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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joustavaa eläkeikäjär
jestelmää koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan joustavaa eläkeikä
järjestelyä koskevan lainsäädännön tarkista
mista. Tarkoituksena on, että edistämällä työs
säkäynnin jatkamista keskimääräinen eläkkeel
le siirtymisikä nousee nykyiseltä kansainvälises
ti poikkeuksellisen alhaiselta tasolta. Tavoittee
na on turvata myös työeläkkeiden rahoitus 
siten, että perusteiltaan ja peruseduiltaan ny
kyisen kaltainen työeläkejärjestelmä säilyy. 

Esityksessä ehdotetaan, että joustavaan elä
keikäjärjestelyyn kuuluvan yksilöllisen var
haiseläkkeen saamisen alaikäraja nostetaan 55 
vuodesta 58 vuoteen. Samalla alennetaan osa
aikaeläkkeen saamisen ikärajaa 60 vuodesta 58 
vuoteen. Osa-aikaeläkkeen saamisen ehtoja tar
kistetaan siten, ettei oleminen osa-aikaeläkkeel
lä alenna tulevaa eläkettä. Yksilöllisen var
haiseläkkeen ikärajan nosto ei koskisi ennen 
vuotta 1940 syntyneitä henkilöitä. Heillä eläk
keen saamisen alaikäraja säilyisi edelleen 55 
vuodessa. 

Ikääntyvien työntekijöiden työssäkäynnin 
jatkamista tuetaan siten, että työnteon jatka
minen on eläkkeen kannalta parempi vaihtoeh
to kuin varhainen eläkkeelle siirtyminen. Pit
käaikaisessa työsuhteessa olevalle henkilölle 
taataan työsuhteen teknisellä katkaisulla se 
eläketaso, jonka hän on saavuttanut 55 vuoden 
ikään mennessä, jos hänen palkkansa saman 
työnantajan palveluksessa myöhemmin alenee. 
Jos vakuutettu jatkaa työntekoaan 60 ikävuo
den jälkeen, eläkettä karttuu työssäoloajalta 
2,5 %vuodessa. Kuntoutusrahalain, työvoima
poliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
sekä koulutus- ja erorahastosta annetun lain 
mukaisen omaehtoisen ammatiilisen koulutuk
sen ajalta eläkettä karttuu työeläkelisän muo
dossa. Näiden etuuksien saaminen pidentää 
myös eläkkeen tulevan ajan oikeutta. 

Eläkkeensaajan työhönpaluuta helpotetaan. 
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Oikeus saada työkyvyttömyyseläkettä säilyy 
entisen suuruisena kahden vuoden ajan työn
teon alkamisesta, jos työntekijä tulee uudestaan 
työkyvyttömäksi. Yksilöllinen varhaiseläke voi
daan maksaa puolitettuna, jos eläkkeensaaja 
menee töihin ja ansiotulot jäävät pienemmiksi 
kuin 60 % hänen eläkepalkastaan. Jos ansiotu
lot ylittävät tämän eläkepalkan osuuden, eläke 
jää lepäämään. Kun ansiotyö päättyy, entinen 
eläke palautetaan maksuun. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen ennakkopäätök
sen sitovuusaikaa pidennetään nykyisestä kuu
desta kuukaudesta yhdeksään kuukauteen. Yk
silöllinen varhaiseläke alkaa pääsääntöisesti 
eläkkeen hakemisesta. 

Työttömyyseläkkeen saamisen ehtoja tarkis
tetaan. Työttömyyseläkkeen saamiseksi vaadi
taan, että henkilö on ollut vähintään viisi 
vuotta työelämässä 15 vuoden aikana ja hänel
lä on oikeus työeläkkeessä lukea hyväkseen 
niin sanuttu tuleva aika eli aika, joka on jäljellä 
ennen eläkeiän saavuttamista. Eläke alkaa vas
ta, kun ansioon suhteutettua työttömyyspäivä
rahaa tai peruspäivärahaa on maksettu ansioon 
suhteutetun päivärahan enimmäisajan. _ ____-

Työntekijäin eläkemaksu säädetään pysyväk
si osaksi työeläkkeiden rahoitusjärjestelmää si
ten, että vuodesta 1994 työnantajat ja työnte
kijät vastaavat kumpikin puoliksi työeläkemak
sun muutoksesta. 

Ehdotetut muutokset koskevat sekä yksityis
tä työeläkejärjestelmää että kansaneläkejärjes
telmää. Tarkoituksena on, että ehdotetut muu
tokset toteutetaan myös julkisen sektorin elä
kejärjestelmissä samaan aikaan nyt ehdotetta
vien muutosten kanssa. 

Esitys lisää työeläkemenoja eläkkeen karttu
man korotuksen, eläkkeiden teknisen katkai
sun, työeläkelisän ja osa-aikaeläkettä koskevien 
muutosten johdosta. Eläkemenot vähenevät yk-
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silöllisen varhaiseläkkeen ikärajan korotuksen, 
työttömyyseläkkeen uusien saamisedellytysten 
ja eläkepalkan muutosten johdosta. 

Esityksen taloudelliset vaikutukset ovat erit
täin monimuotoiset ja ehdotettujen lainmuu
tosten vaikutukset riippuvat lisäksi tulevaisuu
dessa tapahtuvasta talouskasvusta. Koko uu
distuksesta aiheutuu kustannusvähennystä vuo
desta 1995 alkaen. Työeläkemenoissa säästö
vaikutus riippuu erityisesti siitä, miten työnte
kijäin eläkemaksu vaikuttaa tulevaisuudessa 
palkkatasoon ja mikä on eläkkeiden alkavuus. 
Vuonna 2000 säästö on arviolta noin 0,1 - 0,4 
% palkoista. Vuonna 2030 talouskasvusta riip
puen kustannusvähennys voi vaihdella 0 %:sta 
3 %:iin palkkasummasta. Kustannusvähennyk-

set kansaneläkemenoissa ovat vuonna 1995 50 
miljoonaa markkaa ja vuonna 2000 180 mil
joonaa markkaa, joka vastaa noin 0,1 % 
palkkasummasta. Vuonna 2030 kansaneläke
meno vähenee noin 800 miljoonaa markkaa, 
mikä on noin 0,2 % palkkasummasta. 

Ehdotetut lainmuutokset ovat tarkoitetut tu
lemaan voimaan vuoden 1994 alusta. Säännök
set, joilla sallitaan yksilöllisellä varhaiseläkkeel
lä olevan henkilön työskentely, ulotettaisiin 
koskemaan myös nyt jo eläkkeellä olevia. 
Työttömyyseläkkeen saisi edelleen voimassa 
olevan lain mukaisin edellytyksin sellainen työ
tön, jolla lain voimaan tullessa on oikeus 
työttömyyspäivärahaan. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Työeläkkeen tarkoituksena on turvata koh
tuullisen kulutustason säilyminen eläkkeelle 
siirryttäessä. Kansaneläkejärjestelmä turvaa vä
himmäiseläkkeen työhistoriasta riippumatta 
kaikille Suomessa asuville. Työeläke ja kansan
eläke on yhteensovitettu siten, että kansaneläk
keestä maksetaan vain pohjaosa niissä tapauk
sissa, joissa työeläke ylittää runsaat 4 000 
markkaa kuukaudessa. Työeläkkeiden täysi
määräinen tavoitetaso on 60 % eläkepalkasta 
40 työssäolovuoden jälkeen. 

Mikäli suurten ikäluokkien eläkeikään tulles
sa varhaiseläkkeelle jääminen on yhtä runsasta 
kuin se on viime vuosina ollut, mahdollisuudet 
rahoittaa tällaista eläketurvaa heikkenevät. 
Varhaiseläkkeiden runsas käyttö nostaa eläk
keellä olevien lukumäärää ja vastaavasti supis
taa työssä käyvien lukumäärää. Eläkemenot 
lisääntyvät ja eläkkeiden maksajien lukumäärä 
vähenee. Maamme taloudellinen tilanne ai
heuttaa myös uhan eläketurvan ylläpidolle. 
Korkea työttömyysaste ja erityisesti nuorten 
jääminen suurilukuisesti ja pitkäaikaisesti työ
elämän ulkopuolelle synnyttää eläkerahoituk
seen vaikeasti täytettävän aukon. Eläketurvan 
perusteet on paremmin mahdollista säilyttää 
tulevaisuudessa, mikäli keskimääräinen eläk
keelle siirtymisikä nousee nykyisestä noin 
58 - 59 vuoden iästä ja työllisyys paranee. 
Varhaiseläkkeelle joutumista voidaan ehkäistä 
ennen muuta tehostamalla työikäisen väestön 
työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä. Var
haiseläkkeiden määriin voidaan vaikuttaa myös 
eläkelainsäädännön avulla. 

Tällä hallituksen esityksellä pyritään kehittä
mään eläkejärjestelmiä siten, että muutoksilla 
edistetään ikääntyneiden työntekijöiden mah
dollisuuksia jatkaa työssä eläkkeen vaihtoehto
na tai eläkkeen ohella. Tavoitteena on myös 
houkutella ikääntyneitä työntekijöitä jatka
maan työssä nykyistä pitempään ja ehkäistä tai 
lykätä ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. 

2. Nykytila 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Joustavaan eläkeikäjärjestelyyn kuuluu yksi
löllinen varhaiseläke, osa-aikaeläke sekä var-

hennettu ja lykätty vanhuuseläke. Yksilöllinen 
varhaiseläkejärjestely tuli mahdolliseksi yksityi
sessä työeläkejärjestelmässä ja kansaneläkejär
jestelmässä vuoden 1986 alusta voimaan tulleil
la laeilla (666-674/85). Osa-aikaeläkejärjestel
mä toteutettiin yksityisessä työeläkejärjestel
mässä vuoden 1987 alusta voimaan tulleella 
työntekijäin eläkelain (TEL) muutoksella 
(603/86). 

Työntekijäin eläkelain voimassa olevan 4 
e §:n mukaan yksilölliseen varhaiseläkkeeseen 
on oikeus 55 vuotta täyttäneellä työntekijällä, 
jonka työkyky, huomioon ottaen sairaus, vika 
tai vamma, ikääntymiseen liittyvät tekijät, am
matissaolon pitkäaikaisuus, hänelle työstä ai
heutunut rasittuneisuus ja kuluneisuus sekä 
työolosuhteet, on pysyvästi siinä määrin alen
tunut, ettei hänen kohtuudella voida edellyttää 
enää jatkavan ansiotyötään. Yksilöllinen var
haiseläke myönnetään sekä työeläkejärjestel
mästä että kansaneläkejärjestelmästä. Se on 
saman suuruinen kuin henkilön täysi työkyvyt
tömyyseläke. Ihmisen työkyky alenee yleensä 
ikävuosien karttuessa. Tämä saattaa johtua 
useista eri seikoista, vaikkei niistä mikään 
yksinään estäisi työntekoa. Yksilöllisen var
haiseläkkeen tarkoituksena on ottaa huomioon 
ikääntymisessä ilmenevät henkilökohtaiset erot 
ja antaa henkilölle mahdollisuus jäädä eläk
keelle, jos työn jatkaminen olisi kohtuutonta. 
Yleisestä 65 vuoden eläkeiästä yksilöllinen var
haiseläke muuttuu saman suuruiseksi vanhuus
eläkkeeksi. Yksilöllinen varhaiseläke koskee 
myös maatalousyrittäjiä ja muita yrittäjiä. 

Valtion, kunnan ja muun julkisen sektorin 
joustavasta eläkeikäjärjestelystä säädetään erik
seen. 

Joustavaa eläkeikäjärjestelyä koskevan halli
tuksen esityksen mukaan (HE 85/1985 vp) 
yksilöllisellä varhaiseläkkeellä pyritään periaat
teessa samaan päämäärään kuin mihin ammat
tikohtaisella ryhmityksellä eläkeikäjärjestelyissä 
oli alunpitäen tarkoitus päästä, mutta eläkettä 
harkittaessa on otettava huomioon työntekijäin 
yksilölliset työolosuhteet. Esityksen mukaan 
yksilöllisen varhaiseläkkeen joustavuus ja 
muuntautumiskyky takaavat sen, että eläke 
säilyttää käyttökelpoisuutensa eläkeiän jousta
misessa ammattiryhmästä ja sen muuntumises
ta riippumatta. 

Joustavaan eläkeikäjärjestelyyn kuuluvan 55 
vuotta täyttäneelle myönnettävän yksilöllisen 



1993 vp - HE 26 5 

varhaiseläkkeen tarkoituksena oli helpottaa 
myös niitä paineita, jotka kohdistuivat työttö
myyseläkejärjestelmään. Vuoden 1986 alusta 
työttömyyseläkettä koskevaa ikärajaa ei enää 
tilapäistoimin alennettu 60 vuotta alemmaksi. 
Työttömyyseläkkeen alaikäraja nousi asteittain 
60 ikävuoteen yksilöllistä varhaiseläkettä kos
kevan joustavan eläkeikäjärjestelyn yhteydessä. 

Osa-aikaeläkkeen tarkoituksena on antaa 
ikääntyvälle työntekijälle mahdollisuus käyttää 
jäljellä olevaa työkykyään ja siten antaa mah
dollisuus jäädä asteittain eläkkeelle. Vähentä
mällä työpanostaan ikääntynyt työntekijä voi 
jäädä osa-aikaeläkkeelle, jolloin eläke korvaa 
ansioiden menetystä. 

Työntekijäin eläkelain voimassa olevan 4 
f §:n mukaan osa-aikaeläke myönnetään 60 
vuotta täyttäneelle työntekijälle. Osa-aikaeläk
keen suuruus on nyt työntekijän iästä riippuen 
44-64 % ansioiden alenemasta. Eläkkeen mää
rä on sitä suurempi, mitä lähempänä yleistä 65 
vuoden eläkeikää osa-aikaeläkkeelle siirtyvä 
työntekijä on. Eläkkeen saamiseksi edellyte
tään, että työntekijälle on 15 viimeksi kuluneen 
kalenterivuoden aikana karttunut työntekijäin 
eläkelaissa tarkoitettua peruseläkettä yhteensä 
vähintään viideltä vuodelta. Eläkkeen saadak
seen työntekijän tulee vähentää työpanostaan 
niin, että jäljellä olevaa työtä voidaan pitää 
osa-aikatyönä. Näin ollen vaaditaan, että jäl
jellä oleva keskimääräinen työaika on vähin
tään 16 tuntia ja enintään 28 tuntia viikossa. 
Eläkkeen saamisen edellytyksenä on lisäksi, 
että työpanoksen vähentämisen vuoksi myös 
työntekijän ansiotuloissa tapahtuu vastaava 
muutos. Yrittäjien kohdalla osa-aikaeläkkeen 
saaminen edellyttää työpanoksen vähentämistä 
joko puoleen aikaisemmasta tai koko yrittäjä
toiminnan lopettamista. 

Joustavaa eläkeikää koskeva lainsäädäntö 
perustui yksityisellä sektorilla ennakkolaskel
miin, joiden mukaan joustavien eläkemuotojen 
toteuduttua eläkkeelle olisi siirtynyt noin 
12 000 henkilöä. Tämä taso oletettiin saavutet
tavan asteittain noin viiden vuoden kuluessa 
uudistuksen voimaantulosta. Osa-aikaeläkkeen 
saajia otaksuttiin tulevan vuoteen 1990 men
nessä noin 5 000. 

Edellä mainitut arviot eivät kuitenkaan vas
taa eläkkeelle jääneiden lukumääriä. Vuonna 
1987 yksilöllisen varhaiseläkkeen saajia oli jo 
17 589 ja vuoden 1991 lopussa 50 398. Heistä 
yksityisellä sektorilla oli 41 643. Osa-aikaeläk
keitä oli voimassa vuoden 1991 lopussa 699, 

joista yksityisellä sektorilla oli 251 ja julkisella 
sektorilla 448. Vuonna 1991 sai 55-59-vuo
tiaiden ikäryhmästä eläkettä 36 % ja 60-62-
vuotiaiden ryhmästä 71 %. Ikäryhmästä 
63-64-vuotiaat eläkkeellä oli jo 86 %. 

Vuoden 1993 alusta työntekijät ovat osallis
tuneet työeläkejärjestelmän rahoitukseen 3 %:n 
suuruisella työntekijäin työeläkemaksulla, josta 
on säädetty yksivuotisella lailla. 

2.2. Nykytilan arviointi 

Väestön ikärakenne on ollut Suomessa 1990-
luvulla taloudellisen kasvun kannalta edullinen. 
Vuosina 1995-2000 on yli 40-vuotiaiden osuus 
työvoimasta runsaat 40 %. 

Jos eläkkeelle jääminen jatkuu kuitenkin 
edellä kerrotuo kaltaisena, eläkerasitus kasvaa 
seuraavan 30-40 vuoden aikana yksityisellä 
sektorilla noin kaksinkertaiseksi nykyisestä. 
Kasvu johtuu erityisesti ikärakenteen muutok
sesta. Eläkeläisten määrä suhteessa työntekijöi
den määrään kasvaa väestön vanhetessa ja 
ihmisten eliniän pidentyessä. Syntyvyyden alen
nuttua myös työikäisten määrä pienenee, joten 
työikäisten lukumäärän suhde eläkeläisten lu
kumäärään muuttuu nykyistä epäedullisem
maksi. Eläkemenoa kasvattaa myös se, että 
yksityisten alojen työeläkejärjestelmä tulee as
teittain voimaan niin, että ensimmäiset täysi
määräiset 60 %:n tasoiset vanhuuseläkkeet tu
levat maksuun vuoden 2002 tienoilla. Tulevai
suuden näkymät voi tiivistää siten, että nykyi
sen tilan jatkuessa eläkeläisten määrä lisääntyy 
puolella miljoonalla ja työikäisten määrä vähe
nee lähes puolella miljoonalla vuosina 
2000-2030. Samalla yksityisen työeläkejärjes
telmän eläkemenot suhteessa palkkasummaan 
likimain kaksinkertaistuvat. Edellä mainitut 
arviot perustuvat nykyisin Suomessa asuvan 
väestön ikärakenteeseen ja syntyvyyteen. Työ
voiman liikkuvuus ja siirtolaisuus voi tuoda 
tähän huomattaviakin muutoksia. 

Ikärakenteen muutokseen ei voi kovin paljon 
vaikuttaa. Sen sijaan varhainen eläkkeelle jää
minen nostaa tuntuvasti eläkemenoja. Keski
määräinen eläkkeelle siirtymisikä on viime vuo
sina ollut noin 58-59 vuotta. Se on Suomessa 
poikkeuksellisen alhainen verrattuna muihin 
maihin. 

Osa-aikaeläkkeen tarkoituksena oli mahdol
listaa jäljellä olevan työkyvyn hyväksikäyttö 
luopumalla työstä asteittain. Eläke ei ole saa-
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vuttanut tätä tarkoitusta. Suomessa osa-aika
työ on nähty pikemmin kokoaikatyön puuttee
na kuin itsenäisenä työnä. Osassa yrityksiä 
osa-aikatyön järjestäminen on katsottu hanka
laksi. Myös eläkeasian järjestely vaatii hakijalta 
erityistä aktiivisuutta. Tosiasiassa myös osa
aikaeläkkeen saamiseksi asetettu 60 vuoden 
alaikäraja ja osa-aikaeläkkeen vanhuuseläkettä 
pienentävä vaikutus ovat osaltaan olleet vähen
tämässä eläkkeen käyttöä. 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

3.1. Tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi 

Jos eläkkeelle siirtymistä tapahtuu runsaslu
kuisesti jo alle 60 vuoden iässä, työelämä 
menettää arvokasta, vuosien varrella kehitty
nyttä työkokemusta. Työkyvyn menetykset ja 
varhainen eläkkeelle siirtyminen aiheuttaa 
myös yhteiskunnalle ja yrityksille kymmenien 
miljardien vuotuiset menetykset. !kääntyvän 
työntekijän tilanne on usein vaikeutunut siksi, 
etteivät työn vaatimukset muutu, vaikka iän 
myötä toiminta- ja työkyky luonnollisella ta
valla muuttuu. Näiden muutosten yksilöllisyys 
edellyttää myös työltä yksilöllisyyttä ja jousta
vuutta. Työntekijöiden iän myötä tulevien uu
sien tarpeiden huomioon ottaminen voi saada 
ihmiset jatkamaan työelämässä pitempään aina 
eläkeikään saakka. Myös eläkejärjestelmissä on 
otettava huomioon se tavoite, että mahdolli
simman monen työkykyisen henkilön pitämi
nen työelämässä tai palauttaminen työelämään 
on yhteiskunnan kannalta perusteltua. Toisaal
ta on huolehdittava myös työkyvyttömien hen
kilöiden sosiaaliturvasta ja siitä, että eläketurva 
takaa sosiaalisten riskien kohdatessa suhteelli
sen vakaan toimeentulon säilymisen. Näiden 
perustavoitteiden toteutumisesta on huolehdit
tava samalla kun on pyrittävä siihen, että 
eläkkeelle siirtymisikä nousee nykyisestään. 

Suomen kansantalouden pitkän aikavälin 
työvoimatarpeen ja eläkemenojen kohtuullisena 
pitämisen kannalta on välttämätöntä, että eläk
keelle siirtymisikä nousee tuntuvasti nykyiseltä 
kansainvälisesti poikkeuksellisen alhaiselta ta
solta. Sen vuoksi on edistettävä työelämän ja 
työolosuhteiden kehittämistä ja tarkistettava 
varhaiseläkejärjestelmiä siten, että työntekijät 
haluaisivat jatkaa ja pystyisivät jatkamaan 

työntekoa nykyistä pitempään. !kääntyneen 
henkilön työssäpysymisen edellytyksiä on edis
tettävä kehittämällä työkykyä ylläpitävää toi
mintaa, koulutusta ja kuntoutusta. Lokakuun 
alusta 1991 voimaan tulleen kuntoutuslainsää
dännön tarjoamia mahdollisuuksia on entistä 
paremmin hyödynnettävä. Myös eläkejärjestel
miä on kehitettävä siihen suuntaan, että erilai
silla toimenpiteillä voidaan houkutella ikäänty
neitä työntekijöitä jatkamaan työssä nykyistä 
pitempään ja ehkäistä tai lykätä ennenaikaista 
eläkkeelle siirtymistä. On tuettava myös työn
tekijöiden mahdollisuuksia jatkaa työtä eläk
keen ohella tai palata eläkkeeltä työelämään. 

Varmuus eläketurvan jatkuvuudesta on yksi 
keskeisin eläkejärjestelmälle asetettavista vaati
muksista. Jokaisen sukupolven olisi tiedettävä, 
miten ja millä perusteella se maksaa eläkettään 
ja minkä ikäisenä se aikanaan saa eläkettä ja 
minkä tasoista eläkettä se silloin saa. Vain näin 
estetään se, että sosiaalisten riskien kohdatessa 
eläketurvan tarpeessa oleva ei joudu sellaisiin 
pakkovalintoihin, jotka johtavat vakaviin ta
loudellisiin tai sosiaalisiin vaikeuksiin. Tämän 
vuoksi myös eläketurvan rahoituksesta on huo
lehdittava siten, että työntekijät jatkavat osal
listumistaan työeläketurvan kustantamiseen. 

3.2. Keskeiset ehdotukset 

3.2.1. Yksilöllinen varhaiseläke 

Esityksen mukaan yksilöllisen varhaiseläk
keen alaikäraja nostetaan 58 vuoteen vuodesta 
1994. Työntekijä, joka on syntynyt 1939 tai sitä 
ennen, säilyttää kuitenkin oikeutensa yksilölli
seen varhaiseläkkeeseen nykyisen 55 vuoden 
ikärajan mukaan. Eläkelaitoksen on tarvittaes
sa varmistettava ennen työkyvyttömyyseläke
tai yksilöllisen varhaiseläkepäätöksen tekemis
tä, että mahdollisuudet työpaikalla työtehtä
vien muuttamiseen tai osa-aikatyön järjestämi
seen on selvitetty. Työnantajalle ei kuitenkaan 
voida asettaa velvollisuutta osa-aikatyön järjes
tämiseen tai työtehtävien muuttamiseen. Selvi
tystä ei voida myöskään pitää eläkkeen saami-
.:n edellytyksenä. Eläke myönnetään, milloin 

työntekijä ja työnantaja eivät sovi työtehtävien 
muuttamisesta tai osa-aikatyön järjestämisestä, 
jos eläkkeen saamisen edellytykset muuten 
täyttyvät. Jotta työnantajalle ja työntekijälle 
järjestyisi tällainen selvittämismahdollisuus, eh
dotetaan yksilöllisen varhaiseläkkeen ennakko-
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päätöksen sitovuusaikaa pidennettäväksi kuu
desta kuukaudesta yhdeksään kuukauteen. 
Työnantaja ja työntekijä voivat sopia tätä 
pitemmästäkin ajasta. Harkinta-aikana työnte
kijälle karttuu eläkettä työssäolon mukaan ja 
toisaalta työntekijä saa mahdollisuuden harkita 
nykyistä pitempään eläkkeelle jäämistä. 

Jos työntekijä jättää yksilöllistä varhaiselä
kettä koskevan hakemuksen, eläke alkaa aikai
sintaan eläkettä koskevan ennakkopäätöksen 
hakemista seuraavan kuukauden alusta. Jättä
mällä eläkehakemuksen työntekijä ilmaisee ha
lunsa siirtyä eläkejärjestelmän piiriin. Näin 
pyritään poistamaan se ongelma, että sairaus
vakuutuslain (364/63) mukaista päivärahaa tai 
työttömyyspäivärahaa saava eläkkeenhakija 
joutuisi tilanteeseen, jossa taannehtivaa eläket
tä ja mainittuja etuja maksettaisiin päällekkäin. 
Muutoksella vähennetään näiden etujen ta
kaisinperintää. 

Yksilöllinen varhaiseläke myönnetään aina 
pysyvänä. Tätä käytäntöä ei ole syytä muuttaa. 
Kun kuitenkin työntekijä usein oltuaan vähän 
aikaa poissa työelämästä saattaa haluta palata 
tilapäisesti töihin, on tätä mahdollisuutta myös 
yksilöllisen varhaiseläkkeen saajalla tuettava. 
Sen vuoksi ehdotetaan, että yksilöllisen var
haiseläkkeen saaja voi alkaa työskennellä ny
kyistä enemmän. Jos hänen ansiotulonsa ylit
tävät työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvan an
sioiden rajatulon 1 069,86 markkaa kuukaudes
sa (vuoden 1993 TEL-indeksin pisteluku), hä
nen kokonaiseläkkeestään, työeläkkeestä ja 
kansaneläkkeestä maksetaan puolet. Jos ansio
tulot ylittävät 60 % eläkepalkasta, eläke jäte
tään lepäämään. Kun ansiotyö päättyy, entinen 
eläke palautetaan maksuun. Sillä aikaa kun 
eläke lepää, yksilöllisen varhaiseläkkeen saajaa 
pidetään tavallisena työntekijänä. Työnantaja 
on velvollinen maksamaan hänestä kaikki so
siaaliturva- ja eläkemaksut ja työntekijä puo
lestaan suorittamaan työntekijäin työeläkemak
sun. Jos työntekijä sairastuu, hänellä olisi 
mahdollisuus hakea sairausvakuutuslain mu
kaista päivärahaa tai työttömäksi joutuessaan 
työttömyyspäivärahaa. Luonnollisesti hänellä 
on kuitenkin mahdollisuus vaatia myös lepää
vänä olevan eläkkeen palauttamista maksuun. 

Myös työkyvyttömyyseläkkeensaajien mah
dollisuutta työkokeilun, työharjoittelun ja kun
toutuksen avulla palata työelämään on tuetta
va. Jos eläkkeensaajan kokeilu palata työelä
mään epäonnistuu, ei siitä saa aiheutua hänelle 
eläketason laskua. Sen vuoksi ehdotetaan, että 

hänelle myönnettäisiin entisen suuruinen eläke, 
jos aikaisemman eläkkeen päättymisestä ei ole 
uuden eläkkeen alkamiseen mennessä kulunut 
kahta vuotta. Myös osatyökyvyttömyyseläk
keen käyttöä täyden työkyvyttömyyseläkkeen 
vaihtoehtona on pyrittävä lisäämään painotta
malla ratkaisukäytännössä jäljellä olevan työ
kyvyn merkitystä. Tähän liittyen työttömyys
turvalakia (602/84) ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että osatyökyvyttömyyseläkettä saavalla 
henkilöllä työttömyyspäivärahan saamiseksi 
riittää osa-aikatyön hakeminen. 

3.2.2. Osa-aikaeläke 

Jotta työntekijällä on todellisia vaihtoehtoja 
jäädä asteittain työelämästä pois, on osa-aika
eläkkeen siihen tarjoamia mahdollisuuksia ke
hitettävä. Sen vuoksi ehdotetaan, että osa
aikaeläkkeen alaikäraja on 58 vuotta yksityi
sessä työeläkejärjestelmässä vuoden 1994 alusta 
lukien. 

Nykyisen osa-aikaeläkkeen määräytymis
säännökset, etenkin eläkkeen määrää koskevii
ta osin, ovat olleet monimutkaiset ja osaksi 
esteenä eläkkeelle hakeutumiselle. Sen vuoksi 
ehdotetaan, että osa-aikaeläkkeen määrää kos
kevia säännöksiä yhtenäistetään. Muutoksen 
jälkeen osa-aikaeläkkeen määrä eri eläkejärjes
telmissä on iästä riippumatta 50 % vakiintu
neen ansiotulon ja osa-aikaisesta ansiotyöstä 
saadun ansiotulon erotuksesta. Eläkkeen kart
tumista koskevia säännöksiä yhtenäistetään si
ten, että osa-aikaeläkkeelle jääminen ei alenna 
työkyvyttömyyseläkkeen, työttömyyseläkkeen 
eikä tulevan vanhuuseläkkeen määrää verrat
tuna kokoaikaiselle eläkkeelle jäämiseen. Kos
ka pelkät osa-aikaeläkkeen muutokset eivät 
yksin mahdollista joustavaa eläkkeelle jäämis
tä, on osa-aikatyön järjestämiseen kiinnitettävä 
erityistä huomiota työpaikoilla työntekijän al
kaessa harkita eläkkeelle hakeutumista. Työn
antajien piirissä vuonna 1990 tehdyn kyselyn 
mukaan noin 45 % vastanneista arvioi mahdol
lisuudet työllistää 55 vuotta täyttäneitä työnte
kijöitä osa-aikaisesti hyviksi tai kohtalaisiksi. 

3.2.3. Eläkkeen määrää koskevat ehdotukset 

Eläkkeelle jäämisen lykkääminen voidaan 
tehdä työntekijälle houkuttelevammaksi myös 
siten, että työnteon jatkaminen parantaa eläke
turvan tasoa. 
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Eläkettä ehdotetaan kertyväksi korotetun 
karttumisprosentin mukaan niille työntekijöille, 
jotka ovat työssä 60 vuoden iän täyttämisen 
jälkeen. Eläkkeen karttumisprosentti on työs
säolovuosina 2,5 %. Eläkepalkkaa määritel
täessä yhteensovitusperusteeksi valitaan vähin
tään vuoden kestäneiden työsuhteiden eläke
palkoista korkein. Jotta työntekijä eläketurvan 
heikkenemisen pelossa ei epäröisi hakeutua 
kuntoutukseen, uudelleenkoulutukseen ja työ
kokeiluun, ehdotetaan, että kuntoutusrahalain 
(611/91), työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuk
sesta annetun lain (763/90), koulutus- ja erora
hastosta annetun lain (537/90), valtion virka
mieslain (755/86), peruskoululain (476/83) sekä 
lukiolain (477/83) mukaista ammatillista aikuis
koulutusta varten myönnettävän henkilökoh
taisen tuen saamisen ajalta eläkettä karttuu 
nykyisen työttömyyslisätekniikan mukaisesti. 
Näiden etuuksien saaminen säilyttää myös 
eläkkeessä niin sanotun tulevan ajan oikeuden. 

Ikääntyvällä työntekijällä on usein pelkona, 
että työkunnon heikkenemisestä aiheutuvat an
sioiden alenemat työuran loppuvaiheessa alen
tavat eläketurvan tasoa. Ongelmallista tämä on 
etenkin ruumiillisen työn tekijöillä. Jotta työstä 
ei jäätäisi pois eläkepalkan alenemisen tai jo 
kertyneen eläkkeen pienenemisen pelossa, eh
dotetaan, että 55-62-vuotiaiden työntekijöi
den yli 10 vuotta jatkuneen työsuhteen perus
teella määräytyvästä osasta muodostetaan oma 
työsuhde eläkettä varten. Eläke lasketaan erik
seen 55 vuoden ikää edeltäneen neljän viimei
sen vuoden ansioiden perusteella. Jos työnteki
jän ansiotaso tämän jälkeen samassa työsuh
teessa alenisi, jo ansaittua eläketurvaa ei me
netetä. Jos työntekijän ansiot paranisivat sa
man työsuhteen loppupuolella, eläke lasketaan 
nykyiseen tapaan neljän viimeisen vuoden an
sioiden perusteella. 

3.2.4. Työttömyyseläke 

Työttömyyseläkkeet ovat olleet yksi varhai
selle eläkkeelle siirtymiseen keskeisesti vaikut
tava tekijä. Eläkkeitä käytettiin runsaasti 1980-
luvulla myös saneerauskeinoina teollisuuden 
rakennemuutoksessa. Työttömyyseläkkeiden 
rahoitus muuttui vuonna 1989 yksityisellä sek
torilla. Työnantajat, joilla on yli 50 työntekijää, 
vastaavat nykyisin osittain itse omista työttö
myyseläkkeistään. Työttömyyseläkeikärajan 

nousu, hyvä työllisyystilanne 1980-luvun lopul
la ja eläkkeiden uusi rahoitustapa vaikuttivat 
siihen, että alkaneiden työttömyyseläkkeiden 
lukumäärä pieneni jatkuvasti vuoden 1991 kol
manteen vuosineljännekseen asti. 

Aikavien työttömyyseläkkeiden kasvu on 
kuitenkin ollut voimakasta viime aikoina. Ta
louslaman myötä eläkkeelle siirtyminen on 
lisääntynyt kaikissa ikäluokissa. Työttömien 
toimeentulosta huolehtimisen on kuitenkin en
sisijaisesti tapahduttava työttömyyspäivärahan 
turvin. Työttömyyseläkkettä ei ole myöskään 
tarkoitettu toimeentuloksi sellaiselle väestön
osalle, joka ei ole ollut työelämässä. Sen vuoksi 
ehdotetaan, että työttömyyseläkkeen saamisen 
edellytyksenä on, että henkilö on 15 viimeisen 
vuoden aikana ollut mukana työelämässä en
nen eläkkeeseen oikeuttavan työttömyyden al-

l
kua vähintään viiden vuoden ajan. Eläke alkaa 
sen jälkeen, kun työntekijä on saanut ansioon 
suhteutettua työttömyyspäivärahaa enimmäis
määrän. Myös peruspäivärahan saajaa koskisi 
ansioon suhteutetun päivärahan enimmäismää-
rää koskeva vaatimus. Lisäksi edellytetään, että 
työeläkkeeseen voidaan liittää tuleva aika. 
Muutoin eläkkeensaamisen edellytykset säily
vät ennallaan. 

3.2.5. Palkansaajien työeläkemaksu 

Palkansaajat osallistuvat vuonna 1993 kai
kissa ansioeläkejärjestelmissä eläketurvan kus
tantamiseen eläkemaksulla, joka on 3 % pal
kasta. Merimieseläkejärjestelmässä on ollut 
oma työntekijämaksu järjestelmän alusta saak
ka. 

Yksityisen sektorin työeläke perustuu osittai
seen rahastointiin. Vain osa eläkkeistä rahoite
taan rahastoivasti nyt työssä käyvän työn 
tuloksista. Loppuosa eläkkeestä joudutaan ra
hoittamaan silloin, kun eläkkeitä maksetaan. 
Tämä määrä suhteessa palkkoihin kasvaa, kos
ka eläkkeensaajia on vuosi vuodelta enemmän. 
Myös eläketaso kohoaa jatkuvasti, koska uudet 
eläkkeensaajat ovat ehtineet kartuttaa eläketur
vaa pitempään. 

Työeläkemaksun suuruuteen vaikuttavat elä
ke-edut sekä eläkkeellä olaajan pituus verrat
tuna työssäoloaikaan. Kun viime vuosina on 
eläkkeelle siirrytty keskimäärin 58-59 vuoden 
iässä, työssä ollaan noin 35 vuotta ja eläkeaika 
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on keskimäärin 20 vuotta. Täyden 60 %:n 
eläketurvan hinnaksi muodostuu kolmannes 
palkasta. 

Kuten edellä on todettu, eläkekustannuksia 
voidaan alentaa muun muassa pidentämällä 
työssäoloaikaa ja pyrkimällä siihen, että eläk
keelle siirtymisikä nousisi nykyisestään. 

Palkansaajien työeläkemaksu kasvattaa työs
sä käyvien ikäluokkien vastuuta omasta eläke
turvastaan. Maksajapiirin laajetessa tulevien 
eläkkeiden maksaminen varmistetaan. Palkan
saajan oman osuuden korostaminen vahvistaa 
myös luottamusta eläketurvaan. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että 
palkansaajien maksuosuus on pysyvä osa työ
eläkejärjestelmän rahoitusta vuodesta 1994. 
Työntekijäin eläkemaksun muutos on vuosit
tain 50% TEL-eläkevakuutusmaksun muutok
sesta, jolleivät työntekijä- ja työnantajien kes
kusjärjestöt toisin sovi. Yksityisalojen työelä
kevakuutusmaksu säilyy entisenlaisena vakuu
tusteknisenä kokonaisuutena, josta vastaa 
työnantaja. Työntekijäin eläkemaksu toimii sa
mojen sääntöjen mukaisesti kuin työnantajan 
maksukin nykyisin. Työntekijäin eläkemaksu 
vähentää sitä osuutta vakuutusmaksusta, josta 
työnantajan vakuutusmaksulainaosuus määrä
tään. Työnantaja pidättää palkanmaksun yh
teydessä eläkemaksun työntekijän palkasta. 
Maksu on lopullinen. 

Työntekijäin eläkemaksuilla ei ole tarkoitus 
muuttaa työaikaisen palkan antaman toimeen
tulon ja eläkkeen antaman toimeentulon keski
näistä suhdetta. Tämän periaatteen toteuttami
seksi muutetaan vuoden 1994 alusta lukien 
eläkepalkan laskusääntöä. Laskennan pohjana 
olevista eri vuosien palkoista vähennetään ky
symyksessä olevana vuonna sovellettu työnte
kijäin maksuosuus. Vähennys rajoitetaan kui
tenkin korkeintaan siihen prosenttimäärään, 
jolla palkansaajien reaaliansiot ovat työnteki
jäin eläkemaksun voimassaoloaikana nousseet. 
Nousua mitataan yleisen ansiotasoindeksin ja 
kuluttajaindeksin avulla. Mahdolliset reaalian
sioiden laskut jätetään ottamatta huomioon 
eläkepalkkaa määriteltäessä. Työntekijäin elä
kemaksun vaikutuksista TEL-indeksin määräy
tymistapaan säädetään erikseen. 

Myös mahdollisuuksia lisärahastointiin laa
jennetaan. Lisärahastoinnin määrästä pääte
tään vuosittain erikseen. 

2 330294T 

4. Esityksen taloudelliset 
vaikutukset 

Esitys lisää työeläkemenoja eläkkeen karttu
man korotuksen, eläkkeiden teknisen katkaisun 
sekä työeläkelisää ja osa-aikaeläkettä koskevi
en muutosten vuoksi. Eläkemenoja vähentäviä 
muutoksia ovat muun muassa työntekijäin 
eläkemaksun vaikutus eläkepalkkaan, yksilölli
sen varhaiseläkkeen ikärajan korotus sekä työt
tömyyseläkettä koskevat muutokset. 

Esityksen keskeisenä tavoitteena on lykätä 
eläkkeelle siirtymistä. Taloudelliset vaikutukset 
näkyvät erityisesti siinä vaiheessa, kun maassa 
on työvoimapulaa. Esityksen taloudelliset vai
kutukset ovat erittäin monimuotoiset ja ehdo
tettujen lainmuutosten vaikutukset riippuvat 
lisäksi muutoinkin tulevaisuudessa tapahtuvas
ta talouskasvusta. 

Esityksen taloudellisia vaikutuksia arvioi
taessa vaikeuksia aiheuttaa erityisesti kaksi 
tekijää. Toisaalta on vaikea arvioida, kuinka 
paljon toimenpiteet lopulta tulevat lykkäämään 
eläkkeelle siirtymistä. Toisaalta on epävar
muutta siitä, mikä vaikutus työntekijäin eläke
maksulla tulee olemaan palkkatason kehityk
seen. 

Jäljempänä esitettävät kustannusarviot pe
rustuvat kahteen vaihtoehtoiseen palkkatason 
kehitysolettamukseen. Toisen kehitysvaihtoeh
don mukaan työntekijäin eläkemaksu korottai
si palkkatasoa likimain yhtäsuurella määrällä. 
Toisen vaihtoehdon mukaan palkkataso ei 
työntekijäin eläkemaksun vuoksi kohoaisi. To
teutuva kehitys lienee näiden kehitysurien vä
lissä: osa työntekijäin eläkemaksusta palautuu 
palkkoihin palkkatason nousun ohella työlli
syyden lisäyksenä ja osa voi jäädä kokonaan 
palautumatta. Laskelmissa on lisäksi oletettu, 
että vuoden 2010 jälkeen eläkkeiden alkavuus 
vähenee 5~64 vuoden ikäisillä ihmisillä kah
den vaihtoehdon mukaisesti. Eläkkeelle siirty
minen lykkäytyisi toisen vaihtoehdon mukaan 
runsaalla 0,5 vuodella ja toisen mukaan 1,5 
vuodella. 

Kaikkien edellä esitettyjen neljän kehitys
vaihtoehdon mukaiset tulokset näkyvät alla 
olevista taulukoista. Esitysten vaikutus eläke
menoihin on vähäinen, jos työntekijäin eläke
maksu palautuu palkkoihin palkkatason koro
tuksena. Jos näin ei tapahdu, lakiehdotuksen 
nettovaikutus on 90-luvun jälkeen eläkemenoja 
säästävä. 
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Kustannusten arvioitu väheneminen työe1ä
kejärjestelmässä: 

Vuosi Työntekijäin maksu 
korottaa palkkatasoa 

Työntekijäin maksu 
ei korota palkkatasoa 

% palkoista• Mrd. mk % palkoista• Mrd. mk 

1994 . ·········· ........... . 
1995 ...................... . 

2000 ······················· 
2010 ······················· 
2020 ...................... . 

2030 ······················· 

0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2-1,2 
0,1 

Kustannusten arvioitu väheneminen kansan
eläkejärjestelmässä: 

Vuosi %palkoista milj. mk* 

1994 ··················· 0,0 15 
1995 ................... 0,0 50 
2000 ................... 0,1 180 
2010 ................... 0,1 230 
2020 ··················· 0,2 600 
2030 ··················· 0,2 800 

• Prosenttiluvut ja markkamäärät on saatu vertaa
malla säästöjä nykyisen lain mukaiseen palkkasum
maan. Markkamäärät vastaavat vuoden 1993 rahanar
voa. 

5. Asian valmistelu 

Hallituksen esitys perustuu eläkekomitea 
1990:n mietintöön (komiteanmietintö 1991:41 ). 
Komitean tehtävänä oli selvittää, miten erityi
sesti varhaiseläkejärjestelmiä kehittämällä edis
tettäisiin ikääntyneiden työntekijöiden mahdol
lisuuksia osallistua työelämään nykyistä pa
remmin. Komitean tuli tehdä ehdotus toimen
piteistä, joilla poistettaisiin eläke- ja muussa 
lainsäädännössä olevia ikääntyneiden työnteki
jöiden työhön osallistumista ja työllistämistä 
haittaavia esteitä sekä tehdä ehdotus toimenpi
teistä, jotka kannustavat työnteon jatkamiseen 
eläkkeen vaihtoehtona tai eläkkeen ohella ja 
jotka ehkäisisivät tai lykkäisivät ennenaikaista 
eläkkeelle joutumista. Komitean tuli tarkastella 

0,0 
0,0 
0,2 
0,3 
0,6--3,2 
0,1-2,9 

0,0 
0,1 
0,4 
0,9 
1,5-2,5 
2 -3 

0,0 
0,1 
0,8 
2,1 
4,2-6,8 
6 -9 

ikääntyneiden työntekijöiden sosiaaliturvaa ko
konaisuutena siten, että väliinputoamistilantei
ta voidaan tehokkaasti ehkäistä. Komitea sai 
työnsä valmiiksi 27 päivänä marraskuuta 1991, 
ja se esitti lukuisia toimenpiteitä, joilla keski
määräistä eläkkeelle siirtymisikää olisi nostet
tava ja edistettävä työkyvyn säilymistä ja työs
säkäynnin jatkamista. Eläkekomitean pohjusta
maa työtä jatkettiin vuosien 1991 ja 1992 
aikana lukuisissa työnantajien ja työntekijöiden 
sekä eläkejärjestelmien välisissä työryhmissä. 
Sittemmin 30 päivänä marraskuuta 1992 sol
mittiin tulopoliittinen kokonaisratkaisu, jossa 
nyt ehdotettavat muutokset eläkejärjestelmään 
ja sen rahoitukseen sovittiin. Nyt annettava 
hallituksen esitys on kaikilta osiltaan solmitun 
tulosopimuksen mukainen. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Tässä hallituksen esityksessä joustavaa elä
keikää koskevat lainmuutokset toteutetaan yk
sityisessä työeläkejärjestelmässä ja kansanelä
kejärjestelmässä. Hallituksen tarkoituksena on, 
että vastaavat muutokset toteutetaan vuoden 
1994 alusta myös valtion eläkejärjestelmässä. 
Lisäksi hallitus edellyttää, että nämä muutok
set toteutetaan myös kunnallisessa eläkejärjes
telmässä. 

Joustavan eläkeikäjärjestelmän muutostar
peet selvitetään erikseen merimieseläkejärjestel
mässä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Työntekijäin eläkelaki 

1 §. Pykälässä säädetään nykyiseen tapaan 
työnantajan velvollisuudesta järjestää ja kus
tantaa työntekijän eläketurva. Tämän työnan
taja voi hoitaa joko ottamalla vakuutuksen tai 
perustamalla eläkesäätiön tai eläkekassan. Py
kälän 1 momenttiin lisätään työntekijäin eläke
maksusta johtuva tarkennus työntekijän velvol
lisuudesta osallistua eläketurvan kustantami
seen. Lisäksi säännöstä ehdotetaan muutetta
vaksi sen vuoksi, että vanhuuseläkkeeseen ei 
enää laskettaisi niin sanottua tulevaa aikaa 63 
vuoden iästä 65 vuoden ikään, koska 60 
vuoden iän täytettyään työtään jatkava saa 
eläkkeeseensä 2,5 %:n karttuman. Eläkkeen 
ansaitseminen tänä aikana edellyttäisi työsuh
teen jatkumista. Samalla eläkettä ansaittaisiin 
korotetun prosentin eli 2,5 %:n mukaan. Jos 
työntekijä tulee työkyvyttömäksi, tuleva aika 
laskettaisiin 1,5 %:n karttuman mukaan. 

2 §. Pykälän 5 momentissa ehdotetaan sää
dettäväksi eläkeikää lähestyvän työntekijän 
työsuhteeseen automaattisesti tehtävästä tekni
sestä katkaisusta. Samalla nykyinen 5 momen
tin säännös, joka koskee teknisestä katkaisusta 
työajan muuttumisen vuoksi annettavaa pää
töstä, ehdotetaan siirrettäväksi 10 a §:ään, jossa 
säädetään ennen eläkepäätöstä annettavasta 
eläkelaitosta sitovasta päätöksestä. 

Työsuhteen automaattinen tekninen katkaisu 
koskisi työntekijöitä, jotka ovat täyttäneet 54 
vuotta. Katkaisemisen edellytyksenä olisi, että 
TEL-työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vä
hintään 10 vuotta. Työsuhde päätettäisiin aina 
sen vuoden lopussa, jonka aikana työntekijä on 
täyttänyt 54 vuoden iän, jos työsuhde siihen 
mennessä on jatkunut vähintään 10 vuotta. 
Jollei työsuhde olisi vielä tuolloin jatkunut niin 
pitkää aikaa, työsuhde päätettäisiin sen vuoden 
lopussa, jonka aikana 10 vuotta täyttyy. 

Työsuhteen teknisen katkaisemisen jälkeen 
työntekijän katsottaisiin olevan uudessa työ
suhteessa. Eläketurva määräytyisi katkaisua 
edeltäneeltä ja sen jälkeiseltä jaksolta kuten 
kahdesta erillisestä työsuhteesta. Työsuhdetta 
pidettäisiin kuitenkin eläkepalkkaa laskettaessa 
yhdenjaksoisena, jos eläke siten laskettuna olisi 
suurempi. 

Jos eläkepalkkaa määrättäessä ilmenisi, että 

työntekijän palkka oli katkaisemisen jälkeisessä 
työsuhteessa alentunut sellaisen poikkeukselli
sen syyn johdosta, joka oli ilmaantunut ennen 
teknistä katkaisua, tekninen katkaisu purettai
siin, jos 7 §:n 2 momentin harkinnanvaraista 
eläkepalkkaa koskevat edellytykset tällöin täyt
tyvät. Eläke laskettaisiin kuten yhdenjaksoises
ta työsuhteesta pitäen eläkkeen perusteena ole
vana palkkana 7 §:n 2 momentin mukaan 
määrättyä eläkepalkkaa. 

Jotta ei muodostettaisi aivan lyhyitä työsuh
teita juuri ennen eläkeikää, työsuhteen teknistä 
katkaisua ei tehtäisi enää sen vuoden jälkeen, 
jonka aikana työntekijä täyttää 62 vuotta. 

Osa-aikaeläkkeelle siirtyvän työntekijän työ
suhde katkaistaan osa-aikatyön alkaessa. Näin 
ollen tekninen katkaisu ei tule sovellettavaksi 
osa-aikatyöhön. Osa-aikatyötä edeltänyt koko
aikainen työsuhde katkaistaisiin teknisesti, jos 
se ennen osa-aikatyön alkamista on jatkunut 
vähintään 10 vuotta. Pykälän 6 momentissa 
säädettäisiin, että teknisesti katkaistu työsuhde 
katsottaisiin yhdenjaksoiseksi työsuhteeksi va
littaessa yhteensovitusperustetta vähintään 
vuoden rinnakkain jatkuneista työsuhteista se
kä rajoitussäännöstä sovellettaessa ja eläkkeen 
vastuun jaossa. 

4 c §. Pykälän 1-3 momentissa säädetään 
työttömyyseläkkeen saamisen edellytyksistä. 
Työttömyyseläkkeeseen olisivat edelleen oikeu
tettuja 60 vuotta täyttäneet pitkäaikaisesti työt
tömät. Työlfömyyseläkettä saavat tulevaisuu
dessa kuitenkin vain sellaiset henkilöt, jotka 
ovat olleet aktiivisesti työelämässä mukana. 
Sen vuoksi momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
uusi säännös, jonka mukaan eläkkeen saa vain, 
jos työntekijän eläkettä määrättaessä voidaan 
eläkkeeseen oikeuttavana ottaa huomioon elä
keiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika tai sitä 
va.s.tl~.YJt,~nsio. Lisäksi edellytetään vähintään 
viiden vuoden työskentelyä työeläkelakien tar
koittamissa töissä työttömyyseläkkeen eläketa
pahtumaa välittömästi edeltäneiden 15 kalente
rivuoden aikana. 

Työttömyyseläkkeen alkamista ehdotetaan 
myöhennettäväksi nykyisestään. Eläkkeen al-

'i<:amisen edellyt. yks. enä o. n. , e .. ttä ... työ. n. te.ldjä·····.oii~ 
~aanut. ansioon sul:iteu'feltuä:paMtfa'h:~]:-:~im
\näismäärän. P.eruspåiväi-aJiaa s:uinuhä työnte
kijää koskisi sama vaatimus enimmäismäärästä 
kuin ansioon suhteutetun päivärahan saajaa. 
Eläketapahtuman määrittely säilyisi ennallaan. 
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Työttömyyseläkkeen eläketa~J.ulllana pidet
täisiin edelleen ensimmäistä päivärahapäivää 
tarkastelujakson aikana, joka on 60 viimeksi 
kulunutta viikkoa ja yksi kuukausi työvoima
viranomaisen todistuksen antamispäivästä las
kettuna. 

Pykälän 5 momentissa säädetty työvoimavi
ranomaisen velvollisuus tarkistaa kuuden kuu
kauden välein työttömyyden jatkuminen sekä 
ilmoittaa siitä eläketurvakeskukselle ehdote
taan kumottavaksi tarpeettomana. Käytännös
sä säännös on jäänyt soveltamatta, koska 
työvoimaviranomaisilla ei ole tosiasiallisia 
mahdollisuuksia valvoa välittömästi työttömien 
työhönmenoa. 

Pykälän 10 ja 11 momenteissa säädetyt työt
tömyyseläkkeen saamisen edellytyksenä olevaa 
alaikärajaa koskevat poikkeukset ehdotetaan 
kumottaviksi, koska säännökset eivät voi enää 
tulla sovellettaviksi uusissa eläkkeissä. 

4 e §. Pykälän 1 ja 2 momentissa säädetään 
yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen edellytyk
sistä. Eläkkeen saamisen alaikäraja ehdotetaan 
korotettavaksi 58 vuoteen. Muut edellytykset 
säilyvät ennallaan. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen edellytyksenä 
on edelleen, että työntekijä on lopettanut työ
eläkelaeissa tarkoitetun ansiotyön tai että hä
nen ansiotulonsa näistä töistä voidaan arvioida 
kuukaudessa pienemmäksi kuin työntekijäin 
eläkelain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoi
tettu markkamäärä eli 1 069,86 markkaa. Li
säksi edellytetään edelleen, että yksilöllistä var
haiseläkettä määrättäessä voidaan eläkkeeseen 
oikeuttavana ottaa huomioon myös eläkeiän 
saavuttamiseen jäljellä oleva aika tai sitä vas
taava ansio. 

Tulevan ajan edellytystä ei edelleenkään vaa
dittaisi silloin, kun työntekijällä on oikeus 
yksilölliseen varhaiseläkkeeseen julkisen puolen 
eläkelakien mukaan. Säännöksessä ehdotetaan 
korjattavaksi myös työntekijän kokonaiseläke
turvan kannalta nykykäytännössä esiintynyt 
ongelma. Jos työntekijä ehtii täyttää julkisen 
puolen vanhuuseläkeiän ennen yksilöllisen var
haiseläkkeen alkamista, yksityisen puolen va
paakiijaeläkkeitä ei nykyisin voi saada yksilöl
lisenä varhaiseläkkeenä, vaikka muut eläkkeen 
saamisen edellytykset täyttyisivätkin. Tästä on 
ollut seurauksena yksilöllisen varhaiseläkkeen 
hakeminen juuri ennen julkisen puolen alem
man eläkeiän täyttämistä. Paitsi se, että työn
tekijän eläketurva on saattanut jäädä vajaaksi, 
myös hakemukset ovat turhaan keskittyneet 

edellä mainitulla tavoin. Jotta yksilölliselle var
haiseläkkeelle voitaisiin jäädä myös julkisen 
puolen alemman eläkeiän täyttämisen jälkeen, 
ehdotetaan, että tulevan ajan edellytystä ei 
vaadita myöskään silloin, kun työntekijä jää 
julkiselta puolelta vanhuuseläkkeelle 65 vuotta 
alemmassa iässä. 

Pykälän 3 momentin mukaan työntekijällä 
on oikeus saada ennakkopäätös siitä, täyttääkö 
hän työkyvyn alentumista ja tulevaa aikaa 
koskevat eläkkeen saamisen edellytykset. En
nakkopäätöksen sitovuusaikaa ehdotetaan pi
dennettäväksi nykyisestä kuudesta kuukaudes
ta yhdeksään kuukauteen. Ennakkopäätös olisi 
eläkelaitosta sitova vielä tämän jälkeenkin, jos 
työnantaja ja työntekijä sopivat, esimerkiksi 
työtehtävien muuttamismahdollisuuksien tutki
miseksi, pitemmästä ennakkopäätöksen voi
massaoloajasta. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi yksilöllisen varhaiseläkkeen alkamisesta. 
Jos henkilö ei enää ole työssä eläkettä hakies
saan, eläkettä ehdotetaan maksettavaksi aikai
sintaan eläkkeen tai ennakkopäätöksen hake
mista seuraavan kuukauden alusta. Tällä pyri
tään vähentämään maksuliikennettä, joka syn
tyy, kun takautuvasti myönnettävä eläke mak
setaan työttömyyspäivärahan maksajalle. Poik
keuksellisesta syystä eläke voitaisiin maksaa 
takautuvasti, kuitenkin enintään vuoden ajalta 
ennen hakemista seuraavaa kuukautta. Poik
keuksellisena syynä ei pidettäisi sitä, että eläke 
olisi suurempi kuin muusta toimeentulojärjes
telmästä samalta ajalta saatu etuus. Toimeen
tulotuen varassa olleelle tai tulottomalle eläke 
voitaisiin maksaa takautuvasti. Poikkeukselli
nen syy eläkkeen takautuvaan myöntämiseen 
voisi olla myös se, että eläkehakemus on jätetty 
kansaneläkelaitokselle työeläkehakemusta ai
kaisemmin. 

Pykälän 5 momentin säännökset yksilöllisen 
varhaiseläkkeen lakkauttamisesta koskevat 
eläkkeen lakkauttamista työkyvyn palautumi
sen johdosta. Eläkkeensaajan ansiotulojen joh
dosta ei eläkettä enää kuitenkaan lakkautettai
si, vaan eläkeoikeus jätettäisiin lepäämään. 
Yksilöllisen varhaiseläkkeen saajan ansiotyön 
vaikutuksesta eläkkeen jatkumiseen ehdotetaan 
säädettäväksi 5 b §:ssä. Lain 4 e §:n 5 moment
tiin siirretään pykälän 2 momentin säännös, 
jonka mukaan yksilöllisestä varhaiseläkkeestä 
on soveltuvin osin voimassa, mitä työkyvyttö
myyseläkkeestä säädetään. 

4 f §. Pykälän 1 momentin johdantokappa-
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leessa säädetään osa-aikaeläkkeen saamisen 
edellytyksenä olevasta alaikärajasta. Ikäraja 
ehdotetaan aleunettavaksi nykyisestä 60 vuo
desta 58 vuoteen. Näin ikäraja on sama kuin 
julkisen puolen eläkelaeissa. 

4 g §. Pykälän 1 momentissa säädetään osa
aikaeläkkeen alkamisesta. Säännös säilyy muu
toin ennallaan, mutta siihen tehdään edellä 
mainittu ikää koskeva tarkennus. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväk
si viittaus 5 §:n 6 momenttiin, jossa säädetään 
osa-aikaeläkkeen saajan vanhuuseläkkeeseen li
sättävästä määrästä. 

5 §. Pykälän 1 momentissa säädetään eläk
keen määrästä. Eläkkeen vuotuinen karttumis
prosentti ehdotetaan korotettavaksi 2,5 %:iin 
sen vuoden alusta, jonka aikana työntekijä 
täyttää 60 vuotta. Korotettu karttumisprosentti 
ei koskisi niin sanottua tulevaa aikaa. Jos 
työntekijä tulee työkyvyttömäksi, tuleva aika 
lasketaan 1,5 %:n mukaan. Korotettu karttuma 
ei myöskään koskisi aikaa, jolta työntekijä on 
aikaisemmin saanut täysitehoista eläkettä ja 
joka sillä perusteella luetaan eläkkeeseen oi
keuttavaksi ajaksi myöhemmin uutta eläkettä 
myönnettäessä. 

Pykälän 2 momentti, joka koskee vanhuus
eläkkeeseen laskettavaa tulevaa aikaa, ehdote
taan kumottavaksi. Korotetun karttumispro
sentin vuoksi vanhuuseläke ei enää määräydy 
63 vuoden iässä siten, että tuleva aika lasket
taisiin 65 ikävuoteen saakka, vaan eläkkeen 
karttuminen tänä aikana edellyttää työsuhteen 
jatkumista. 

Pykälän 6 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi osa-aikaeläkettä saaneen työntekijän van
huus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen osa-aika
eläkkeen ajalta lisättävästä määrästä. Näin 
osa-aikaeläkkeellä olleen eläke vastaisi parem
min sitä eläkettä, jonka työntekijä olisi saanut 
jatkamalla kokoaikatyössä. Eläkkeeseen ehdo
tetaan lisättäväksi määrä, joka on 1,5 % 
eläkepalkasta jokaiselta vuodelta, jolta työnte
kijä on saanut osa-aikaeläkettä. Eläkepalkkana 
pidetään edelleen sitä kokoaikatyön ja osa
aikatyön ansiotulojen erotusta, jonka perusteel
la työntekijän osa-aikaeläke on ensimmäisen 
kerran määrätty. Lisäys koskee myös työttö
myyseläkettä 4 c §:n 2 momentin nojalla. 

5 b §. Pykälän 1 momentti säilyy sisällöltään 
entisenä. Pykälän 2 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi yksilöllisen varhaiseläkkeen saa
jan ansiotyön vaikutuksesta eläkkeen maksami
seen. Pykälän 1 momentin mukaan yksilöllinen 

varhaiseläke myönnetään aina täytenä eläkkee
nä. Nyt 2 momentissa ehdotetaan säädettäväk
si, että yksilöllinen varhaiseläke voidaan mak
saa osaeläkkeen määräisenä, jos eläkkeensaaja 
eläkkeen alkamisen jälkeen menee TEL:n 8 §:n 
4 momentissa mainituissa laeissa tarkoitettuun 
ansiotyöhön siten, että ansiotulo ylittää 1 069, 
86 markkaa kuukaudessa. Yksilöllistä var
haiseläkettä ei tällöin kuitenkaan muuteta osa
eläkkeeksi, vaan ainoastaan yksilöllisen var
haiseläkkeen suuruus määräytyy osaeläkettä 
koskevien säännösten mukaisesti. Jos eläkkeen
saajan ansiotulot kuitenkin ylittäisivät 3/5 sen 
työsuhteen eläkkeen perusteena olevasta pal
kasta, johon liittyy tuleva aika, yksilöllistä 
varhaiseläkettä ei maksettaisi lainkaan, vaan se 
jätettäisiin lepäämään. Eläkkeen ollessa koko
naan lepäävänä työntekijää ei pidettäisi eläk
keensaajana. 

Pykälän 3 momentista ehdotetaan poistetta
vaksi säännökset, jotka liittyvät vanhuuseläk
keen laskemiseen tulevan ajan avulla. Säännök
set käyvät 5 §:n 2 momentin kumoamisen jäl
keen tarpeettomiksi. Samalla ehdotetaan pois
tettaviksi osaeläkkeen saajia koskevat korote
tut prosenttiluvut, koska ne eivät enää tule 
sovellettaviksi eläkkeissä, joissa eläketapahtu
ma sattuu vuoden 1992 jälkeen. 

Pykälän 4 momentissa säädetään siitä ajan
kohdasta, josta työkyvyttömyyseläke tarkiste
taan työkyvyn muuttuessa. Voimassa olevan 
lain 4 e §:n 3 momentin säännös osaeläkkeen 
muuttamisesta yksilölliseksi varhaiseläkkeeksi 
ehdotetaan siirrettäväksi tähän momenttiin. 

Pykälän 5 momentissa säädetään, että työ
kyvyttömyyseläkettä lakkautettaessa eläke voi
daan maksaa osaeläkkeenä vuotta lyhyemmäl
täkin ajalta. Momenttiin ehdotetaan lisättäväk
si säännös, jonka mukaan osaeläke voidaan 
maksaa täytenä eläkkeenä myös työeläkelakien 
mukaisen kuntoutuksen ajalta, vaikka täysi 
eläke tulisi maksettavaksi lyhyemmältä kuin 
vuoden ajalta. Tämä lähinnä tekninen muutos 
on tarpeen sen vuoksi, että kuntoutusjaksot 
ovat usein vuotta lyhyempiä ja kuntoutuksen
aikainen toimeentulo saattaa edellyttää osa
eläkkeen muuttamista täydeksi silloin, kun 
kuntoutuja ei ole samanaikaisesti työssä. 

Pykälän 6 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi siitä ajankohdasta, josta yksilöllistä var
haiseläkettä ryhdytään maksamaan osaeläk
keen suuruisena tai sen maksaminen keskeyte
tään. Tämä tehtäisiin seuraavasta mahdollises-
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ta maksujaksosta alkaen. Eläkkeensaajan men
nessä ansiotyöhön hänen on ilmoitettava siitä 
eläkelaitokselle. Tämä on tarpeen myös eläk
keen maksamismenettelyn tarkistamiseksi. Jos 
ilmoitusta tulojen eläkkeeseen vaikuttavasta 
muutoksesta ei tehdä, eläkelaitos voisi näissä 
tapauksissa periä aiheettomasti maksetut eläke
erät takaisin siitä lukien, kun eläkkeensaaja 
ryhtyi ansiotyöhön. 

Pykälän 7 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että lepäävänä olevaa yksilöllistä var
haiseläkettä voidaan hakemuksesta ryhtyä 
maksamaan uudelleen. Hakemukseksi riittäisi 
työntekijän ilmoitus työn lopettamisesta tai 
vähentämisestä vähintään sallittuun ansion ra
jamäärään. Eläkkeen saamisen muita kuin an
siotuloja koskevia edellytyksiä ei uudelleen 
tutkittaisi. Siten ei enää tarvita lääkärinlausun
toa tai muita arvioita henkilön työkyvystä. 

Eläkettä ryhdyttäisiin maksamaan uudelleen 
hakemista seuraavan kuukauden alusta. Poik
keuksellisesta syystä eläke maksettaisiin takau
tuvasti enintään vuoden ajalta ennen hakemis
ta. 

Pykälän 8 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi lepäävänä olevan yksilöllinen var
haiseläkkeen lakkaamisesta. Eläke voitaisiin 
lakkauttaa eläkkeensaajan hakemuksesta hake
mista seuraavan kuukauden alusta. Tämä olisi 
tarpeen esimerkiksi silloin, kun eläkkeensaajan 
uudessa työssä ansiotaso on korkeampi kuin 
eläkkeen perusteena oleva palkka ja hän haluaa 
ansaita uutta eläketurvaa. Jos eläkkeensaaja 
kuitenkin hakisi uudelleen eläkettä kahden 
vuoden kuluessa eläkkeen lakkaamisesta, eläke 
myönnetään 6 c §:n 2 momentin mukaan enti
sin perustein. Jollei lepäävänä olevaa yksilöllis
tä varhaiseläkettä ole vaadittu maksettavaksi 
uudelleen viiden vuoden kuluessa keskeyttämi
sestä, varhaiseläke katsotaan ilman eri päätöstä 
lakanneeksi sanotun viiden vuoden kuluttua. 
Näin ollen 60 vuotta täyttäneillä eläkkeensaa
jilla yksilöllinen varhaiseläke säilyisi lepäävänä 
vanhuuseläkeikään saakka. 

5 c §. Pykälän l momentissa säädetään osa
aikaeläkkeen määrästä. Eläkkeen määrä ehdo
tetaan muutettavaksi 50 %:ksi kokoaikaisen 
ansiotulon ja osa-aikaisesta ansiotyöstä saadun 
ansiotulon erotuksesta. Säännös vastaa valtion 
eläkejärjestelmän ja kuntien eläkejärjestelmän 
osaeläkettä koskevia säännöksiä. 

6 §. Pykälässä säädetään eläkkeeseen oikeut
tavasta palvelusajasta. Eläkkeeseen oikeutta
vaksi palvelusajaksi luetaan voimassa olevan 

lain mukaan kustakin työsuhteesta aika, jonka 
työsuhde on jatkunut työntekijän täytettyä 23 
vuotta. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon 
aikaa, jolta työntekijä on työsuhteessa olles
saan saanut työeläkelakien mukaista sellaista 
peruseläkettä, jota määrättäessä on otettu huo
mioon eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva 
aika tai sitä vastaava ansio. Voimassa olevan 1 
momentin sanamuodon mukaan työntekijän 
tulee saada sanottua eläkettä, mutta oikeuskäy
tännössä uuden eläketurvan ansaitsemisen on 
estänyt se, että työntekijällä on eläkepäätöksel
lä vahvistettu oikeus sanottuun eläkkeeseen. 
Tällöin sama aika on jo luettu eläkkeeseen 
oikeuttavaksi täysitehoisessa eläkkeessä. Sään
nöksen sanamuoto ehdotetaan muutettavaksi 
vastaamaan oikeuskäytäntöä. Työntekijä ei an
saitsisi uutta eläketurvaa esimerkiksi siitä an
siotyöstä, jota hän tekee lepäävänä olevan 
yksilöllisen varhaiseläkkeen aikana, vaan aikai
sempi eläketaso säilyisi sen ajan, jonka työnte
kijä on työssä. Uudesta ansiotyöstä maksetaan 
kuitenkin eläkevakuutusmaksut ja muut sosi
aaliturvamaksut. 

Vanhuuseläkkeen laskentatavan muutoksen 
vuoksi ehdotetaan 1 momentissa säädettäväksi, 
että eläkkeeseen oikeuttavaksi ei lueta aikaa 65 
vuoden iän täyttämisen jälkeen. 

6 a §. Voimassa oleva 6 § on lain soveltami
sen kannalta koettu vaikeaselkoiseksi. Mo
menttiin on vuosien kuluessa lisätty useita 
säännöksiä, jotka koskevat eläkkeeseen lasket
tavaa aikaa niin sanotun tulevan ajan perus
teella. Sen vuoksi nykyinen 6 § ehdotetaan 
jaettavaksi kolmeksi uudeksi pykäläksi eli 6 a 
-6 c §:ksi. Ehdotetun 6 a §:n 1 momentissa 
säädetään, millä edellytyksillä työkyvyttömyy
den alkamisesta eläkeikään jäljellä oleva aika 
(tuleva aika) luetaan eläkkeeseen oikeuttavaksi 
palvelusajaksi. Jos työkyvyttömyys on alkanut 
ennen kuin työsuhteen päättymisestä on kulu
nut 360 päivää, luetaan tämän työsuhteen 
perusteella myönnettävää työkyvyttömyyselä
kettä määrättäessä eläkkeeseen oikeuttavaksi 
ajaksi myös työkyvyttömyyden alkamisen ja 
eläkeiän täyttämisen välinen aika. Koska yksi
lölliseen varhaiseläkkeeseen ja työttömyyseläk
keeseen sovelletaan, mitä työkyvyttömyyseläk
keestä säädetään, tuleva aika luetaan näin 
eläkkeeseen oikeuttavaksi myös sanotuissa 
eläkkeissä. Tältä osin säännös tulevasta ajasta 
on ennallaan. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi päivistä, jotka pidentävät sitä aikaa, 
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jonka tulevan ajan oikeus on voimassa työsuh
teen päättymisen jälkeen, eli niin sanottua 
jälkikarenssiaikaa. Voimassa olevan lain 6 §:n 3 
momentissa mainittujen päivien lisäksi ehdote
taan, että sama jälkikarenssiaikaa pidentävä 
vaikutus olisi myös koulutus- ja erorahastosta 
annetun lain, valtion virkamieslain, peruskou
lulain tai lukiolain mukaisella aikuiskoulutus
lisällä sekä omaehtoista ammatillista aikuis
koulutusta varten myönnettävällä henkilökoh
taisella tuella ja työvoimapoliittisesta aikuis
koulutuksesta annetun lain mukaisella koulu
tustuella. Muutos mahdollistaa koulutukseen 
hakeutumisen ilman, että työntekijän pitää 
pelätä eläketurvansa menettämistä. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi ansioon suhteutettua työttömyyspäivära
haa saavan työntekijän oikeudesta tulevaan 
aikaan. Säännös sisältyy voimassa olevan lain 
6 §:n 3 momenttiin. Ehdotettavan säännöksen 
sisältö on entinen, vaikka sen sanamuotoa on 
teknisesti tarkistettu. Jos työntekijä on saanut 
ansioon suhteutettua päivärahaa työttömyys
turvalain 26 §:n 3 momentin perusteella ennen 
kuin jälkikarenssiaika on kulunut työsuhteen 
päättymisestä, luetaan tämän työsuhteen perus
teella myönnettävää työkyvyttömyyseläkettä 
määrättäessä tuleva aika eläkkeeseen oikeutta
vaksi ajaksi. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi tulevan ajan lukemisesta eläkkeeseen oi
keuttavaksi Iapsenhoitoajan perusteella. Sään
nös sisältyy voimassa olevan lain 6 §:n 3 mo
menttiin. Se koskee ainoastaan naispuolisia 
työntekijöitä. Nyt ehdotetaan tasa-arvosyistä, 
että säännös koskee sekä miehiä että naisia. 
Uutena edellytyksenä olisi, että työntekijä on 
saanut tämän lapsen perusteella sairausvakuu
tuslain mukaista äitiys-, isyys- tai vanhempain
rahaa taikka lasten kotihoidon tuesta annetun 
lain (797/92) mukaista kotihoidon tukea. Pi
dennys on kytketty siten Suomesta saataviin 
etuuksiin ja tämä helpottaa säännöksessä ole
vien aikojen laskemista. Asialla on merkitystä 
erityisesti Euroopan talousaluetta koskevan so
pimuksen tultua voimaan. Lapsen hoitoaikaa 
koskeva säännös olisi edelleen toissijainen mui
hin tulevaa aikaa koskeviin säännöksiin näh
den siten, että sitä sovelletaan vain silloin, kun 
tulevaa aikaa ei lueta eläkkeeseen oikeuttavaksi 
muiden säännösten mukaan. 

Pykälän 5 momentissa säädetään Suomessa 
asumisen vaatimuksesta tulevan ajan saamisen 

edellytyksenä. Säännökset sisältyvät voimassa 
olevan lain 6 §:n 3 ja 7 momenttiin. 

6 b §. Pykälän 1-3 momentissa säädetään, 
mihin työsuhteeseen tuleva aika liitetään. Sään
nökset sisältyvät voimassa olevan lain 6 §:n 3 
momenttiin. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi siitä, mihin työsuhteeseen tuleva aika 
liitetään niin sanotuissa velvoitetyötilanteissa. 
Säännökset sisältyvät nykyisin määräaikaiseen 
lakiin velvoitetyön poikkeuksellisesta huo
mioon ottamisesta työeläketurvassa. Tämä laki 
on voimassa 30 päivään kesäkuuta 1993 saak
ka. Sen voimassa oloa ehdotetaan jatkettavaksi 
erillisellä lailla 31 päivään joulukuuta 1993 
saakka, samalla vastaava säännös ehdotetaan 1 
päivästä tammikuuta 1994 lukien siirrettäväksi 
pysyvänä säännöksenä työeläkelakeihin. Vaik
ka velvoitetyötä koskevat määräykset on ku
mottu vuoden 1993 alusta, velvoitetyöllä on 
merkitystä työeläkkeen laskemisessa vielä use
an vuoden ajan. 

Ehdotetun 4 momentin mukaan tulevaa ai
kaa ei liitettäisi velvoitetyösuhteeseen, jos työn
tekijä on täyttänyt 55 vuotta ja jos velvoitetyön 
perusteella laskettava eläkkeen perusteena ole
va palkka on pienempi kuin aikaisemmasta 
työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnas
ta laskettava vastaava palkka tai työtulo. Täl
löin tuleva aika liitettäisiin sanottuun aikaisem
paan velvoitetyötä edeltäneeseen työ- tai vir
kasuhteeseen taikka yrittäjätoimintaan, edellyt
täen, että sen perusteella on vielä oikeus 
tulevaan aikaan velvoitetyön alkaessa. Lisäksi 
ehdotetaan säädettäväksi, ettei työntekijä 
myöskään menetä oikeuttaan tulevaan aikaan 
aikaisemmasta työ- tai virkasuhteesta velvoite
työn vuoksi, jos hän ei ole sitä jo menettänyt 
sillä hetkellä, kun hänen velvoitetyönsä alkoi. 
Tämä tarkoittaa, että 6 a §:n 1 momentissa 
mainittua 360 päivää laskettaessa jätetään huo
mioon ottamatta päivät, joina velvoitetyösuhde 
jatkuu. 

6 c §. Voimassa olevan 6 §:n 4 momentin 
säännös ehdotetaan siirrettäväksi 6 c §:ään. 
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin työntekijän 
aikaisemman eläkkeelläoloajan lukemisesta 
eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi uutta eläkettä 
myönnettäessä. Säännökset sisältyvät voimassa 
olevan lain 6 §:n 4 momenttiin, mutta uudesta 
4 momentista on poistettu maininta rintamave
teraanien varhaiseläkelaista, koska säännös ei 
voi tulla enää sovellettavaksi. 

Pykälän 2 momentissa säädetään eläkkeen 
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myöntämisestä entisin perustein. Säännös sisäl
tyy voimassa olevan lain 6 §:n 4 momenttiin. 
Aika, jonka jälkeen eläke myönnetään entisin 
perustein, ehdotetaan pidennettäväksi yhdestä 
vuodesta kahteen vuoteen. Näin parannetaan 
työkokeiluun ja kuntoutukseen osallistumis
mahdollisuuksia. Maininta rintamaveteraanien 
varhaiseläkelaista on poistettu, koska säännös 
ei voi tulla enää sovellettavaksi. 

Voimassa olevan lain 6 §:n 5 momentin 
säännös siirretään 6 c §:n 3 momenttiin. Mo
mentissa säädetään, ettei uutta eläketurvaa 
ansaita, jos eläke myönnetään entisin perustein. 
Edellytyksenä on, että entisin perustein myön
nettävässä eläkkeessä on otettu huomioon tu
leva aika tai sitä vastaava ansio. Tällöin aikai
semman eläkkeen päättymisen jälkeen jatku
nutta työ- tai virkasuhdetta taikka yrittäjätoi
mintaa ei oteta eläkkeeseen oikeuttavana huo
mioon, koska sama aika jo luetaan eläkkeeseen 
oikeuttavaksi tulevana aikana. 

Voimassa olevan lain 6 §:n 6 momentin 
säännös siirretään 6 c §:n 4 momenttiin. Mo
mentissa säädetään kuntoutusrahaa ·saaneen 
työntekijän työkyvyttömyyseläkkeen määräyty
misestä. Säännöksessä mainittu yhden vuoden 
aika ehdotetaan pidennettäväksi kahteen vuo
teen. 

7 §. Pykälän 1 momentissa säädetään eläk
keen perusteena olevan palkan määräämisestä. 
Lakiteknisen selkeyden vuoksi tästä palkasta 
käytetään laissa nimitystä eläkepalkka. Ehdo
tuksen mukaan eläkepalkkaa laskettaessa ei 
otettaisi huomioon työansioita 65 vuoden iän 
täyttämisen jälkeen. Säännös on sopusoinnussa 
6 §:n 1 momentin säännöksen kanssa, jonka 
mukaan eläkettä ei ansaittaisi enää 65 vuoden 
iän täyttämisen jälkeen. 

Ehdotetun säännöksen mukaan eläkepalkka 
lasketaan kuten nykyisin enintään neljän vii
meisen kalenterivuoden ansioiden perusteella, 
jos työsuhde on päättynyt ennen eläketapahtu
maa. 

Jos työsuhde päättyy eläketapahtumaan, eh
dotuksen mukaan eläketapahtumavuotta ei 
enää otettaisi eläkepalkkaa laskettaessa huo
mioon. Edellytyksenä sen jättämiselle pois las
kennasta on lisäksi, että työsuhde on jatkunut 
vähintään kolmen kalenterivuoden aikana. Jos 
työsuhde on jatkunut vähintään viiden kalen
terivuoden aikana, eläkepalkka lasketaan nel
jästä viimeisestä eläketapahtumavuotta edeltä
västä kalenterivuodesta siten, että niistä jätet
täisiin huomioon ottamatta se vuosi, jona 

keskimääräinen kuukausiansio on pienin, sekä 
se vuosi, jona sanottu kuukausiansio on suurin. 
Jos työsuhde on jatkunut neljän kalenterivuo
den aikana, jätetään huomioon ottamatta elä
ketapahtumavuosi ja se vuosi, jona keskimää
räinen kuukausiansio on pienin. Jos työsuhde 
on jatkunut kolmen kalenterivuoden aikana, 
eläketapahtumavuotta ei oteta huomioon, ja 
eläkepalkka on kahden sitä edeltäneen kalen
terivuoden keskimääräinen kuukausiansio. Jos 
työsuhde ei ole jatkunut vähintään kolmen 
kalenterivuoden aikana, eläkepalkka on työ
suhteen aikainen keskimääräinen kuukausian
sio. Eläkepalkkaa laskettaessa ansiot tarkiste
taan TEL-indeksillä laskemishetken tasoon. 

Ehdotus eläketapahtumavuoden ansion pois
jättämisestä eläkepalkkaa määrättäessä liittyy 
1 §:n 1 momentin 1 kohdan muutokseen, jonka 
mukaan vanhuuseläkkeessä ei enää otettaisi 
huomioon tulevaa aikaa, vaan eläke laskettai
siin todellisen palvelusajan perusteella. Jotta 
vanhuuseläkkeet voidaan edelleen maksaa vä
littömästi eläkkeelle siirtymisen jälkeen, on 
eläketapahtumavuoden ansiot jätettävä huo
mioon ottamatta. Jos palkkatiedot tarvittaisiin 
eläkeiän täyttämiskuukauden loppuun saakka 
saaduista työansioista, eläkkeen laskenta ja sen 
myöntäminen viivästyisi useissa tapauksissa jo
pa pari kuukauttakin. Kuitenkin lyhyissä työ
suhteissa eläkepalkka olisi laskettava koko 
työsuhteen ajalta, jotta eläkepalkka vastaisi 
työsuhteessa saatuja ansioita. 

Vaikka työsuhde on päätetty 2 §:n 5 momen
tissa tarkoitetulla tavalla teknisesti, eläkepalk
ka laskettaisiin kuitenkin aina myös teknistä 
katkaisua huomioon ottamatta. Jos eläkkeen 
määrä on suurempi, kun eläkepalkka määrä
tään yhdenjaksoisesta työsuhteesta eikä eriUi
siltä jaksoilta, eläke määräytyisi kuten yhden
jaksoisen työsuhteen perusteella. 

Pykälän 2 momentissa säädetään harkinnan
varaisen palkan laskemisesta. Jos harkinnanva
raisen palkan käyttämisen edellytykset ovat 
olemassa teknisesti katkaistussa työsuhteessa, 
työsuhdetta ei jaettaisi eläkettä laskettaessa 
erillisiksi jaksoiksi. Automaattista teknistä kat
kaisua ei kuitenkaan purettaisi, vaan harkin
nanvaraisen palkan säännöstä sovellettaisiin 
itsenäisesti kumpaankin työsuhdejaksoon. 

Pykälän 3 momentti säilyy ennallaan, mutta 
siinäkin otetaan käyttöön termi eläkepalkka. 

Pykälän 4 momentissa oleva viittaus 6 §:n 3 
momenttiin muutetaan viittaukseksi uuteen 6 
a§:ään. 
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Pykälän 5 momenttiin lisättäisiin saannös 
työntekijäin eläkemaksun vähentämisestä kun
kin kalenterivuoden työansioista. Vähennys 
määräytyisi kunkin vuoden työntekijäin eläke
maksuprosentin mukaisesti. Eläkkeen perustee
na oleva palkka laskettaisiin näin vähennetyistä 
ansioista 1 momentin mukaisesti. 

Pykälän 6 momentin mukaan työansiota ei 
kuitenkaan vähennettäisi työntekijäin eläke
maksun vuoksi enempää kuin sillä suhteellisella 
määrällä, jolla ansiotason suhtedlinen nousu 
ylittää hintojen suhteellisen nousun. Tämä nou
su laskettaisiin vuoden 1992 kolmannesta vuo
sineljänneksestä sanotun työansion ansaitse
misvuotta edeltäneen kalenterivuoden kolman
teen vuosineljännekseen. Ajanjakso noudattaa 
TEL-indeksin määräämisessä vuosittain käytet
tyä ajanjaksoa. Kunakin vuonna vähennettäi
siin kuitenkin vähintään edellisen kalenterivuo
den määrä. 

Pykälän 7 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö vahvistaisi joka kalenterivuo
deksi 5 ja 6 momenttia sovellettaessa käytettä
vän kertoimen määrän. Asetuksella säädettäi
siin, mihin ajankohtaan mennessä ministeriön 
on julkaistava kerroin. Ajankohta olisi sama 
kuin TEL-indeksin vahvistamisessa. 

7 b §. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi työeläkelisästä. Voimassa olevas
sa laissa oleva nimike työttömyyslisä ehdote
taan muutettavaksi työeläkelisäksi samalla kun 
siihen oikeuttavien etuuksien määrää lisättäi
siin. Työeläkelisään oikeuttaisi nykyisen an
sioon suhteutetun päivärahan lisäksi työvoima
poliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
mukainen ansiotuki, koulutus- ja erorahastosta 
annetun lain mukainen omaehtoista ammatil
lista aikuiskoulutusta varten myönnettävä hen
kilökohtainen tuki ja työeläkelakien tai kun
toutusrahalain mukainen kuntoutusraha taikka 
tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen 
kuntoutusta koskevien säännösten perusteella 
maksettava ansionmenetyskorvaus. Pykälään 
on lisätty myös valtion virkamieslain, perus
koululain ja lukiolain mukaiset vastaavat etuu
det. Eläkkeen lisänä maksettu kuntoutusraha ei 
oikeuttaisi työeläkelisään. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, miltä ajal
ta 1 momentissa mainitut etuudet eivät oikeuta 
työeläkelisään. Työeläkelisään ei oikeuttaisi 
etuus, joka on maksettu ajalta ennen sen 
kalenterivuoden alkua, jona työntekijä on täyt
tänyt 23 vuotta. Myöskään sellainen etuus, 
joka on maksettu ennen sitä kalenterivuotta, 
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jona työntekijä ensimmäisen kerran on ollut 
työeläkkeeseen oikeuttavassa työsuhteessa tai 
tältä ensimmäiseltä vuodelta, ei kartuta eläke
turvaa. Työeläkelisään ei olisi oikeutta myös
kään sellaiselta kalenterivuodelta, jonka ajan 
työntekijä on ollut työeläkelakien alaisessa 
virka- tai työsuhteessa taikka yrittäjätoimin
nassa. Kyseessä olevan työskentelyn on tullut 
jatkua koko kalenterivuoden ajan. Jos työnte
kijä on samana kalenterivuonna ansainnut ly
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain mukaista palkkaa vähintään sanotun 
lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun rajamää
rän, tältä kalenterivuodelta maksettu etuus 
oikeuttaisi työeläkelisään. Työeläkelisään ei oi
keuttaisi myöskään eläketapahtuman sattumis
vuodelta maksettu etuus, mutta sitä edeltävänä 
vuonna maksetut etuudet ehdotetaan nyt otet
tavaksi huomioon työeläkelisää laskettaessa. 

Pykälän 3 ja 4 momentissa säädetään työelä
kelisän laskemisesta. Voimassa olevan lain mu
kaiset nimikkeet työttömyyslisä ja työttömyys
kuukaudet ehdotetaan muutettavaksi työeläke
lisäksi ja etuuskuukausiksi. Päivien jakajana 
käytetään kunkin etuuslajin osalta niiden kuu
kausittaisten maksupäivien lukumäärää. · 

8 §. Pykälän 2 momentissa säädetään yhteen
sovitusperusteesta. Yhteensovitusperusteen 
määräämistä ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että yhteensovitusperusteena käytettäisiin pää
sääntöisesti korkeinta peruseläkkeen perustee
na olevaa palkkaa tai työtuloa sellaisesta työ
tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta, 
jonka perusteella eläkkeeseen oikeuttavaksi 
ajaksi on luettu vähintään vuosi. Muutoksella 
pyritään varmistamaan, etteivät lyhytaikaiset 
työsuhteet vaikuttaisi yhteensovitusperusteen 
määrään. Eläkkeeseen oikeuttava aika käsittää 
myös tulevan ajan. Jos tulevan ajan palkka 
lasketaan 7 §:n 4 momentin mukaan niin sanot
tuna tasoituspalkkana, tämä palkka valitaan 
yhteensovitusperusteeksi, jollei korkeampaa, 
vähintään vuoden eläkkeeseen oikeuttavaa ai
kaa sisältävää eläkepalkkaa ole. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi yhteensovitusperusteen valitsemisesta sil
loin, kun yhtään vähintään vuoden eläkkeeseen 
oikeuttavaa aikaa sisältävää työ- tai virkasuh
detta taikka yrittäjätoimintaa ei ole. Tällöin 
yhteensovitusperusteena käytettäisiin korkeinta 
peruseläkkeen perusteena olevaa palkkaa tai 
työtuloa. Momentissa säädetään myös yhteen
sovitusperusteen valinnasta rinnakkaisen työs
kentelyn tilanteissa. Jos rinnakkaisen työsken-
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telyn eläkkeen perusteena olevat palkat ja 
työtulot laskettaisiin yhteensovitusperustetta 
määrättäessä yhteen, ehdotetaan edellä maini
tun yhteensovitusperustetta koskevan tavoit
teen mukaisesti, että työskentelyn on tullut 
jatkua yhdenjaksoisesti rinnakkaisena nykyisen 
kuuden kuukauden asemesta vähintään vuo
den. 

Pykälän 7 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että korkeinta peruseläkkeen perusteena 
olevaa palkkaa tai työtuloa käytetään yhteen
sovitusperusteena myös silloin, kun palkka, 
jota olisi pääsäännön mukaan käytettävä yh
teensovitusperusteena, on huomattavasti alem
pi kuin työntekijän vuotta lyhyemmistä työsuh
teista määrättävä palkka ja suurempaa palkkaa 
voidaan pitää vakiintuneena. Säännös on tar
peen tilanteissa, joissa työntekijän lähes koko 
työhistoria koostuu vuotta lyhyemmistä työ
suhteista, mutta hänellä on jokin vähintään 
vuoden eläkkeeseen oikeuttavaa aikaa sisältä
vä, esimerkiksi osa-aikainen työsuhde, jonka 
palkka tulisi pääsäännön mukaan valittavaksi 
yhteensovitusperusteeksi. Tällöin hänen eläke
turvansa saattaisi heiketä kohtuuttomasti, kos
ka ·aikaisemmista työsuhteista ansaittu eläke
turva vähennettäisiin yhteensovituksessa, vaik
ka ansainta-aika ei ylittäisi neljääkymmentä 
vuotta. Tämän epäkohdan estämiseksi ehdote
taan näissä tilanteissa käytettäväksi korkeinta 
palkkaa tai työtuloa, jolloin ansaittua eläketur
vaa ei vähennettäisi. 

8 a §. Pykälän 1 momentin 4 kohdassa on 
tekninen muutos, jossa viittaus 8 §:n 9 moment
tiin vieraasta valtiosta maksettavasta etuudesta 
muuttuu viittaukseksi 8 §:n 10 momenttiin. 

8 c §. Pykälän 3 momentissa oleva viittaus 
jälkikarenssin laskemisesta muuttuu viittauk
seksi uuteen 6 a §:ään. 

8 f §. Pykälässä säädetään uuden eläkesovi
tuksen tekemisestä. Nykyisen säännöksen mu
kaan eläkesovitus tehdään uudelleen myös Ies
keneläkkeen muuttuessa yhteensovituksen joh
dosta. Säännös on kuitenkin tarpeeton, sillä 
leskeneläkkeen muuttuessa yhteensovituksen 
johdosta eläkesovitus säilyy ennallaan. Uudel
leen yhteensovitetusta leskeneläkkeestä vähen
netään aikaisemman eläkesovituksen mukainen 
ylite suorittamatta uudelleen varsinaista elä
kesovitusta. Muutos on tekninen. 

10 a §. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan 
siirrettäväksi voimassa olevan lain 2 §:n 5 mo
mentissa oleva säännös työntekijän ja työnan
tajan muutoksenhakumahdollisuudesta, kun 

kysymys on työsuhteen teknisestä katkaisemi
sesta. Pykälän 3 momentti siirtyisi 4 momen
tiksi. Näin ennen eläkepäätöstä annettavat 
eläkelaitosta sitovat päätökset eläketurvasta 
olisivat samassa pykälässä. 

12 §. Pykälän 1 momentin 1 kohtaan tehtäi
siin vanhuuseläkkeen rahastoinnin laajentami
sen mahdollistava lisäys. Vanhuuseläkkeen ra
hastointi voitaisiin ulottaa sosiaali- ja terveys
ministeriön vahvistamissa perusteissa määritel
lyssä laajuudessa ja määritellyllä tavalla eläk
keeseen myös siltä osin kuin se perustuu 
palvelusaikaan sen kalenterivuoden jälkeen, jo
na työntekijä täyttää 54 vuotta, tai työkyvyt
tömyys- tai työttömyyseläkeaikaan. Samalla 4 
kohdan viittaus 1 kohdan viimeiseen lauseeseen 
korjattaisiin koskemaan kaikkia 1 kohdassa 
tarkoitettuja siirtoja. Pykälän 1 momentin 2 
kohdassa olevat viittaukset 6 §:n 3 momenttiin 
muutetaan viittaukseksi uuteen 6 a §:ään. Py
kälän 3 momentissa oleva viittaus 4 b §:n 3 
momenttiin muutetaan viittaukseksi 4 b §:n 4 
momenttiin. Muutoksella korjataan voimassa 
olevassa säännöksessä oleva virhe. 

12 a §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi säännökset siitä, miten työeläke
lisässä huomioon otettavista koulutusajoista 
aiheutuva eläkkeen osa kustannetaan. Koulu
tusajoista aiheutuvan eläkkeen osan kustantaa 
työttömyyskassojen keskuskassa samojen pe
rusteiden mukaan kuin ansioon suhteutetun 
päivärahan. 

12 b §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
työntekijäin eläkemaksun määrästä. Vuonna 
1993 eläkemaksun määrä on 3 % palkasta ja 
vuosittain eläkemaksun muutos olisi puolet 
keskimääräisen TEL-vakuutusmaksun muutok
sesta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään työnanta
jan velvollisuudesta pidättää eläkemaksu työn
tekijän ennakkoperintälain 4 §:ssä tarkoitetusta 
palkasta jokaisen palkanmaksun yhteydessä. 
Pidätys on toimitettava myös sellaisesta ulko
mailla työskentelystä saadusta tulosta, joka ei 
ole tuloverolain (1535/92) 77 §:n mukaan ve
ronalaista, sekä sellaisesta Suomessa työsken
telystä saadusta tulosta, josta on pidätetty 
lähdevero, sekä palvelurahoista. Eläkemaksu 
pidätetään myös vakuutuskassalaissa (1164/92) 
tarkoitetusta sairauskassan maksamasta täy
dennyspäivärahasta. Eläkemaksu pidätetään 
siltä osin kuin työnantaja on velvollinen järjes
tämään työntekijälle eläketurvaa. Työntekijäin 
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eläkemaksu voidaan ottaa huomioon myös 
työnantajan kannatusmaksuissa. 

Työntekijäin eläkemaksu on lopullinen siten, 
ettei siihen sovelleta sellaista ennakkomaksuista 
ja lopullisesta maksusta koostuvaa menettelyä 
kuin mitä noudatetaan työnantajan vakuutus
maksuun. 

Pykälän 3 momentin mukaan työnantaja 
vastaa eläkelaitokselle myös työntekijäin eläke
maksusta. 

Työnantajan eläkevakuutusmaksusta työn
antaja voi valittaa eläkelautakuntaan. Koska 
työntekijäin eläkemaksu kuuluu vakuutustekni
sesti osana työnantajan vastuulla olevaan työ
eläkevakuutusmaksuun, myös työntekijälle tu
lee varata muutoksenhakumahdollisuus eläke
lautakuntaan. Esille voi tulla maksun määrän 
lisäksi myös eläkkeen perusteena olevan palkan 
käsite sekä sen perusteen ratkaiseminen, mitä 
eläkelakia työntekijään on sovellettava. Työn
tekijä voi tehdä eläkemaksusta perustevalituk
sen eläkelautakuntaan ja valittaa tämän pää
töksestä edelleen vakuutusoikeuteen. Sosiaali
ja terveysministeriö antaa tarkemmat määräyk
set siitä, mistä palkasta eläkemaksu pidätetään 
samoin kuin muutoinkin tämän pykälän tulkin
nasta. 

17 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan lisät
täväksi maininta, että viranomaiset ja laitokset, 
jotka myöntävät 6 a ja 7 b §:ssä tarkoitettuja 
etuuksia eli kansaneläkelaitos, työvoimahallin
to sekä koulutus- ja erorahasto ovat velvollisia 
antamaan tietoja eläketurvakeskukselle ja elä
kelaitoksille. Vastaavasta tietojen annosta sää
detään valtiokonttorin osalta 17 §:n 2 momen
tissa. 

19 b §. Pykälän 1 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi säännös 18 vuotta täyttäneen 
oikeudesta itse tehdä eläkehakemus. Vastaavas
ti 2 momentista ehdotetaan poistettavaksi mai
ninta siitä, että eläke voidaan maksaa 18 
vuotta täyttäneelle eläkkeensaajalle itselleen. 
Nämä säännökset ovat käyneet tarpeettomiksi, 
koska täysi-ikäisyys nykyään saavutetaan 18 
vuoden iässä. 

Pykälän 3 momenttia ei ehdoteta muutetta
vaksi. Pykälän 4 momentissa oleva viittaus 
6 §:n 3 momenttiin muutetaan viittaukseksi 
uuteen 6 a §:ään. 

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1994. Lakia eh
dotetaan sovellettavaksi sellaisiin eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma sattuu lain voimaan 
tullessa tai sen jälkeen. 

Ennen lain voimaantuloa 55 vuotta täyttä
neeseen työntekijään, jolla on lain voimaan 
tullessa oikeus työttömyysturvalain mukaiseen 
päivärahaan, ehdotetaan sovellettavaksi 4 
c §:ää, sellaisena kuin se on voimassa tämän 
lain voimaan tullessa. Säännöstä sovellettaessa 
työntekijällä katsotaan olevan oikeus päivära
haan myös työttömyysturvalain 12 §:ssä tarkoi
tettuna omavastuuaikana. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikäraja säilyi
si 55 vuotena vuonna 1939 tai sitä ennen 
syntyneillä henkilöillä. Siten 1940 syntyneet 
olisi ensimmäinen ikäluokka, jota koskisi 58 
vuoden alaikäraja. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen ennakkopäätök
sen sitovuusaikaa koskevaa 4 e §:n 3 momenttia 
sovellettaisiin ennakkopäätökseen, joka on an
nettu lain voimassa ollessa. Eläkkeen alkamis
aikaa koskevaa 4 momenttia sovellettaisiin 
e1äkkeisiin, joissa eläketapahtuma sattuu 1 
päivänä tammikuuta 1994 tai sen jälkeen. Sama 
koskisi 4 e §:n 2 momenttia, jossa säädetään 
mahdollisuudesta myöntää yksilöllinen var
haiseläke myös 65 vuotta alemmassa eläkeiässä 
julkisen puolen eläkelakien mukaiselle van
huuseläkkeelle siirtyvälle työntekijälle. Yksilöl
lisen varhaiseläkkeen maksamista osaeläkkeen 
suuruisena ja sen lepäämistä koskevaa 5 b §:ää 
sovellettaisiin myös ennen lain voimaantuloa 
myönnettyihin eläkkeisiin, kuitenkin aikaisin
taan lain voimaantulosta lukien. 

Osa-aikaeläkkeen alaikärajaa koskevia 4 f ja 
4 g §:ää ehdotetaan sovellettavaksi eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma sattuu lain voimaan 
tullessa tai sen jälkeen. Pykälät koskisivat 
henkilöitä, jotka siirtyvät osa-aikatyöhön lain 
voimassa ollessa. Samoin eläkkeen ansaitsemis
ta osa-aikaeläkkeen aikana koskevaa 5 §:n 6 
momenttia sovellettaisiin lain voimaan tultua 
alkaneisiin osa-aikaeläkkeisiin. 

Työeläkelisää koskevaa 7 b §:ää ehdotetaan 
sovellettavaksi eläkkeisiin, joissa eläketapahtu
ma sattuu lain voimaan tullessa tai sen jälkeen. 
Työeläkelisää laskettaessa ei otettaisi huo
mioon ajalta ennen lain voimaantuloa makset
tuja koulutus- eikä kuntoutusetuuksia. 

Työsuhteen teknistä katkaisua koskevaa 
2 §:n 5 momenttia sovellettaisiin 1 päivästä 
tammikuuta 1994. Jos ennen sanottua päivää 
54 vaan ei 62 vuotta täyttäneen työntekijän 
työsuhde on tuolloin jatkunut vähintään 10 
vuotta, työsuhde katkaistaisiin teknisesti 31 
päivänä joulukuuta 1994. 

Yhteensovitusperustetta koskevat 8 §:n 2, 3 
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ja 7 momentti tulisivat sovellettaviksi eläkkei
siin, joissa eläketapahtuma sattuu lain voimaan 
tullessa tai sen jälkeen. 

Eläkkeen karttumisprosentin korotusta kos
kevaa 5 §:n 1 momenttia ehdotetaan sovelletta
vaksi 1 päivästä tammikuuta 1994. Korotettu 
karttumisprosentti ei koskisi palvelusaikaa en
nen sanottua päivämäärää. 

Vanhuuseläkkeen laskemista koskevaa 1 §:n 
1 momentin 1 kohtaa, 5 b §:n 3 momenttia ja 
eläkkeen perusteena olevaa palkkaa koskevaa 
7 §:n 1, 2 ja 4 momenttia ehdotetaan sovellet
tavaksi eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma sat
tuu 1 päivänä tammikuuta 1994 tai sen jälkeen. 

1.2. Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelaki 

1 §. Pykälän 1 momentin viittaussäännökset 
ehdotetaan muutettaviksi vastaamaan ehdotet
tuja muutoksia työntekijäin eläkelakiin. Koska 
TEL:n 5 b §:n säännöksiä vastaavat säännökset 
ehdotetaan otettaviksi LEL:n 5 b §:ään, viit
tausta TEL:iin ei enää tarvita. 

4 a §. Pykälän 1 ja 2 momentissa säädetään 
yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen edellytyk
sistä. Muut edellytykset säilyisivät ennallaan, 
mutta eläkkeen saamisen alaikäraja ehdotetaan 
korotettavaksi 58 vuoteen. 

Pykälän 2 momentin mukaan vastaavasti 
kuin TEL:n 4 e §:n 2 momentissa tulevan ajan 
edellytystä ei vaadittaisi myöskään silloin, kun 
työntekijä jää julkiselta puolelta vanhuuseläk
keelle 65 vuotta alemmassa iässä. 

Pykälän 3 momentin mukaista ennakkopää
töksen sitovuusaikaa ehdotetaan pidennettä
väksi nykyisestä kuudesta kuukaudesta yhdek
sään kuukauteen samoin kuin TEL:n 4 e §:n 3 
momentissa. Ennakkopäätös olisi eläkelaitosta 
sitova vielä tämän jälkeenkin, jos työnantaja ja 
työntekijä sopivat, esimerkiksi työtehtävien 
muuttamismahdollisuuksien tutkimiseksi pi
temmästä ennakkopäätöksen voimassaoloajas
ta. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi yksilöllisen varhaiseläkkeen alkamisesta 
samalla tavoin kuin TEL:n 4 e §:n 4 momen
tissa. Jos henkilö ei enää ole työssä eläkettä 
hakiessaan, eläke maksettaisiin aikaisintaan 
eläkkeen tai ennakkopäätöksen hakemista seu
raavan kuukauden alusta. Poikkeuksellisesta 
syystä eläke voitaisiin maksaa takautuvasti, 
kuitenkin enintään vuoden ajalta ennen hake-

mista seuraavaa kuukautta. Poikkeuksellisena 
syynä ei pidettäisi sitä, että eläke olisi suurempi 
kuin muusta toimeentulojärjestelmästä samalta 
ajalta saatu etuus. Toimeentulotuen varassa 
olleelle tai tulottomalle eläke voitaisiin maksaa 
takautuvasti. Poikkeuksellinen syy eläkkeen ta
kautuvaan myöntämiseen voisi olla myös se, 
että kansaneläkettä koskeva hakemus on tehty 
työeläkehakemusta aikaisemmin. 

Pykälän 5 momentin säännökset yksilöllisen 
varhaiseläkkeen lakkauttamisesta koskisivat 
eläkkeen lakkauttamista työkyvyn palautumi
sen johdosta. Eläkkeensaajan ansiotulojen joh
dosta ei eläkettä enää lakkautettaisi, vaan 
eläkeoikeus jätettäisiin lepäämään. Yksilöllisen 
varhaiseläkkeen saajan ansiotyön vaikutuksesta 
eläkkeen jatkumiseen säädettäisiin 5 b §:ssä. 
Pykälän 5 momenttiin siirtyisi 2 momentin 
säännös, jonka mukaan yksilöllisestä var
haiseläkkeestä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä työkyvyttömyyseläkkeestä säädetään. 

5 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että vanhuuseläkkeeseen ei 
enää laskettaisi tulevaa aikaa 63 vuoden iästä 
65 vuoden ikään. Jotta vanhuuseläke voitaisiin 
määrätä siten, että eläke voisi alkaa heti 
eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden 
alusta, ehdotetaan, että viimeisen seitsemän 
kuukauden aikana maksettuja palkkoja ei otet
taisi huomioon. Nämä korvattaisiin sillä keski
määräisellä kuukausipalkalla, jonka työntekijä 
on ansainnut edellisen vuoden aikana. Pykäläs
sä säädettäisiin myös työntekijäin eläkemaksun 
vähentämisestä palkoista samoin kuin TEL:n 
7 §:n 5 momentissa. 

Lisäksi eläkkeen karttumisprosentti ehdote
taan korotettavaksi 2,5 %:iin sen vuoden alus
ta, jonka aikana työntekijä täyttää 60 vuotta. 
Säännös vastaisi TEL:n 5 §:n 1 momenttiin 
ehdotettua muutosta. 

Voimassa olevan 5 §:n 1 momentin säännös 
eläkkeeseen oikeuttavan palkan alarajasta eh
dotetaan siirrettäväksi 2 momenttiin ja samalla 
vanhempien ikäluokkien korotuskertoimet, jot
ka eivät enää voi tulla sovellettaviksi uusissa 
eläkkeissä, poistetaan 1 ja 2 momentista. 

Voimassa olevan 5 §:n 3-7 momentin sään
nökset ehdotetaan siirrettäviksi uuteen 5 b ja 5 
c §:ään sekä 8 momentin säännös osa-aikaeläk
keen aikana saatujen ansioiden korottamisesta 
vanhuuseläkettä laskettaessa poistettavaksi. 

5 b §. Uuteen 5 b §:n 1 momenttiin ehdote
taan siirrettäväksi 5 §:n 3 momentin säännös 
työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisestä täyte-
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nä tai osaeläkkeenä. Yksilöllinen varhaiseläke 
myönnetään täytenä eläkkeenä. Säännökset, 
jotka koskevat vanhuuseläkkeeseen liittyvän 
tulevan ajan laskemista ja osaeläkkeen korot
tamista, ehdotetaan poistettaviksi. Osaeläkkeen 
korotus ei koske enää uusia eläkkeitä. Ehdo
tettu säännös vastaa TEL:n 5 b §:n 1 moment
tia. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi yksilöllisen varhaiseläkkeen saajan ansio
työn vaikutuksesta eläkkeen jatkumiseen. 
Säännöksen mukaan yksilöllinen varhaiseläke 
voidaan maksaa osaeläkkeen määräisenä, jos 
eläkkeensaaja eläkkeen alkamisen jälkeen me
nee TEL:n 8 §:n 4 momentissa mainituissa 
laeissa tarkoitettuun ansiotyöhön siten, että 
ansiotulo ylittää sallitun ansion rajamäärän. 
Yksilöllistä varhaiseläkettä ei tällöin kuiten
kaan muutettaisi osaeläkkeeksi, vaan yksilölli
sen varhaiseläkkeen suuruus ainoastaan mää
räytyisi osaeläkettä koskevien säännösten mu
kaisesti. Yksilöllinen varhaiseläke säilyisi lepää
vänä, vaikka se maksettaisiin osaeläkkeen suu
ruisena. Jos eläkkeensaajan ansiotulot kuiten
kin ylittäisivät 3/5 siitä eläkkeen perusteena 
olevasta palkasta, johon liittyy tuleva -aika, 
yksilöllistä varhaiseläkettä ei maksettaisi lain
kaan, vaan se jätettäisiin lepäämään. Myös 
työkyvyttömyyseläke yleensä lakkaa, jos työan
siot ylittävät sanotun määrän. Eläkkeen ollessa 
kokonaan lepäävänä työntekijää ei pidettäisi 
eläkkeensaajana. Säännös vastaa ehdotettua 
TEL:n 5 b §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi siitä ajankohdasta, josta työkyvyttömyys
eläke tarkistetaan työkyvyn muuttuessa ja josta 
osaeläke muutetaan yksilölliseksi varhaiseläk
keeksi. Voimassa olevan lain 1 §:ssä on viittaus 
TEL:n 5 b §:n 3 momenttiin. Nyt ehdotetaan 
vastaavat säännökset otettaviksi selvyyden 
vuoksi 5 b §:n 3 momenttiin. Säännös vastaa 
ehdotettua TEL:n 5 b §:n 3 momenttia. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että työkyvyttömyyseläkettä lakkautetta
essa eläke voidaan maksaa osaeläkkeenä vuotta 
lyhyemmättäkin ajalta. Voimassa olevan lain 
1 §:n 1 momentissa on viittaus TEL:n 5 b §:n 4 
momentin tätä koskevaan säännökseen. Nyt 
ehdotetaan siitä säädettäväksi 4 momentissa ja 
momenttiin lisätään säännös siitä, että osaeläke 
voidaan maksaa täytenä eläkkeenä myös työ
eläkelakien mukaisen kuntoutuksen ajalta, 
vaikka täysi eläke tulisi maksettavaksi lyhyem
mältä kuin vuoden ajalta. Muutos on tarpeen 

sen vuoksi, että kuntoutusjaksot ovat usein 
vuotta lyhyempiä ja kuntoutuksenaikainen toi
meentulo saattaa edellyttää osaeläkkeen muut
tamista täydeksi silloin, kun kuntoutuja ei ole 
samanaikaisesti työssä. Säännös vastaa ehdo
tettua TEL:n 5 b §:n 5 momenttia. 

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi siitä ajankohdasta, josta yksilöllistä var
haiseläkettä ryhdytään maksamaan osaeläk
keen suuruisena tai sen maksaminen keskeyte
tään. Tämä tehtäisiin seuraavasta mahdollises
ta maksujaksosta alkaen. Eläkkeensaajan men
nessä ansiotyöhön hänen on ilmoitettava siitä 
eläkelaitokselle. Tämä on tarpeen myös eläk
keen maksamismenettelyn tarkistamiseksi. Jos 
ilmoitusta tulojen eläkkeeseen vaikuttavasta 
muutoksesta ei tehdä, eläkelaitos voisi näissä 
tapauksissa periä aiheettomasti maksetut eläke
erät takaisin siitä lukien, kun eläkkeensaaja 
ryhtyi ansiotyöhön. 

Pykälän 6 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että lepäävänä olevaa yksilöllistä var
haiseläkettä voidaan hakemuksesta ryhtyä uu
delleen maksamaan entisen suuruisena. Hake
mukseksi riittäisi työntekijän ilmoitus työn 
lopettamisesta tai vähentämisestä vähintään 
sallittuun ansion rajamäärään. Eläkkeen saami
sen muita kuin ansiotuloja koskevia edellytyk
siä ei uudelleen tutkittaisi ja eläkettä ryhdyttäi
siin maksamaan hakemusta seuraavan kuukau
den alusta. Poikkeuksellisesta syystä eläkettä 
maksettaisiin takautuvasti enintään vuoden 
ajalta ennen hakemista. Ehdotettu säännös 
vastaa TEL:n 5 b §:ään ehdotettua 7 moment
tia. 

Pykälän 7 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi lepäävänä olevan yksilöllinen var
haiseläkkeen lakkaamisesta. Eläke voitaisiin 
lakkauttaa eläkkeensaajan hakemuksen teke
mistä seuraavan kuukauden alusta. Tämä olisi 
tarpeen esimerkiksi silloin, kun eläkkeensaajan 
uudessa työssä ansiotaso on korkeampi kuin 
eläkkeen perusteena oleva palkka ja hän halu
aisi ansaita uutta eläketurvaa. Jos eläkkeensaa
ja kuitenkin hakisi uudelleen eläkettä kahden 
vuoden kuluessa eläkkeen lakkaamisesta, eläke 
myönnettäisiin 7 b §:n 2 momentin mukaan 
entisin perustein. Jollei lepäävänä olevaa yksi
löllistä varhaiseläkettä ole vaadittu maksetta
vaksi uudelleen viiden vuoden kuluessa kes
keyttämisestä, varhaiseläke katsotaan ilman eri 
päätöstä lakanneeksi sanotun viiden vuoden 
kuluttua. Siten 60 vuotta täyttäneillä eläkkeen
saajilla yksilöllinen varhaiseläke säilyisi lepää-
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vänä vanhuuseläkeikään saakka. Säännös vas
taa ehdotettua TEL:n 5 b §:n 8 momenttia. 

5 c §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
siirrettäväksi voimassa olevan lain 5 §:n 4 mo
menttin säännös eläkkeeseen oikeuttavasta pal
kasta. Sen mukaan vanhuus- ja työkyvyttö
myyseläkkeen suuruutta määrättäessä ei oteta 
huomioon palkkaa, jonka työntekijä on ansain
nut saadessaan työeläkelakien mukaista sellais
ta peruseläkettä, jota määrättäessä on otettu 
huomioon eläkeiän saavuttamiseen jäljellä ole
va aika tai sitä vastaava ansio. Voimassa 
olevan 4 momentin sanamuodon mukaan työn
tekijän tulee saada sanottua eläkettä, mutta 
oikeuskäytännössä uuden eläketurvan ansaitse
misen on estänyt se, että työntekijällä on 
eläkepäätöksellä vahvistettu oikeus sanottuun 
eläkkeeseen. Tällöin sama aika on jo luettu 
eläkkeeseen oikeuttavaksi täysitehoisessa eläk
keessä. Säännöksen sanamuoto ehdotetaan 
muutettavaksi vastaamaan oikeuskäytäntöä. 
Työntekijä ei ansaitsisi uutta eläketurvaa lepää
vän yksilöllisen varhaiseläkkeen aikaisesta an
siotyöstä. Tällaisesta ansiotyöstä työnantajan 
ja työntekijän on kuitenkin maksettava sosiaa
liturva- ja muut vakuutusmaksut Ehdotettu 
muutos vastaa muutoin TEL:n 6 §:n 1 moment
tiin ehdotettua muutosta. 

Ehdotettu 2 momentti vastaa voimassa ole
van lain 5 §:n 5 momenttia. Säännöksessä oleva 
viittaus 4 momenttiin muuttuu viittaukseksi 1 
momenttiin. 

5 d §. Voimassa olevan 5 §:n 6 momentin 
säännös yhteensovitusperusteesta ehdotetaan 
siirrettäväksi tämän pykälän 1 momenttiin. 
Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
yhteensovitusperustetta valittaessa voidaan 
käyttää LEL-palkkaa taikka ehdotetun uuden 
7 a §:n mukaan laskettavaa tulevan ajan palk
kaa silloinkin, kun LEL-eläkkeeseen ei liity 
tulevaa aikaa. Palkasta on vähennettävä työn
tekijäin eläkemaksu. Samalla voimassa olevat 
säännökset niin sanotuista LEL-työnimikepal
koista kumottaisiin. 

Voimassa olevan 5 §:n 7 momentin säännök
set ehdotetaan siirrettäviksi 5 d §:n 2 moment
tiin. Samalla viimeisen virkkeen sanamuoto 
osittain muutetaan ja siihen lisättäisiin mainin
ta työntekijäin eläkemaksun vaikutuksesta. 

7 §. Voimassa olevan 7 §:n säännöksiä selkiy
tetään, momenttijakoa muutetaan ja samalla 
osa niistä siirretään uuteen 7 a ja 7 b §:ään. 
Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettäväk
si, millä edellytyksillä se palkka, jonka työnte-

kijä olisi ansainnut työkyvyttömyyden alkami
sesta lukien eläkeikään mennessä (tulevan ajan 
palkka) luetaan eläkkeeseen oikeuttavaksi. Voi
massa olevan 1 momentin Suomessa asumista 
koskeva edellytys siirretään 5 momenttiin. Sa
malla voimassa olevat 4, 5 ja 7 momentin 
tulevan ajan palkkaa koskevat säännökset siir
retään siten, että pykälän 1 momenttiin siirre
tään 4 momentin säännökset ja pykälän 5 
momenttiin 7 momentin säännökset. Nykyinen 
5 momentin säännös siirretään uuden 7 b §:n 7 
momenttiin. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi päivistä, jotka pidentävät sitä aikaa, 
jonka tulevan ajan oikeus on voimassa työsuh
teen päättymisen jälkeen, eli niin sanottua 
jälkikarenssiaikaa. Voimassa olevan lain 7 §:n 1 
momentin säännöksessä mainittujen päivien 
lisäksi ehdotetaan, että sama jälkikarenssiaikaa 
pidentävä vaikutus olisi myös koulutus- ja 
erorahastosta annetun lain, valtion virkamies
lain, peruskoululain tai lukiolain mukaista 
omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta var
ten myönnettävällä henkilökohtaisella tuella ja 
työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta anne
tun lain mukaisella koulutustuella. Säännös 
vastaa ehdotettua TEL:n 6 a §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi ansioon suhteutettua työttömyyspäivära
haa saavan työntekijän oikeudesta tulevaan 
aikaan. Säännös sisältyy voimassa olevan lain 
7 §:n 1 momenttiin. Jos työntekijä on saanut 
ansioon suhteutettua päivärahaa työttömyys
turvalain 26 §:n 3 momentin perusteella ennen 
kuin jälkikarenssiaika on kulunut työsuhteen 
päättymisestä, luetaan tämän työsuhteen perus
teella myönnettävää työkyvyttömyyseläkettä 
määrättäessä tulevan ajan palkka eläkkeeseen 
oikeuttavaksi. Säännös vastaa ehdotettua 
TEL:n 6 a §:n 3 momenttia. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi tulevan ajan lukemisesta eläkkeeseen oi
keuttavaksi Iapsenhoitoajan perusteella. Sään
nös sisältyy voimassa olevan lain 7 §:n 1 mo
menttiin. Se on koskenut ainoastaan naispuo
lisia työntekijöitä. Nyt ehdotetaan, että sään
nös koskisi sekä miehiä että naisia. Uutena 
edellytyksenä olisi, että työntekijä on saanut 
tämän lapsen perusteella sairausvakuutuslain 
mukaista äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa 
taikka ·lasten kotihoidon tuesta annetun lain 
mukaista kotihoidon tukea. Pidennys on kyt
ketty Suomesta saataviin etuuksiin. Asialla on 
merkitystä erityisesti. Euroopan talousaluetta 
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koskevan sopimuksen tultua voimaan. Säännös 
vastaa ehdotettua TEL:n 6 a §:n 4 momenttia. 

Säännös olisi edelleen toissijainen muihin 
tulevaa aikaa koskeviin säännöksiin nähden 
siten, että sitä sovellettaisiin vain silloin, kun 
tulevaa aikaa ei lueta eläkkeeseen oikeuttavaksi 
muiden säännösten mukaan. 

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi Suomessa asumisen vaatimuksesta tule
van ajan saamisen edellytyksenä. Säännökset 
sisältyvät voimassa olevan lain 7 §:n 1 ja 8 
momenttiin. 

7 a §. Pykälän 1-5 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi tulevan ajan palkan määrästä. 
Säännökset sisältyvät voimassa olevan lain 
7 §:n 1 momenttiin. Säännökseen lisättäisiin 
maininta työntekijäin eläkemaksun vähentämi
sestä. 

7 b §. Voimassa oleva 7 §:n 2 momentin 
säännös ehdotetaan siirrettäväksi 7 b §:n 1 
momentiksi. Pykälän 1 momentissa säädettäi
siin työkyvyttömyyseläkkeelläoloajan lukemi
sesta eläkkeeseen oikeuttavaksi myöhemmin 
uutta eläkettä myönnettäessä. Samalla ehdote
taan poistettavaksi mainint~ rintamaveteraa
nien varhaiseläkelaista, koska säännös ei voi 
tulla enää sovellettavaksi. Säännös vastaa eh
dotettua TEL:n 6 c §:n 1 momenttia. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi eläkkeen myöntämisestä entisin perustein. 
Säännös sisältyy voimassa olevan lain 7 §:n 2 
momenttiin. Aika, jonka jälkeen eläke myön
netään entisin perustein, ehdotetaan pidennet
täväksi kahteen vuoteen. Maininta rintamave
teraanien varhaiseläkelaista on poistettu, koska 
säännös ei voi tulla enää sovellettavaksi. Sään
nös vastaa ehdotettua TEL:n 6 c §:n 2 moment
tia. 

Voimassa olevan lain 7 §:n 2 momentissa 
eläkkeen myöntämisestä entisin perustein oleva 
säännös ehdotetaan siirrettäväksi 7 b §:n 3 
momenttiin. Momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, ettei uutta eläketurvaa ansaita, jos eläke 
myönnetään entisin perustein. Edellytyksenä 
on, että entisin perustein myönnettävässä eläk
keessä on otettu huomioon tuleva aika tai sitä 
vastaava ansio. Tällöin aikaisemman eläkkeen 
päättymisen jälkeen jatkunutta työ- tai vir
kasuhdetta taikka yrittäjätoimintaa ei oteta 
eläkkeeseen oikeuttavana huomioon, koska sa
ma aika jo luetaan eläkkeeseen oikeuttavaksi 
tulevana aikana. Säännös vastaa ehdotettua 
TEL:n 6 c §:n 3 momenttia. Pykälän 4 moment-

tiin siirrettäisiin nykyisen lain 7 §:n 3 momentin 
säännös ja siinä oleva viittaus korjattaisiin 
viittaukseksi 5 c §:ään. 

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi siitä, mihin työsuhteeseen tuleva aika 
liitetään niin sanotuissa velvoitetyötilanteissa. 
Säännökset sisältyvät nykyisin määräaikaiseen 
lakiin velvoitetyön poikkeuksellisesta huo
mioon ottamisesta työeläketurvassa. Tämä laki 
on voimassa 30 päivään kesäkuuta 1993 saak
ka. Vastaava säännös ehdotetaan nyt siirrettä
väksi pysyvänä säännöksenä työeläkelakeihin. 
Vaikka velvoitetyötä koskevat määräykset on 
kumottu vuoden 1993 alusta, velvoitetyöllä on 
merkitystä työeläkkeen laskemisessa vielä use
an vuoden ajan. 

Mainitun 5 momentin mukaan tulevaa aikaa 
ei liitettäisi velvoitetyösuhteeseen, jos työnteki
jä on täyttänyt 55 vuotta ja jos velvoitetyön 
perusteella laskettava eläkkeen perusteena ole
va palkka on pienempi kuin aikaisemmasta 
työ-tai virkasuhteesta laskettava vastaava palk
ka. Tällöin tulevan ajan palkka liitettäisiin 
velvoitetyötä edeltäneeseen työ- tai virkasuh
teeseen, edellyttäen, että sen perusteella on 
vielä ·oikeus tulevan ajan palkkaan velvoitetyön 
alkaessa. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi, ett
ei työntekijä myöskään menetä oikeuttaan tu
lev;m ajan palkkaan aikaisemmasta työ- tai 
virkasuhteesta velvoitetyön vuoksi, jos hän ei 
ole sitä jo menettänyt sillä hetkellä, kun hänen 
velvoitetyönsä alkoi. Säännös vastaa ehdotet
tua TEL:n 6 b §:n 4 momenttia. 

Voimassa olevan lain 7 §:n 4 momentin 
säännös ehdotetaan siirrettäväksi 7 b §:n 6 
momenttiin. Momentissa säädetään kuntoutus
rahaa saaneen työntekijän työkyvyttömyys
eläkkeen määräytymisestä. Säännöksessä mai
nittu yhden vuoden aika ehdotetaan pidennet
täväksi kahteen vuoteen. 

Voimassa olevan lain 7 §:n 8 momentin 
säännös ehdotetaan siirrettäväksi 7 b §:n 7 
momentiksi ja samalla siinä oleva viittaus 1 
momenttiin muutettavaksi viittaukseksi 7 §:n 1 
momenttiin. 

9 §. Pykälän 1 momenttia täydennetään van
huuseläkkeen Iisärahastointia koskevalla lisä
yksellä. 

10 c §. Pykälässä säädettäisiin työntekijäin 
eläkemaksusta. Työnantaja pidättäisi TEL:n 12 
b §:n 1 momentissa tarkoitetun eläkemaksun 
työntekijänsä palkasta ja vastaisi siitä eläkelai-
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tokselle samoin kuin omasta maksustaan. 
Maksu on saman suuruinen kuin työntekijäin 
eläkelain mukainen eläkemaksu. 

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1994. Lakia eh
dotetaan sovellettavaksi sellaisiin eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma sattuu lain voimaan 
tullessa tai sen jälkeen. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikäraja säilyi
si 55 vuotena vuonna 1939 tai sitä ennen 
syntyneillä henkilöillä. Siten 1940 syntyneet 
ovat ensimmäinen ikäluokka, jota koskee 58 
vuoden alaikäraja. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen ennakkopäätök
sen sitovuusaikaa koskevaa 4 a §:n 3 moment
tia sovellettaisiin lain voimassa ollessa annetta
viin ennakkopäätöksiin. Eläkkeen alkamisai
kaa koskevaa 4 momenttia sovellettaisiin eläk
keisiin, joissa eläketapahtuma sattuu 1 päivänä 
tammikuuta 1994 tai sen jälkeen. Sama koskisi 
4 a §:n 2 momenttia, jossa säädetään mahdol
lisuudesta myöntää yksilöllinen varhaiseläke 
myös 65 vuotta alemmassa eläkeiässä julkisen 
puolen eläkelakien mukaiselle vanhuuseläkkeel
le siirtyvälle työntekijälle. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen maksamista 
osaeläkkeenä ja sen lepäämistä koskevaa 5 
b §:ää sovellettaisiin myös ennen lain voimaan
tuloa myönnettyihin eläkkeisiin, kuitenkin ai
kaisintaan lain voimaantulosta lukien. 

Eläkkeen karttumisprosentin korotusta kos
kevaa 5 §:n 1 momenttia ehdotetaan sovelletta
vaksi 1 päivästä tammikuuta 1994 alkaen. 
Korotettu karttumisprosentti ei koskisi ennen 
sanottua päivämäärää ansaittua eläkkeeseen 
oikeuttavaa palkkaa. Samoin vanhuuseläkkeen 
laskemista koskevaa säännöstä ehdotetaan so
vellettavaksi eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma 
sattuu 1 päivänä tammikuuta 1994 tai sen 
jälkeen. 

1.3. Eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja 
toimittajien eläkelaki 

2 §. Pykälään on lisätty maininta työntekijän 
velvollisuudesta osallistua eläketurvan kustan
tamiseen. Muutos on tehty 1 momenttiin. 

4 §. Pykälän 1 momentissa oleva viittaus 
työntekijäin eläkelain 6 §:n 3 momenttiin ehdo
tetaan muutettavaksi viittaukseksi 6 §:n 1· mo
menttiin ja uuteen 6 a-6 c §:ään. 

5 §. Pykälään on lisätty samalla tavoin kuin 
työntekijäin eläkelaissa maininta työntekijäin 

eläkemaksun huomioon ottamisesta eläkkeen 
perusteena olevaa ansiota määrättäessä. 

6 §. Pykälässä on otettu huomioon työnteki
jäin eläkemaksun vaikutus eläkkeen perusteena 
olevaa työansiota määrättäessä. Muutoin py
kälän sisältö on ennallaan. 

7 a §. Pykälässä säädetään työntekijäin elä
kemaksusta. Maksu on saman suuruinen kuin 
työntekijäin eläkelain mukainen eläkemaksu. 
Työntekijäin eläkemaksun osalta työnantajaa 
koskevat samat velvoitteet työntekijäin eläke
maksun osalta kuin työntekijäin eläkelaissa. 

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja sovellet
tavaksi sellaisiin eläkkeisiin, joissa eläketapah
tuma sattuu lain voimaan tullessa tai sen 
jälkeen. 

1.4. Yrittäjien eläkelaki 

1 §. Pykälässä säädetään vakuuttamisvelvol
lisuudesta. Säännöstä ehdotetaan muutettavak
si sen vuoksi, että vanhuuseläkkeeseen ei enää 
laskettaisi niin sanottua tulevaa aikaa 63 vuo
den iästä 65 vuoden ikään, vaan eläkkeen 
ansaitseminen tänä aikana edellyttäisi yrittäjä
toiminnan jatkumista. Jos yrittäjätoiminta jat
kuisi, eläkettä ansaittaisiin tänä aikana korote
tun prosentin eli 2,5 %:n mukaan. 

Pykälän 4 ja 5 kohtaan ehdotetaan siirrettä
väksi voimassa olevan lain 5 §:n 3 momentin 
vakuuttamisvelvollisuutta koskevat säännökset, 
jolloin 5 §:n 3 momentti voidaan kumota. 

6 §. Pykälässä oleva viittaus TEL:n 6 §:n 3 
momenttiin muutetaan viittaukseksi 6 §:n 1 
momenttiin ja uuteen 6 a-6 c §:ään. 

7 §. Pykälän 2 momentista ehdotetaan pois
tettavaksi vanhuuseläkkeen tulevaa aikaa kos
kevat säännökset. 

Pykälän 4 momentista ehdotetaan poistetta
vaksi säännökset osa-aikaeläkkeen aikaisen 
eläkkeen perusteena olevan työtulon korotta
misesta tietyillä kertoimilla. Korotuskertoimet 
eivät ole enää tarpeen, kun osa-aikaeläkkeen 
ajalta ansaittaisiin lisää eläketurvaa TEL:n 
5 §:n 6 momentin mukaan. 

7 a §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
työeläkelisästä. YEL:n mukaan työeläkelisään 
oikeuttaisivat päivät, joilta yrittäjä on saanut 
kuntoutusrahaa. Säännökset vastaisivat tältä 
osin TEL:n 7 b §:n säännöksiä. 

17 §. Pykälässä olevat viittaussäännökset 
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muutettaisiin vastaamaan ehdotettuja TEL:n 
muutoksia. 

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1994. Lakia eh
dotetaan sovellettavaksi sellaisiin e1äkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma sattuu lain voimaan 
tullessa tai sen jälkeen. 

Vanhuuseläkkeen laskemista koskevaa 1 §:n 
3 momentin 3 kohtaa sekä 7 §:n 2 ja 4 
momenttia ehdotetaan sovellettavaksi eläkkei
siin, joissa eläketapahtuma sattuu 1 päivänä 
tammikuuta 1994 tai sen jälkeen. 

Sovellettaessa 7 a §:ää ei ajalta ennen tämän 
lain voimaantuloa maksettuja 1 momentissa 
tarkoitettuja etuuksia oteta huomioon. 

1.5. Maatalousyrittäjien eläkelaki 

1 §. Pykälässä säädetään vakuuttamisvelvol
lisuudesta. Pykälän 1 momentti ehdotetaan 
muutettavaksi sen vuoksi, että vanhuuseläkkee
seen ei enää laskettaisi niin sanottua tulevaa 
aikaa 63 vuoden iästä 65 vuoden ikään, vaan 
eläkkeen ansaitseminen tänä aikana edellyttäisi 
yrittäjätoiminnan jatkumista. Jos yrittäjätoi
minta jatkuisi, eläkettä ansaittaisiin tänä aika
na korotetun prosentin eli 2,5 %:n mukaan. 

Pykälän 3 ja 4 kohtaan ehdotetaan siirrettä
väksi voimassa olevan lain 6 §:n 3 momentin 
vakuuttamisvelvollisuutta koskevat säännökset, 
jolloin 6 §:n 3 momentti kumottaisiin. 

7 §. Pykälässä oleva viittaus työntekijäin 
eläkelain 6 §:n 3 momenttiin muutetaan viitta
ukseksi 6 §:n 1 momenttiin ja uuteen 6 a-6 
c §:ään. 

8 g §. Pykälän 4 momentti ehdotetaan ku
mottavaksi. Työtulon tarkistaminen olisi siten 
mahdollista myös 62 vuoden iän täyttämisvuo
den jälkeen. Muutos liittyy vanhuuseläkkeen 
laskemista koskevaan l §:n 3 momentin 4 koh
taan. 

8 i §. Pykälän 4 momentti ehdotetaan kumot
tavaksi. Momentissa on säännökset osa-aika
eläkkeen aikaisen eläkkeen perusteena olevan 
työtulon korottamista tietyillä kertoimilla. Ko
rotuskertoimet eivät ole enää tarpeen, kun 
osa-aikaeläkkeen ajalta ansaittaisiin lisää elä
keturvaa TEL:n 5 §:n 6 momentin mukaan. 

8 k §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
työeläkelisästä. Maatalousyrittäjien eläkelain 
mukaan työeläkelisään oikeuttaisivat päivät, 

4 330294T 

joilta yrittäjä on saanut kuntoutusrahaa. Sään
nökset vastaisivat tältä osin TEL:n 7 b §:n 
säännöksiä. 

19 §. Pykälässä olevat viittaussäännökset 
muutettaisiin vastaamaan ehdotettuja TEL:n 
muutoksia. 

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1994. Lakia eh
dotetaan sovellettavaksi sellaisiin eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma sattuu lain voimaan 
tullessa tai sen jälkeen. 

Vanhuuseläkkeen laskemista koskevaa 1 §:n 
3 momentin 2 kohtaa sekä 8 g §:n 4 momenttia 
ehdotetaan sovellettavaksi eläkkeisiin, joissa 
eläketapahtuma sattuu 1 päivänä tammikuuta 
1994 tai sen jälkeen. 

Sovellettaessa 8 k §:ää ei ajalta ennen tämän 
lain voimaantuloa maksettuja 1 momentissa 
tarkoitettuja etuuksia oteta huomioon. 

1.6. Kansaneläkelaki 

20 §. Pykälän 1 momentin 2 kohdassa saa
detään työkyvyttömyyseläkkeenä maksettavan 
yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajasta. Alaikä
raja ehdotetaan korotettavaksi 55 vuodesta 58 
vuoteen. 

Pykälän 2 ja 3 momentti ehdotetaan kumot
taviksi, koska niissä säädetyt työttömyyseläk
keen saamisen edellytyksenä olevat alaikärajat 
eivät voi tulla sovellettaviksi uusissa eikä ta
kautuvasti myönnettävissä eläkkeissä. 

22 a §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen edellytyk
sistä. Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikäraja eh
dotetaan korotettavaksi 58 vuoteen. Pykälän 1 
momentin toisen virkkeen ansiotuloehtoa eh
dotetaan muutettavaksi siten, että ansiotulon 
määrä arvioidaan kutakin kalenterikuukautta 
eikä keskimäärin kuukautta kohti laskettuna, 
koska yksilöllistä varhaiseläkettä ei enää ansio
tulojen vuoksi lakkautettaisi, vaan se jäisi 
lepäämään tai maksettaisiin puolitettuna. Li
säksi ehdotetaan, että myös niillä päivillä, joilta 
vakuutettu on saanut koulutus- ja erorahastos
ta annetun lain, valtion virkamieslain, perus
koululain tai lukiolain mukaista omaehtoista 
ammatillista aikuiskoulutusta varten myönnet
tävää henkilökohtaista tukea ja työvoimapoliit
tisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mu
kaista koulutustukea, olisi pidentävä vaikutus 
siihen 360 päivän aikaan, joka lasketaan työn
teon päättymisestä yksilölliseen varhaiseläkkee-
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seen oikeuttavan työkyvyttömyyden alkuun. 
Muut eläkkeen saamisen edellytykset säilyisivät 
ennallaan. 

Pykälän 1 momentin 6 kohdassa luetellut 
edellä tarkoitetun 360 päivän aikaan pidentä
västi vaikuttavat kuntoutusrahapäivät ja vas
taavat ansionmenetyskorvauspäivät eläkelai
toksen tulisi ottaa huomioon viran puolesta, 
koska eläkelaitos saa tiedot muualta maksetuis
ta kuntoutusrahoista ja kuntoutusajan ansion
menetyskorvauksista. Siten ehdotetaan poistet
tavaksi 1 momentin 6 kohdan viimeisen virk
keen viimeinen lause, joka edellyttää näiden 
korvauspäivien vaikutuksen huomioon otta
mista vain vakuutetun ilmoituksen johdosta. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavak
si eläkeoikeuden säilymistä koskeva säännös 
tapauksissa, joissa vakuutettu on saanut työt
tömyysturvalain 26 §:n 3 momentin perusteella 
päivärahaa ennen kuin edellä tarkoitettu 360 
päivän aika on täyttynyt. 

Pykälän 4 momentissa säädetään vakuutetun 
oikeudesta saada ennakkopäätös siitä, täyttää
kö hän työkyvyn alentumista sekä työnteon 
lopettamisen ja yksilölliseen varhaiseläkkeeseen 
oikeuttavan työkyvyttömyyden alkamisen vä
listä aikaa koskevat edellytykset. Ennakkopää
töksen sitovuusaikaa ehdotetaan pidennettä
väksi kuudesta kuukaudesta yhdeksään kuu
kauteen. Työnantajana ja työntekijällä olisi 
mahdollisuus eläkelaitosta sitovasti sopia yh
deksää kuukautta pidemmästäkin ajasta. 

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi yksilöllisen varhaiseläkkeen maksamises
ta puolitettuna ja sen lepäämään jättämisestä. 
Voimassa olevan lain mukaan yksilöllinen var
haiseläke on lakkautettava, jos eläkkeensaaja 
menee ansiotyöhön ja hänen ansiotulonsa on 
keskimäärin 1 momentissa tarkoitetun rajatu
lon suuruinen, joka vuonna 1993 on 1 069,86 
markkaa kuukaudessa. Ehdotuksen mukaan, 
eläkettä ei enää lakkautettaisi, vaan tulon 
suuruudesta riippuen se joko maksettaisiin 
puolitettuna tai jätettäisiin lepäämään. Yksilöl
linen varhaiseläke maksettaisiin puolitettuna, 
jos eläkkeensaajan ansiotulo on suurempi kuin 
sallitun ansiotulon rajamäärä, mutta kuitenkin 
pienempi kuin 3/5 ansioeläkkeen perusteena 
olevasta eläkepalkasta tai työtulosta. Puolitet
tuna eläkkeenä maksettaisiin puolet siitä yksi
löllisestä varhaiseläkkeestä, jonka vakuutettu 
on saanut ennen eläkkeen puolittamista. Eläk
keeseen liittyvää asumistukea ei kuitenkaan 
puolitettaisi. Jos ansiotulo on suurempi kuin 

3/5 eläkepalkasta tai työeläkkeen perusteena 
olevasta työtulosta, eläke jäisi lepäämään. 

Pykälän 6 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että lepäävänä olevaa yksilöllistä var
haiseläkettä voidaan ryhtyä maksamaan va
kuutetun hakemuksesta. Hakemukseksi riittäisi 
vakuutetun kirjallinen ilmoitus ansiotyön lo
pettamisesta tai ansiotulon vähentymisestä sal
littuun määrään. Eläkkeen saamisen muita 
kuin ansiotuloja koskevia edellytyksiä ei tutkit
taisi uudelleen. Eläkettä ryhdyttäisiin maksa
maan hakemista seuraavan kuukauden alusta. 
Poikkeuksellisesta syystä eläkettä voitaisiin 
maksaa takautuvasti enintään vuoden ajalta. 

Pykälän 7 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi lepäävänä olevan yksilöllisen varhaiseläk
keen lakkauttamisesta vakuutetun pyynnöstä ja 
eläkkeen lakkaamisesta. Lepäävä yksilöllinen 
varhaiseläke voitaisiin lakkauttaa vakuutetun 
pyynnöstä. Jos vakuutettu ei ole vaatinut elä
kettä maksettavaksi viiden vuoden kuluessa 
siitä ajankohdasta, josta eläke on jätetty lepää
mään, eläke katsottaisiin lakanneeksi ilman eri 
päätöstä. 

Pykälän 8 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi, että vakuutettua ei pidetä eläkkeensaa
jana yksilöllisen varhaiseläkkeen ollessa lepää
vänä. Tällöin vakuutetulla olisi mahdollisuus 
saada sairausvakuutuslain mukaista päivära
haa, työttömyysturvalain mukaista päivärahaa, 
vammaistukea, perhe-eläkettä ja rintamasoti
laseläkettä. Näitä hän ei saisi eläkkeensaajana. 
Jos vakuutettu kuolee yksilöllisen varhaiseläk
keen ollessa lepäävänä, myös hautausavustus 
maksettaisiin täytenä. Kansaneläkevakuutus
maksu määrättäisiin kuten niille, jotka eivät ole 
eläkkeensaa jia. 

Pykälän 9 ja 10 momentti vastaavat sellaise
naan nykyistä 4 ja 5 momenttia. 

22 c §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
työttömyyseläkkeen saamisen edellytyksistä. 
Työttömyyseläkkeeseen olisi edelleen oikeus 60 
vuotta täyttäneellä pitkäaikaisesti työttömällä. 
Momentin 1 ja 2 kohtaa ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että kansaneläkejärjestelmästä työt
tömyyseläke voitaisiin myöntää vain, jos va
kuutetulla olisi oikeus työttömyyseläkkeeseen 
myös työeläkejärjestelmästä. Jos työeläkkee
seen oikeuttavana aikana voidaan ottaa huo
mioon eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva 
aika tai sitä vastaava ansio ja vakuutetulla on 
vähintään viiden vuoden työskentely työeläke
lakien alaisessa työ- tai virkasuhteessa työttö
myyseläkkeeseen oikeuttavan työttömyyden al-
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kamista välittömästi edeltäneiden 15 kalenteri
vuoden aikana, olisi vakuutetulla oikeus työt
tömyyseläkkeeseen myös kansaneläkejärjestel
mästä. Lisäksi edellytettäisiin, että vakuutettu 
on saanut joko ansioon suhteutettua päivära
haa tai peruspäivärahaa ansioon suhteutetun 
päivärahan enimmäismäärän. Työttömyyseläk
keen alkaminen myöhentyisi siten nykyiseen 
verrattuna. 

26 §. Pykälän 1 momentin 2 kohtaa ehdote
taan muutettavaksi siten, että eri lakien mukai
seen tapaturmavakuutukseen perustuvat etuu
det luettaisiin tuloksi kansaneläkkeen lisäosas
sa. Lisäosatuloksi luettaisiin eri lakien mukai
seen sekä pakolliseen että vapaaehtoiseen tapa
turmavakuutukseen perustuvat tapaturmaeläk
keet, perhe-eläkkeet, elinkorot ja 
huoltoeläkkeet. Yksityiseen tapaturmavakuu
tukseen perustuvia mainittuja etuuksia ei kui
tenkaan luettaisi tuloksi. 

Pykälän 7 momentissa säädettäisiin siitä, 
kuinka työeläkelakien mukainen eläke luetaan 
tuloksi kansaneläkelain mukaisen puolitetun 
yksilöllisen varhaiseläkkeen lisäosaa määrättä
essä. Tuloksi luettaisiin työeläkelakien mukais
ta täyttä yksilöllistä varhaiseläkettä vastaava 
määrä tosiasiassa maksettavan osaeläkkeen 
suuruisena maksettavan yksilöllisen var
haiseläkkeen sijasta. Samalla poistuisi nykyinen 
7 momentti tarpeettomana, koska työeläkkeen 
tuloksilukemisesta ennakoituna eläkkeenä van
huuseläkkeen lisäosaa määrättäessä on jo sään
nös tämän pykälän 3 momentissa. 

31 §. Pykälän 2 momentissa säädetään työ
kyvyttömyyseläkkeen ja yksilöllisen var
haiseläkkeen myöntämisestä lakkautetun työ
kyvyttömyyseläkkeen jälkeen. Nykyisin työky
vyttömyyseläkkeen ja yksilöllisen varhaiseläk
keen myöntäminen lakkautetun työkyvyttö
myyseläkkeen jälkeen edellyttää muun muassa, 
että eläkkeeseen oikeuttava työkyvyttömyys on 
alkanut vuoden kuluessa aikaisemman eläk
keen päättymisestä. Säännöstä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että työkyvyttömyyseläke 
ja yksilöllinen varhaiseläke voidaan myöntää, 
jos eläkkeeseen oikeuttava työkyvyttömyys on 
alkanut kahden vuoden kuluessa aikaisemman 
eläkkeen päättymisestä. 

31 a §. Pykälässä säädetty työvoimaviran
omaisen velvollisuus tarkistaa kuuden kuukau
den väliajoin eläkkeensaajan työttömyyden jat
kuminen ja ilmoittaa siitä kansaneläkelaitoksel
le ehdotetaan kumottavaksi, koska säännöstä 
ei ole käytännössä sovellettu. 

39 §. Pykälän 6 momentti ehdotetaan kumot
tavaksi, koska työttömyyseläkkeen alkaminen 
ei olisi enää sidottu pelkästään päivärahan 
maksajan todistuksen antamiseen. Työttömyys
eläke myönnettäisiin pykälän 1 momentin pe
rusteella eläkeoikeuden syntymistä eli työttö
myyseläkkeen kaikkien myöntöedellytysten 
täyttymistä seuraavan kuukauden alusta. 

39 a §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
yksilöllisen varhaiseläkkeen alkamisajasta. Elä
kettä ehdotetaan maksettavaksi ennakkopää
töksen hakemista seuraavan kuukauden alusta 
tai jos eläkettä haetaan ilman ennakkopäätös
tä, eläkkeen hakemista seuraavan kuukauden 
alusta. Eläkkeen alkamisaikaa koskevalla muu
toksella pyritään maksuliikenteen vähentämi
seen takautuvan eläkkeen maksamisessa. Työt
tömyyspäivärahan maksajalla on oikeus nostaa 
eläke päivärahan määrään saakka, jos eläkettä 

· maksetaan samalta ajalta kuin päivärahaa. 
Poikkeuksellisesta syystä eläke voitaisiin mak
saa enintään vuosi takautuvasti. Näin esimer
kiksi toimeentulotuen varassa olleelle tai tulot
tomalle eläke voitaisiin myöntää takautuvasti. 
Poikkeuksellinen syy eläkkeen takautuvaan 
myöntämiseen voisi olla myös se, että eläkeha
kemus on tehty kansaneläkehakemusta aikai
semmin työeläkejärjestelmään. Poikkeuksellise
na syynä ei pidettäisi sitä, että eläke olisi 
suurempi kuin muusta toimeentulojärjestelmäs
tä samalta ajalta saatu etuus. 

43 a §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
kansaneläkkeen maksamisesta työvoimatoimi
kunnalle ja työttömyyskassalle. Momentti eh
dotetaan kumottavaksi tarpeettomana, koska 
työttömyyspäiväraha-ajalle myönnetty takau
tuva eläke voidaan maksaa voimassa olevan 2 
momentin perusteella päivärahan maksajalle, 
joka on nykyisin joko sosiaalivakuutustoimi
kunta tai työttömyyskassa. 

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1994. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen osalta lakia eh
dotetaan sovellettavaksi siten, että 39 a §:n 1 
momentissa olevaa eläkkeen alkamisaikaa kos
kevaa säännöstä sovellettaisiin niihin eläkkei
siin, joiden saamisen edellytykset täyttyvät lain 
voimaantulon jälkeen. 

Eläkkeen saamisen edellytyksenä olevan 360 
päivän laskemista, yksilöllisen varhaiseläkeoi
keuden säilymistä eräissä työttömyyspäivära
haa koskevissa tapauksissa, ennakkopäätöksen 
sitovuusaikaa sekä yksilöllisen varhaiseläkkeen 
alkamista työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen kos-
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kevia säännöksiä ehdotetaan sovellettaviksi nii
hin hakemuksiin, jotka tulevat vireille lain 
voimaantulon jälkeen. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen maksamista 
puolitettuna, eläkkeen jättämistä lepäämään, 
lepäävän eläkkeen maksuunpanoa, eläkkeen 
pyynnöstä lakkauttamista, eläkkeen lakkaamis
ta sekä vakuutetun asemaa koskevia 22 a §:n 
7-10 momentissa olevia säännöksiä sekä an
siotulon arviointia koskevaa 22 a §:n 1 momen
tin toisen virkkeen säännöstä sovellettaisiin lain 
voimaantulosta lukien myös niihin eläkkeisiin, 
jotka ovat alkaneet ennen tämän lain voimaan
tuloa. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajaksi on 
ehdotettu 58 vuotta. Voimaantulosäännöksen 4 
momentissa ehdotetaan kuitenkin, että vuonna 
1939 tai sitä ennen syntyneet vakuutetut olisi
vat oikeutettuja yksilölliseen varhaiseläkkee
seen lain voimaantulon jälkeenkin alemman 
eläkeiän mukaisesti, jos he muutoin täyttävät 
yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen edellytyk
set. Siten 1940 syntyneet ovat ensimmäinen 
ikäluokka, jota koskee 58 vuoden alaikäraja. 

Ennen lain voimaantuloa 55 vuotta täyttä
neisiin vakuutettuihin sovellettaisiin nykyisiä 
työttömyyseläkkeen myöntöedellytyksiä ja al
kamisaikaa koskevia säännöksiä, jos heillä lain 
voimaan tullessa olisi oikeus työttömyysturva
lain mukaiseen päivärahaan. Näin ollen heille · 
voitaisiin myöntää työttömyyseläke 200 päivä
rahapäivän perusteella ilman tulevan ajan oi
keutta ja työhistoriaa koskevaa edellytystä. 
Säännöstä sovellettaessa vakuutetulla katsottai
siin olevan oikeus työttömyyspäivärahaan 
myös työttömyysturvalaissa tarkoitetulta oma
vastuuajalta. Työttömyyseläke voitaisiin myön
tää nykyisten säännösten perusteella myös sil
loin, kun vakuutetulle on myönnetty työeläke
lakien mukainen työttömyyseläke, jonka eläke
tapahtuma on sattunut ennen tämän lain voi
maantuloa. 

Eri lakien mukaiseen vapaaehtoiseen tapa
turmavakuutukseen perustuvat tapaturmaeläk
keet, perhe-eläkkeet, elinkorot ja huoltoeläk
keet ehdotetaan luettaviksi lisäosatuloksi vain 
silloin, kun ne ovat alkaneet tämän lain voi
maantulon jälkeen. 

1. 7. Työttömyysturvalaki 

4 §. Laissa mahdollistettaisiin se, että työelä-
kejärjestelmästä osatyökyvyttömyyseläkettä 

saava henkilö voisi saada oikeuden työttömyys
päivärahaan. Näin tuettaisiin osatyökykyisten 
henkilöiden hakeutumista työelämään ja toi
saalta turvattaisiin heille kohtuullinen toimeen
tulo. 

22 §. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan 
henkilön työtulo lasketaan sen työtulon perus
teella, jossa palkan pohjana on henkilön las
kennallinen palkka kokoaikatyöstä. 

Voimaantulo. Laki ehdotetaan tulevaksi voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1994. 

1.8. Laki velvoitetyön poikkeuksellisesta 
huomioon ottamisesta työeläketurvassa 

2 §. Velvoitetyön huomioon ottamisesta työ
eläketurvassa on voimassa määräaikainen 
säännös, jonka voimassaoloaika päättyy 30 
päivänä kesäkuuta 1993. Koska velvoitetyöllä 
on merkitystä työeläkkeen laskemisessa vielä 
useiden vuosien ajan ja siitä ehdotetaan pysy
västi säädettäväksi työntekijäin eläkelain 6 
b §:ssä, ehdotetaan määräaikaisen lain jatka
mista vuoden 1993 loppuun. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1994, kuitenkin siten, että laki 
velvoitetyön poikkeuksellisesta huomioon otta
misesta työeläketurvassa annetun lain 2 §:n 
muuttamisesta tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1993. 

3. Säätäruisjärjestys 

Esityksessä ehdotetaan yksilöllisen var
haiseläkkeen ikärajan nostamista 55 vuodesta 
58 vuoteen ja työttömyyseläkkeen saamisedel
lytyksiä tiukennettavaksi siten, että eläkkeen 
saamisen edellytyksenä on vähintään 15 vuo
den aikana yhteensä viiden vuoden työskente
lyvaatimus. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajan nousu 
tulee koskemaan ensimmäisen kerran sellaisia 
henkilöitä, jotka ovat syntyneet vuonna 1940 
tai sen jälkeen. Vuonna 1940 syntyneiden koh
dalla eläkeikärajan korotus toteutuu tosiasial
lisesti vuoden 1995 alusta, jona kalenterivuon
na he täyttävät 55 vuotta. Ennakkopäätöksen 
yksilöllisestä varhaiseläkkeestä he voivat saada 
jo vuoden 1994 puolella. Siinä eläkkeen saami
sen edellytykseksi heidän kohdallaan on asetet
tava 58 vuoden ikä. Kun ehdotuksella ei 
yksilöllisen varhaiseläkkeen osalta puututa ke-
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nenkään maksussa olevaan yksilölliseen var
haiseläkkeeseen eikä ehdotuksella myöskään 
estetä jo annetun ennakkopäätöksen toteutu
mista, yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajan 
nousulla ei ole sellaista toimeentulon lakisää
teisen perusturvan heikentämistä koskevaa vai
kutusta, että siihen olisi sovellettava valtiopäi
väjärjestyksen 66 §:n 7 momenttia, jonka I!lU

kaan lakiehdotus voitaisiin jättää lepäämään. 
Myöskään työttömyyseläkkeen saamisehto

jen tiukentaminen ei heikennä toimeentulon 
lakisääteistä perusturvaa. Työttömyyseläke al
kaa vasta työttömyyspäivärahakauden jälkeen, 
joten työttömien toimeentulo on turvattu vä
hintään työttömyysturvalainsäädännön mukai
sesti peruspäivärahalla. 

Työntekijäin eläkemaksusta ehdotetaan sää
dettäväksi aikaisemman erillisen yksivuotisen 
lain sijasta työntekijäin eläkelain 12 b §:ssä ja 
siten, että työntekijäin eläkemaksu on pysyvä 
työntekijäin eläkelain mukainen rahoitusjärjes
tely. Tämä ei muuta sitä näkemystä, että 
ehdotettu ansioeläkejärjestelmän sisällä tapah
tuva kustannusvastuun jakaminen työnantajien 
ja työntekijöiden kesken on tavallisen lainsää
tämisjärjestyksen alaan kuuluva kysymys, ku
ten perustuslakivaliokunnan lausunnossa 
(PeVL 8/1992 vp) todetaan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
kumotaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 4 c §:n 5, 10 ja 11 

momentti ja 5 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 4 c §:n 5 ja 10 momentti 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa 

(50/85) ja 11 momentti 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1127/85) sekä 5 §:n 2 
momentti 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (666/85), 

muutetaan 1 §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta, 2 §:n 5 momentti, 4 c §:n 1-3 
momentti, 4 e §, 4 f §:n 1 momentin johdantokappale, 4 g §:n 1 ja 2 momentti, 5 §:n 1 momentti, 
5 b §, 5 c §:n 1 momentti, 6, 7 ja 7 b §, 8 §:n 2 ja 3 momentti, 8 a §:n 1 momentin 4 kohta, 8 c §:n 
3 momentti, 8 f §, 12 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohta sekä 3 momentti, 12 a §:n 1 momentti, 17 §:n 
1 momentti ja 19 b §, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentin johdantokappale 11 päivänä marraskuuta 1988 
annetussa laissa (922/88), 1 §:n 1 momentin 1 kohta ja 5 §:n 1 momentti 28 päivänä heinäkuuta 
1978 annetussa laissa (593/78), 2 §:n 5 momentti 24 päivänä elokuuta 1984 annetussa laissa 
( 607 /84), 4 c §:n 1-3 momentti, 12 a §:n 1 momentti ja 17 §:n 1 momentti mainitussa 18 päivänä 
tammikuuta 1985 annetussa laissa, 4 e § muutettuna mainitulla 26 päivänä heinäkuuta 1985 
annetulla lailla ja 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetulla lailla (605/89), 4 f §:n 1 momentin 
johdantokappale ja 4 g §:n 1 ja 2 momentti 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa (603/86), 5 
b §muutettuna 20 päivänä syyskuuta 1974 ja 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetuilta laeilla (749/74 
ja 472/81) sekä mainituilla 28 päivänä heinäkuuta 1978 ja 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetuilla 
laeilla, 5 c §:n 1 momentti mainitussa 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa, 6 §muutettuna 
30 päivänä joulukuuta 1965, 14 päivänä heinäkuuta 1969, 12 päivänä heinäkuuta ja 31 päivänä 
joulukuuta 1985 sekä 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetuilla laeilla (707/65, 469/69, 592 ja 
1120/85 sekä 612/91) ja mainitulla 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetulla lailla, 7 § muutettuna 
mainituilla 30 päivänä joulukuuta 1965, 8 päivänä elokuuta 1986 ja 11 päivänä marraskuuta 1988 
annetuilla laeilla sekä 15 päivänä joulukuuta 1978, 29 päivänä joulukuuta 1988 ja 10 päivänä 
joulukuuta 1990 annetuilla laeilla (980/78, 1323/88 ja 1068/90), 7 b § muutettuna mainituilla 18 
päivänä tammikuuta 1985, 8 päivänä elokuuta 1986 ja 29 päivänä joulukuuta 1988 annetuilla 
laeilla, 8 §:n 2 momentti 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (109/82) ja 3 momentti 8 
päivänä heinäkuuta 1992 annetussa laissa (630/92), 8 a §:n 1 momentin 4 kohta ja 8 f § 23 päivänä 
lokakuuta 1992 annetussa laissa (949/92), 8 c §:n 3 momentti 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa 
laissa (100/90), 12 §:n 1 momentin 1 kohta 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa laissa (599/90) 
sekä 2 ja 4 kohta sekä 3 momentti mainitussa 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa ja 
19 b § muutettuna mainitulla 20 päivänä syyskuuta 1974 annetulla lailla sekä 16 päivänä 
joulukuuta 1966 ja 14 päivänä huhtikuuta 1978 annetuilla laeilla (639/66 ja 274/78), ja 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 30 päivänä joulukuuta 1965, 24 
päivänä elokuuta 1984 ja 8 päivänä elokuuta 1986 annetuilla laeilla sekä 10 päivänä huhtikuuta 
1981 annetulla lailla (257/81), uusi 6 momentti, jolloin nykyinen 6 momentti siirtyy 7 momentiksi, 
5 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 28 päivänä heinäkuuta 1978 ja 26 päivänä 
heinäkuuta 1985 annetuilla laeilla, uusi 6 momentti, 6 §:n edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 6 a 
- 6 c §, 7, 7 b ja 8 §:n edelle uusi väliotsikko, 8 §:ään, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 
1971,29 päivänäjoulukuuta 1972, 12ja 26 päivänä heinäkuuta 1985,23 päivänäjoulukuuta 1987, 
8 päivänä heinäkuuta ja 18 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla (500/71, 934/72, 592 ja 
663/85, 1108/87 sekä 630 ja 1332/92) sekä mainituilla 20 päivänä syyskuuta 1974, 28 päivänä 
heinäkuuta 1978, 5 päivänä helmikuuta 1982, 18 päivänä tammikuuta ja 26 päivänä heinäkuuta 
1985, 9 päivänä helmikuuta 1990 ja 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetuilla laeilla, uusi 7 
momentti, jolloin nykyinen 7-9 momentti siirtyvät 8-10 momentiksi, 10 a §:ään, sellaisena kuin 
se on mainitussa 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 
3 momentti siirtyy 4 momentiksi, sekä lakiin uusi 12 b § seuraavasti: 
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1 § 
Työnantaja on velvollinen järjestämään ja 

kustantamaan tämän lain mukaiset vähim
mäisehdot täyttävän eläketurvan jokaiselle 
työntekijälleen, jonka työsuhde on sen vuoden 
jälkeen, jona työntekijä on täyttänyt 13 vuotta, 
jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kuukau
den. Työntekijä on velvollinen osallistumaan 
tämän lain vähimmäisehdot täyttävän eläketur
van kustantamiseen siten kuin 12 b §:ssä sää
detään. Laki ei kuitenkaan koske työsuhdetta: 

1) joka on alkanut työntekijän täytettyä 65 
vuotta; 

2§ 

Työsuhde, joka on jatkunut vähintään kym
menen vuotta sen vuoden loppuun mennessä, 
jonka aikana työntekijä on täyttänyt 54 vuoden 
iän, päätetään sanotun vuoden lopussa. Jollei 
työsuhde ole edellä mainittuna ajankohtana 
jatkunut kymmentä vuotta, se päätetään sen 
vuoden lopussa, jona kymmenen vuotta täyt
tyy. Työsuhdetta ei kuitenkaan päätetä enää 
sen vuoden jälkeen, jonka aikana työntekijä 
täyttää 62 vuotta. Työntekijän jatkaessa työn
tekoaan hänen katsotaan olevan uudessa työ
suhteessa. Työsuhdetta ei kuitenkaan katkaista, 
jos työntekijän palkka on katkaisun jälkeisessä 
työsuhteessa alentunut sellaisen poikkeukselli
sen syyn johdosta, joka on ilmaantunut ennen 
työsuhteen tässä momentissa tarkoitettua päät
tämistä, ja jos 7 §:n 2 momentin soveltamisen 
edellytykset tällöin täyttyvät. 

Sen estämättä, mitä 3-5 momentissa 
säädetään työsuhteen päättymisestä, katsotaan 
työsuhteen jatkuneen yhdenjaksoisena 8 §:n 3 
momentissa tarkoitettua vuoden aikaa· lasket
taessa sekä 4 §:n 4 momenttiaja 12 §:ää sovel
lettaessa. 

4 c§ 
Oikeus saada työttömyyseläkettä on 60 vuot

ta täyttäneellä pitkäaikaisesti työttömällä työn
tekijällä, edellyttäen että: 

1) hänen työttömyyseläkettään määrättäessä 
voidaan eläkkeeseen oikeuttavana ottaa huo
mioon eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva 
aika tai sitä vastaava ansio, ei kuitenkaan 
silloin, kun työntekijällä on oikeus työttömyys
eläkkeeseen 8 §:n 4 momentissa mainitun muun 

lain, eläkeohjesäännön tai eläkesäännön mu
kaan; 

2) hän on 3 momentissa tarkoitettua työttö
mäksi joutumista välittömästi edeltäneiden 15 
kalenterivuoden aikana ansainnut 8 §:n 4 mo
mentissa tarkoitettua peruseläkettä tai muuta 
siihen verrattavaa työ- tai virkasuhteeseen pe
rustuvaa eläkettä yhteensä vähintään viisi vuot
ta; lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnte
kijäin eläkelaissa tarkoitetuissa työsuhteissa 
saatujen ansioiden perusteella ansainta-aika 
otetaan tällöin huomioon niin kuin sanotun 
lain 4 §:n 5 momentissa säädetään; 

3) hän esittää työvoimaviranomaisen todis
tuksen siitä, että hän on työttömänä työnhaki
jana työvoimatoimistossa ja ettei hänelle voida 
osoittaa sellaista työtä, jonka vastaanottamises
ta hän ei voi kieltäytyä menettämättä oikeut
taan työttömyysturvalain (602/84) mukaiseen 
työttömyyspäivärahaan; ja että 

4) hän esittää työttömyyskassan todistuksen 
siitä, ettei hänellä työttömyysturvalain 26 §:n 1 
ja 3 momentin mukaan enää ole oikeutta 
ansioon suhteutettuun päivärahaan; kuitenkin 
peruspäivärahaa saaneen työntekijän on esitet
tävä kansaneläkelaitoksen todistus siitä, että 
hän on saanut peruspäivärahaa mainittujen 
lainkohtien mukaista enimmäismäärää vastaa
vilta päiviltä. 

Työttömyyseläkettä suoritetaan sitä kuu
kautta seuraavan kuukauden alusta, jonka ai
kana työntekijä täyttää 1 momentissa tarkoite
tut eläkkeen saamisen edellytykset. Eläkettä ei 
kuitenkaan ilman pätevää syytä suoriteta ta
kautuvasti kuutta kuukautta pitemmältä ajalta 
ennen sen hakemista seuraavaa kuukautta. 
Jollei tässä pykälässä muuta säädetä, työttö
myyseläkkeestä ja sen saajasta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä työkyvyttömyyseläkkeestä 
ja sen saajasta säädetään. 

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se tä
män lain mukainen työkyvyttömyyseläke, joka 
työntekijälle olisi myönnetty, jos hänellä työt
tömäksi joutuessaan olisi ollut oikeus ·täyden 
työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen. Eläkettä 
määrättäessä työntekijän katsotaan joutuneen 
työttömäksi sinä päivänä, jolta hänelle on 
ensimmäisen kerran suoritettu työttömyyspäi
värahaa 60 viimeksi kuluneen viikon aikana. 
Mainittu 60 viikon aika lasketaan päivästä, 
joka on aikaisintaan kuukautta ennen 1 mo
mentin 3 kohdassa tarkoitetun työvoimaviran
omaisen todistuksen antamispäivää. 
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4 e§ 
Sen estämättä, mitä 4 §:n 3 momentissa ja 5 b 

§:n 1 momentissa säädetään täyden työkyvyt
tömyyseläkkeen saamisesta, 58 vuotta täyttä
neellä työntekijällä on oikeus saada työkyvyt
tömyyseläkettä yksilöllisenä varhaiseläkkeenä, 
jos hänen työkykynsä, huomioon ottaen sai
raus, vika tai vamma, ikääntymiseen liittyvät 
tekijät, ammatissaolon pitkäaikaisuus, hänelle 
työstä aiheutunut rasittuneisuus ja kuluneisuus 
sekä työolosuhteet, on pysyvästi siinä määrin 
alentunut, ettei hänen kohtuudella voida edel
lyttää enää jatkavan ansiotyötään. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen edellytyksenä 
on, että työntekijä on lopettanut 8 §:n 4 mo
mentissa mainituissa laeissa, eläkeohjesäännös
sä tai eläkesäännöissä tarkoitetun ansiotyön tai 
että hänen ansiotulonsa näistä töistä voidaan 
arvioida kuukaudessa pienemmiksi kuin 1 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettu markkamää
rä. Lisäksi edellytetään, että yksilöllistä var
haiseläkettä määrättäessä voidaan eläkkeeseen 
oikeuttavana ottaa huomioon myös eläkeiän 
saavuttamiseen jäljellä oleva aika tai sitä vas
taava ansio, ei kuitenkaan silloin, kun työnte
kijällä on oikeus yksilölliseen varhaiseläkkee
seen tai vanhuuseläkkeeseen 65 vuotta alem
massa eläkeiässä 8 §:n 4 momentissa mainitun 
muun lain, eläkeohjesäännön tai eläkesäännön 
mukaan. 

Työntekijällä on oikeus saada ennakkopää
tös siitä, täyttääkö hän 1 momentissa ja 2 
momentin viimeisessä virkkeessä mainitut eläk
keen saamisen edellytykset. Päätökseen saa 
hakea muutosta niin kuin 21 §:ssä säädetään. 
Ennakkopäätös on eläkelaitosta sitova, jos 
siihen perustuva eläkehakemus tehdään yhdek
sän kuukauden tai työnantajan ja työntekijän 
sopiman sitä pitemmän ajan kuluessa päätök
sen lainvoimaiseksi tulosta. 

Yksilöllistä varhaiseläkettä maksetaan aikai
sintaan eläkkeen tai ennakkopäätöksen hake
mista seuraavan kuukauden alusta. Poikkeuk
sellisesta syystä eläke voidaan maksaa takau
tuvasti, kuitenkin enintään vuoden ajalta ennen 
hakemista seuraavaa kuukautta. 

Yksilöllisenä varhaiseläkkeenä myönnetty 
työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, jollei eläk
keensaaja enää täytä 1 momentissa säädet
tyjä eläkkeen saamisen edellytyksiä. Muutoin 
eläkkeestä on soveltuvin osin voimassa, mitä 
täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä sääde
tään. 

4 f§ 
Oikeus saada osa-aikaeläkettä on osa-aika

työhön siirtyneellä 58 mutta ei 65 vuotta 
täyttäneellä työntekijällä, edellyttäen että: 

4 g§ 
Osa-aikaeläke myönnetään aikaisintaan sitä 

kuukautta seuraavan kuukauden alusta, jona 
työntekijä on täyttänyt 58 vuotta, ei kuiten
kaan takautuvasti pitemmältä ajalta kuin osa
aikaeläkkeen hakemista seuraavaa kuukautta 
edeltäneen kuuden kuukauden ajalta. 

Osa-aikaeläke lakkautetaan, jos työntekijä ei 
enää täytä 4 f §:ssä säädettyjä eläkkeen saami
sen edellytyksiä. Jos työkyvyttömyys- tai työt
tömyyseläke myönnetään samalta ajalta, jolta 
on maksettu osa-aikaeläkettä, katsotaan osa
aikaeläke työkyvyttömyys- tai työttömyyseläk
keen osasuoritukseksi. Jos työntekijä täytet
tyään 65 vuotta edelleen jatkaa osa-aikatyötä, 
muutetaan osa-aikaeläke, sen estämättä, mitä 
muualla tässä laissa säädetään, saman suurui
seksi vanhuuseläkkeeksi. Työntekijän lopet
taessa osa-aikatyön maksetaan vanhuuseläk
keen lykkääntynyt osa siten korotettuna kuin 
5 §:n 3 momentissa säädetään ja lisättynä 5 §:n 
6 momentissa tarkoitetulla määrällä. 

5§ 
Eläkkeen määrä on jokaiselta täydeltä eläk

keeseen oikeuttavalta palvelusajan kuukaudelta 
118 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta 
palkasta ja sen vuoden alusta, jona työntekijä 
täyttää 60 vuotta, 5/24 prosenttia eläkkeen 
perusteena olevasta palkasta. Eläkkeen määrä 
on kuitenkin 118 prosenttia siltä osin kuin 
eläkkeeseen oikeuttavaksi luetaan 6 a §:n 1 mo
mentissa tarkoitettu tuleva aika tai 6 c §:n 1 
momentin perusteella aika, jolta työntekijä on 
saanut täysitehoista eläkettä. Jos eläkkeeseen 
oikeuttavaksi palvelusajaksi on laskettava aika 
ennen 1 päivää heinäkuuta 1962, eläkkeen 
määrä on kuitenkin tältä osin jokaiselta täy
deltä eläkkeeseen oikeuttavan palvelusajan 
kuukaudelta 1112 prosenttia eläkkeen perustee
na olevasta palkasta. 

Osa-aikaeläkettä saaneen työntekijän van
huus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen lisätään 
määrä, joka on eläkkeen perusteena olevasta 
palkasta 118 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, 
jolta työntekijä on saanut osa-aikaeläkettä. 
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Tällöin eläkkeen perusteena olevana palkkana 
pidetään sitä 5 c §:n 1 momentin mukaista 
ansiotulojen erotusta, jonka perusteella työnte
kijän osa-aikaeläke on ensimmäisen kerran 
määrätty. 

5 b§ 
Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko täy

tenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täysi työky
vyttömyyseläke myönnetään työntekijälle, jon
ka työkyvyn on 4 §:n 3 momentin mukaisesti 
arvioitu olevan ainakin vuoden ajan alentunut 
vähintään 3/5. Niin ikään yksilöllinen var
haiseläke myönnetään täytenä työkyvyttömyys
eläkkeenä. Muussa tapauksessa työkyvyttö
myyseläke myönnetään osaeläkkeenä. 

Jos yksilöllisen varhaiseläkkeen saaja menee 
ansiotyöhön ja ansaitsee 1 §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitetun markkamäärän tai sitä 
enemmän, voidaan sen estämättä, mitä 1 mo
mentissa säädetään, yksilöllinen varhaiseläke 
maksaa 3 momentin mukaisen osaeläkkeen 
suuruisena. Jos kuitenkin eläkkeensaajan an
siotulot ylittävät 3/5 eläkkeen perusteena ole
vasta palkasta, eläkettä ei makseta ja se jäte-

. tään lepäämään. 
Täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruus 

määrätään 5 §:n 1 momentin ja 5 a §:n mukaan. 
Osaeläke on puolet täydestä eläkkeestä. 

Jos työkyvyttömyyseläkkeen saajan työkyky 
muuttuu siten, että muutoksella 1 momentin 
mukaan on vaikutusta eläkkeen suuruuteen ja 
jos muutoksen, kun otetaan huomioon myös jo 
kulunut aika, voidaan arvioida jäävän pysy
väksi ainakin vuoden ajaksi, tarkistetaan eläk
keen määrä eläkkeensaajan hakemuksesta tai 
eläkelaitoksen aloitteesta muutosta lähinnä 
seuraavan kuukauden alusta, jollei 4 d §:n 
säännöksistä muuta johdu. Eläkettä ei kuiten
kaan alenneta ajalta, jolta sitä on jo suoritettu, 
eikä koroteta pitemmältä ajalta kuin eläkkeen
saajan tarkistushakemusta tai eläkelaitoksen 
tarkitustoimenpiteisiin ryhtymistä lähinnä seu
raavaa kalenterikuukautta edeltäneiltä kuudel
ta kuukaudelta. Osaeläkkeenä myönnetty työ
kyvyttömyyseläke muutetaan eläkkeensaajan 
hakemuksesta yksiläHiseksi varhaiseläkkeeksi 
sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden 
alusta, jona eläkkeensaaja on täyttänyt 4 e §:n 
1 ja 2 momentissa säädetyt edellytykset, ei 
kuitenkaan takautuvasti kuutta kuukautta pi
temmältä ajalta ennen hakemista seuraavaa 
kuukautta. 

Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, se 
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voidaan maksaa osaeläkkeenä vuotta lyhyem
mältäkin ajalta. Osaeläke voidaan maksaa täy
tenä eläkkeenä 4 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
kuntoutuksen ajalta. 

Kun yksilöllisen varhaiseläkkeen saaja menee 
ansiotyöhön, jonka vuoksi 2 momentin mu
kaan eläke olisi maksettava osaeläkkeen suu
ruisena tai sitä ei saisi maksaa lainkaan, eläke
laitos muuttaa eläkkeen määrän tai keskeyttää 
eläkkeen maksamisen seuraavasta mahdollises
ta maksujaksosta alkaen. Näissä tapauksissa 
eläkelaitos voi periä aiheettomasti maksetut 
eläke-erät takaisin eläkkeensaajan ansiotyöhön 
ryhtymisestä lukien. 

Työnteon lakatessa tai vähentyessä siten, 
että työntekijällä on oikeus saada yksilöllistä 
varhaiseläkettä täytenä tai osaeläkkeen suurui
sena, lepäävänä olevaa yksilöllistä varhaiselä
kettä ryhdytään maksamaan hakemista seuraa
van kuukauden alusta. Poikkeuksellisesta syys
tä eläke voidaan maksaa takautuvasti, kuiten
kin enintään vuoden ajalta ennen hakemista 
seuraavaa kuukautta. 

Lepäävänä oleva yksilöllinen varhaiseläke 
voidaan eläkkeensaajan hakemuksesta lakkaut
taa hakemista seuraavan kuukauden alusta. 
Jollei lepäävänä olevaa yksilöllistä varhaiselä
kettä ole vaadittu maksettavaksi uudelleen vii
den vuoden kuluessa keskeyttämisestä, var
haiseläke katsotaan ilman eri päätöstä lakan
neeksi sanotun ajan kuluttua. 

5 c§ 
Osa-aikaeläkkeen maara on, jollei 2 ja 3 

momentista muuta johdu, 50 prosenttia 4 f §:n 
3 momentin mukaan määritellyn tämän lain 
piiriin kuuluvasta ansiotyöstä saadun vakiintu
neen ansiotulon ja 8 §:n 4 momentissa tarkoi
tettujen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesään
töjen piiriin kuuluvasta osa-aikaisesta ansio
työstä saadun ansiotulon erotuksesta. 

Eläkkeeseen oikeuttava aika 

6§ 
Eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi lue

taan kunkin työsuhteen osalta aika, jonka 
työsuhde 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu aika 
mukaan luettuna on jatkunut 65 vuoden iän 
täyttämiseen mennessä siitä alkaen, kun työn
tekijä on täyttänyt 23 vuotta. Tällöin ei kui
tenkaan oteta huomioon aikaa, jolta työnteki-
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jällä on työsuhteessa ollessaan oikeus saada 
8 §:n 4 momentissa mainitun lain, eläkeohje
säännön tai eläkesäännön mukaista sellaista 
peruseläkettä, jota määrättäessä on otettu huo
mioon eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva 
aika tai sitä vastaava ansio (täysitehoinen elä
ke). 

Eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi lue
taan myös puolet siitä ajasta, jonka työntekijän 
8 päivänä heinäkuuta 1961 voimassa ollut 
työsuhde on ennen 1 päivää heinäkuuta 1962 
jatkunut hänen täytettyään 23 vuotta. 

6 a§ 
Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen kuin 

työsuhteen päättymisestä on kulunut 360 päi
vää, luetaan tämän työsuhteen perusteella 
myönnettävää työkyvyttömyyseläkettä määrät
täessä eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi myös 
työkyvyttömyyden alkamisen ja eläkeiän täyt
tämisen välinen aika (tuleva aika). 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua 360 päivää 
laskettaessa jätetään huomioon ottamatta päi
vät, joilta työntekijä on saanut: 

1) opintovapaalaissa (273/79) tarkoitettua 
opintovapaa ta; 

2) koulutus- ja erorahastosta annetun lain 
(537 /90), valtion virkamieslain (755/86), perus
koululain (476/83) tai lukiolain (477/83) mu
kaista omaehtoista ammatillista aikuiskoulu
tusta varten myönnettävää henkilökohtaista 
tukea; 

3) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain (763/90) mukaista koulutustukea; 

4) työttömyysturvalain mukaista päivära
haa, enintään siihen määrään saakka, joka 
vastaa työttömyysturvalain 26 §:ssä säädettyä 
niiden päivien enimmäismäärää, joilta voidaan 
maksaa ansioon suhteutettua päivärahaa; 

5) 8 §:n 4 momentissa mainitun lain, eläke
ohjesäännön tai eläkesäännön taikka kuntou
tusrahalain mukaista kuntoutusrahaa tai an
sionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen 
tai liikennevakuutuksen kuntoutusta koskevien 
säännösten perusteella; tai 

6) sairausvakuutuslain (364/63) mukaista 
päivärahaa kolmen viimeisen vuoden aikana 
välittömästi ennen tässä laissa tarkoitetun työ
kyvyttömyyden alkamista; näihin päiviin rin
nastetaan päivät, joilta päivärahaa olisi suori
tettu, jollei työntekijä olisi saanut sairausva
kuutuslain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvan työ-

kyvyttömyyden vuoksi maksettavaa vastaavaa 
korvausta jonkin muun lain mukaan. 

Jos työntekijä on saanut ansioon suhteutet
tua päivärahaa työttömyysturvalain 26 §:n 3 
momentin perusteella ennen kuin työsuhteen 
päättymisestä on kulunut 1 tai 2 momentissa 
tarkoitetut 360 päivää, luetaan tämän työsuh
teen perusteella myönnettävää työkyvyttömyys
eläkettä määrättäessä tuleva aika eläkkeeseen 
oikeuttavaksi ajaksi. 

Tuleva aika luetaan työkyvyttömyyseläkkee
seen oikeuttavaksi ajaksi myös sellaisen työsuh
teen perusteella, jonka päätyttyä työntekijällä 
on 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen 360 päivän 
täyttymisen ja työkyvyttömyyden alkamisen 
välisen, enintään yhdeksän vuoden pituisen 
ajan, ollut 4 §:n 5 momentissa tarkoitettu kol
mea vuotta nuorempi lapsi. Tällöin edellytyk
senä on kuitenkin, että: 

1) työntekijä on saanut tämän lapsen perus
teella sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, 
isyys- tai vanhempainrahaa taikka lasten koti
hoidon tuesta annetun lain (797 /92) mukaista 
kotihoidon tukea; ja 

2) tulevaa aikaa ei lueta eläkkeeseen oikeut
tavaksi -1-3 momentin mukaan._ 

Mitä edellä säädetään tulevasta ajasta, sovel
letaan vain, jos työntekijä on ennen työkyvyt
tömyyden alkamista asunut Suomessa vähin
tään viisi vuotta. Erityisestä syystä eläketurva
keskus voi kuitenkin päättää, ettei sanottua 
asumista koskevaa edellytystä sovelleta. 

6 b§ 
Tuleva aika luetaan eläkkeeseen oikeuttavak

si vähintään kuusi kuukautta jatkuneen työ
suhteen perusteella. 

Tuleva aika luetaan kuitenkin eläkkeeseen 
oikeuttavaksi kuusi kuukautta lyhyemmän työ
suhteen perusteella silloin, kun työntekijällä ei 
ole ennen tätä työsuhdetta alkaneen työ- tai 
virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan perus
teella oikeutta 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
täysitehoiseen eläkkeeseen. 

Jos työntekijä tulevaan aikaan oikeuttavan 
työsuhteen päätyttyä on myöhemmin toisen 
työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan 
perusteella saavuttanut oikeuden 6 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettuun täysitehoiseen eläkkee
seen, ei 6 a §:n säännöksiä sovelleta aikaisem
paan työsuhteeseen. Työntekijän katsotaan täl
löin saavuttaneen edellä tarkoitetun oikeuden 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain mukaiseen eläketurvaan sinä ajan-



1993 vp - HE 26 35 

kohtana, jona hänen sanotussa laissa tarkoite
tuissa työsuhteissa saamansa ansio yhteensä on 
ennen työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä 
olevan sairauden, vian tai vamman saamista 
noussut sanotun lain 7 §:n 1 momentissa edel
lytettyyn rajamäärään. 

Työntekijän, joka on täyttänyt 55 vuotta, ei 
katsota saavuttaneen 3 momentissa tarkoitet
tua oikeutta täysitehoiseen eläkkeeseen kuiten
kaan sellaisen työ- tai virkasuhteen perusteella, 
johon työntekijä on työllistetty työllisyyslain 
(275/87) 18 §:n 3 momentin tai, jos kyseessä on 
muu työnantaja kuin valtio tai kunta, sitä 
vastaavan menettelyn mukaisesti ( velvoitetyö) 
ja josta laskettava eläkkeen perusteena oleva 
palkka on pienempi kuin aikaisemmasta työ
tai virkasuhteesta laskettava vastaava palkka. 
Jos työntekijä ei ole menettänyt oikeuttaan 
tulevaan aikaan aikaisemman työ- tai virkasuh
teen perusteella sillä hetkellä, kun hänen vel
voitetyönsä alkoi, ei hänen tätä momenttia 
sovellettaessa katsota menettäneen oikeuttaan 
tulevaan aikaan aikaisemmasta työ- tai vir
kasuhteesta velvoitetyön vuoksi. 

6 c§ 
Jos 6 a §:n mukaisesti määrättyä työkyvyttö

myyseläkettä saaneelle työntekijälle myöhem
min on suoritettava eläkettä vanhuuden tai 
uuden työkyvyttömyyden perusteella, lasketaan 
sen työsuhteen osalta, johon sanottua pykälää 
oli sovellettu, eläkkeeseen oikeuttavaksi myös 
aika, jolta hänellä oli oikeus saada aikaisempaa 
eläkettä 23 vuotta täytettyään. 

Jos 6 a §:n mukaisesti määrättyä työkyvyttö
myyseläkettä saaneelle työntekijälle myöhem
min on suoritettava eläkettä sellaisen uuden 
työkyvyttömyyden perusteella, joka on alkanut 
ennen kuin aikaisemman eläkkeen päättymises
tä on kulunut kaksi vuotta, tai jos eläke 
myönnetään saman sairauden, vian tai vam
man perusteella kuin aikaisempi eläke, uusi 
eläke määrätään samojen perusteiden mukaan 
kuin aikaisempi eläke. 

Jos työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjä
toimintaan perustuva 6 §:n 1 momentissa tar
koitettu täysitehoinen eläke määrätään uuden 
työkyvyttömyyden perusteella samojen perus
teiden mukaan kuin aikaisempi eläke, ei aikai
semman eläkkeen päättymisen jälkeen jatku
nutta työ- tai virkasuhdetta taikka yrittäjätoi
mintaa oteta eläkkeeseen oikeuttavana huo
mioon. 

Jos tämän lain mukaista kuntoutusrahaa 

saaneelle työntekijälle myönnetään työkyvyttö
myyseläke sellaisen työkyvyttömyyden perus
teella, joka on alkanut ennen kuin kuntoutus
rahakauden päättymisestä on kulunut kaksi 
vuotta, eläke määrätään niillä perusteilla, joi
den mukaan se olisi määrätty, jos työkyvyttö
myys olisi alkanut kuntoutuspäätöstä tehtäes
sä. 

Eläkepalkka 

7§ 
Eläkkeen perusteena oleva palkka (eläke

palkka) määrätään kustakin työsuhteesta erik
seen. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon 
aikaa sen jälkeen, kun työntekijä on täyttänyt 
65 vuotta, eikä aikaa, jolta työntekijällä on 
ollut oikeus saada 6 §:n 1 momentissa tarkoi
tettua täysitehoista eläkettä. Jos työsuhde on 
päätetty 2 §:n 5 momentin nojalla, katsotaan 
sen kuitenkin tätä momenttia sovellettaessa 
jatkuneen yhdenjaksoisesti, jos eläkkeen määrä 
siten laskettuna on suurempi. Milloin työsuhde 
on päättynyt ennen eläketapahtumaa, eläke
palkka on jäljempänä tässä monentissa säädet
tävällä tavalla valittujen kalenterivuosien yh
teen laskettujen työansioiden keskimäärä kuu
kautta kohden. Milloin työsuhde päättyy elä
ketapahtumaan, lasketaan eläkepalkka vastaa
valla tavalla lukematta kuitenkaan eläketapah
tumavuotta työsuhteen jatkumisaikaan, jos 
työsuhde näin laskettuna jatkuu vähintään 
kahden kalenterivuoden aikana. 

Ne kalenterivuodet, joiden ansioista eläke
palkka lasketaan, valitaan 9 §:n 1 momentin 
mukaisesti tarkistettujen keskimääräisten kuu
kausiansioiden perusteella seuraavasti: 

1) jos työsuhde on jatkunut vähintään neljän 
kalenterivuoden aikana, eläkepalkka lasketaan 
neljästä viimeisestä kalenterivuodesta siten, että 
niistä jätetään huomioon ottamatta se vuosi, 
jona keskimääräinen kuukausiansio on pienin, 
sekä se vuosi, jona sanottu kuukausiansio on 
suurin; 

2) jos työsuhde on jatkunut kolmen kalen
terivuoden aikana, jätetään niistä huomioon 
ottamatta se vuosi, jona keskimääräinen kuu
kausiansio on pienin; 

3) edellä 1 ja 2 kohdan mukaan eläkepalk
kavuosia valittaessa ei työsuhteen alkamisvuot
ta kuitenkaan oteta huomioon, jollei työsuhde 
sanottuna kalenterivuotena ole jatkunut vähin
tään kuutta kuukautta; jos tällöin jää valitta
vaksi kolme kalenterivuotta, jätetään huo-
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mioon ottamatta se vuosi, jona keskimääräinen 
kuukausiansio on pienin, ja jos valittavaksi jää 
kaksi vuotta, eläkepalkka lasketaan näiden 
kalenterivuosien ansioista; 

4) jos työsuhde on jatkunut kahden kalen
terivuoden aikana, eläkepalkka lasketaan näi
den kalenterivuosien ansioista; tai 

5) jos työsuhde on jatkunut vain yhden 
vuoden aikana, eläkepalkka lasketaan sanotun 
vuoden ansioiden perusteella. 

Jos työntekijän tai edunsaajan ilmoituksen 
johdosta tulee selvitetyksi, että eläkepalkka on 
työntekijän tai edunjättäjän tämän lain alaises
sa työsuhteessa jonkin enintään kymmenen 
vuotta ennen eläketapahtumaa ilmaantuneen 
poikkeuksellisen syyn vuoksi alempi kuin hä
nen 9 §:n mukaisesti tarkistettu eläkepalkkansa 
samassa työsuhteessa ennen tällaisen syyn il
maantumista niin pitkänä aikana, että suurem
paa palkkaa voitiin pitää vakiintuneena, ja jos 
tällä seikalla on merkittävä vaikutus eläketur
vaan, pidetään eläkepalkkana sanotussa työ
suhteessa sitä keskimääräistä työansiota, joka 
hänellä olisi ollut, jollei mainittua syytä olisi 
esiintynyt. Mitä tässä momentissa säädetään, 
noudatetaan myös sanottua aikaisemmin il
maantuneesta poikkeuksellista syystä aiheutu
neen ansiotason muutoksen johdosta, jos työn
tekijä tai edunsaaja esittää siitä riittäväksi 
katsottavan selvityksen. Jos tulee selvitetyksi, 
että eläkepalkka on poikkeuksellisesta syystä 
vastaavalla tavalla korkeampi kuin edellä tar
koitettu vakiintunut työansio, voidaan eläke
palkkaa samalla tavoin alentaa. Sen estämättä, 
mitä 2 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään työsuh
teen päättymisestä, katsotaan sanotun työsuh
teen jatkuneen yhdenjaksoisesti tätä momenttia 
sovellettaessa. Sosiaali- ja terveysministeriö voi 
antaa tarkempia määräyksiä tämän momentin 
soveltamisesta. 

Jos 1 momentissa tarkoitettuihin kalenteri
vuosiin sisältyy työsopimuslain 34 §:ssä tarkoi
tettua palkatonta erityisäitiys-, äitiys- tai van
hempainlomaa taikka hoitovapaata, eläkkeen 
perusteena oleva palkka lasketaan 1 momentis
ta poiketen siten, että kalenterivuosina otetaan 
huomioon enintään neljä viimeistä sellaista 
kalenterivuotta, joihin ei sisälly mainittua pal
katonta aikaa. Jos kuitenkin tällaista palkaton
ta aikaa sisältyy työsuhteen kaikkiin kalenteri
vuosiin tai valituksi tulleista vuosista mikään ei 
sisälly työsuhteen neljään viimeiseen kalenteri
vuoteen, eläkepalkkana pidetään sitä työssä
oloaikaista keskimääräistä ansiota, joka vastaa 

vakiintunutta ansiotasoa ennen työsuhteen 
päättymistä. Eläkepalkka määrätään kuitenkin 
1 tai 2 momentin edellytysten mukaisesti, jos se 
niin laskettuna on suurempi. Eläketurvakeskus 
antaa tarkemmat ohjeet tämän momentin so
veltamisesta. 

Jos tuleva aika luetaan eläkkeeseen oikeut
tavaksi kuutta kuukautta lyhyemmän työsuh
teen perusteella, eläkepalkka määrätään tule
valta ajalta 6 a §:ssä tarkoitetun 360 päivän ja 
sitä edeltäneen vuoden aikana jatkuneista tä
män lain alaisista työsuhteista. Eläkepalkkana 
käytetään tällöin sanotun tarkastelujakson ai
kana jatkuneiden työsuhteiden eläkkeeseen oi
keuttavilla ajoilla painotettujen 1 momentin 
mukaan määräytyvien palkkojen kuukautta 
kohden laskettua keskimäärää, jolloin tarkas
telujaksolta näistä työsuhteista otetaan aikana 
huomioon täydet kuukaudet, kuitenkin yhteen
sä enintään kaksitoista kuukautta laskettuna 
eläketapahtumasta. Jos työntekijä on sanottu
na aikana ollut samanaikaisesti kahdessa tai 
useammassa tämän lain alaisessa työsuhteessa, 
lasketaan tätä momenttia sovellettaessa näiden 
työsuhteiden eläkepalkat samanaikaisesti jatku
neelta eläkkeeseen_ oikeuttavalta ajalta 
yhteen. 

Tässä pykälässä tarkoitettu työansio mää
räytyy samojen perusteiden mukaan kuin veron 
ennakkoa pidätettäessä. Työsuhteen päättyessä 
maksettavaa vuosiloman korvausta ei kuiten
kaan oteta huomioon. Jos työn korvaus on 
sovittu osaksi tai kokonaan hyvitettäväksi ylei
söltä tulevilla palvelurahoilla tai vapaaehtoisil
la lahjoilla, niistä saatua tuloa pidetään tässä 
pykälässä tarkoitettuna työansiona. Kunkin 
kalenterivuoden työansiosta vähennetään tätä 
pykälää sovellettaessa kuitenkin määrä, joka 
vastaa sanotulle kalenterivuodelle vahvistettua 
12 b §:ssä tarkoitettua työntekijäin eläkemak
suprosenttia. 

Edellä 5 momentissa tarkoitettua työansiota 
ei kuitenkaan vähennetä työntekijäin eläke
maksun vuoksi enempää kuin sillä suhteellisella 
määrällä, jolla ansiotason suhteellinen nousu 
ylittää hintojen suhteellisen nousun vuoden 
1992 kolmannesta vuosineljänneksestä sanotun 
työansion ansaitseruisvuotta edeltäneen kalen
terivuoden kolmannen vuosineljänneksen lop
puun mennessä. Kunakin vuonna vähennetään 
kuitenkin vähintään edelliselle kalenterivuodel
le vahvistettu suhteellinen määrä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa kul
lekin kalenterivuodelle kertoireen 5 ja 6 mo-
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mentissa tarkoitetun vähennyksen suorittamis
ta varten. 

Työeläkelisä 

7 b§ 
Muuta kuin osa-aikaeläkettä korotetaan työ

eläkelisällä, jos työntekijä on saanut: 
1) työttömyysturvalain mukaista ansioon 

suhteutettua päivärahaa; 
2) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 

annetun lain mukaista ansiotukea; 
3) koulutus- ja erorahastosta annetun lain, 

valtion virkamieslain, peruskoululain tai lukio
lain mukaista omaehtoista ammatillista aikuis
koulutusta varten myönnettävää henkilökoh
taista tukea; tai 

4) tämän lain 8 §:n 4 momentissa mainittu
jen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen 
taikka kuntoutusrahalain mukaista kuntoutus
rahaa tai ansionmenetyskorvausta tapaturma
vakuutuksen tai liikennevakuutuksen kuntou
tusta koskevien säännösten perusteella, ei kui
tenkaan, jos kuntoutusrahaa on maksettu eläk
keen lisänä. 

Edellä 1 momentissa mainittu etuus ei oikeu
ta työeläkelisään, jos etuus on maksettu: 

1) ajalta ennen sen kalenterivuoden alkua, 
jona työntekijä on täyttänyt 23 vuotta; 

2) ajalta ennen sitä kalenterivuotta, jona 
työntekijällä on ollut ensimmäinen 8 §:n 4 
momentissa mainitun lain, eläkeohjesäännön 
tai eläkesäännön mukaiseen eläkkeeseen oike
uttava virka- tai työsuhde taikka yrittäjätoi
minta, tai sanotulta kalenterivuodelta; 

3) kalenterivuodelta, jonka ajan työntekijä 
on ollut 8 §:n 4 momentissa mainitun lain, 
eläkeohjesäännön tai eläkesäännön alaisessa 
virka- tai työsuhteessa taikka yrittäjätoimin
nassa, jollei työntekijä ole samana kalenteri
vuonna ansainnut lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain mukaista palkkaa 
vähintään sanotun lain 5 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua rajamäärää; eikä 

4) eläketapahtuman sattumisvuodelta. 
Työeläkelisä lasketaan kertomalla eläkkeen 

määrä niiden kuukausien Jukumäärällä, joilta 1 
momentissa mainittua etuutta on maksettu 
(etuuskuukaudet) ja jakamalla tulo luvulla, joka 
saadaan vähentämällä etuuskuukausien luku
määrä niiden täysien kuukausien lukumääräs
tä, jotka sisältyvät aikaan työntekijän 23 vuo
den iän täyttämisestä, kuitenkin aikaisintaan 1 
päivästä heinäkuuta 1962, 65 vuoden iän saa-

vuttamiseen. Etuuskuukaudet määrätään 
etuuslajeittain täysinä kuukausina niiden päi
vien yhteen lasketun lukumäärän perusteella, 
joilta työntekijä on saanut 1 momentin mukaan 
työeläkelisään oikeuttavaa etuutta. Etuuskuu
kausia määrättäessä päivien jakajana käytetään 
kunkin etuuslajin osalta niiden päivien Juku
määrää, joilta etuutta voidaan keskimäärin 
kuukaudessa enintään maksaa. 

Työttömyysturvalain 18 §:ssä tarkoitettua ly
hennettyä työpäivää tekevän ja saman lain 
19 §:ssä tarkoitettua osa-aikatyötä vastaan ot
taneen työntekijän työttömyyspäivien Juku
määränä käytetään saatuja päivärahoja vastaa
vien täysien päivärahojen lukumäärää. 

Yhteensovitus ja eläkesovitus 

8§ 

Yhteensovitusraja lasketaan yhteensovituspe
rusteesta, jona 3 momentissa säädetyin poik
keuksin käytetään korkeinta peruseläkkeen pe
rusteena olevaa eläkepalkkaa tai työtuloa sel
laisesta työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjä
toiminnasta, josta eläkkeeseen oikeuttavaksi 
ajaksi on luettu vähintään vuosi. Yhteensovi
tusraja saadaan ottamalla 60 prosenttia yhteen
sovitusperusteesta ja, jos yhteensovitusperuste 
ylittää 586 markkaa kuukaudessa, vähentämäl
lä 6 prosenttia ylitteestä, kuitenkin enintään 
kansaneläkkeen pohjaosan määrä. Osaeläkkee
nä myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä yhteen
sovitettaessa yhteensovitusraja on 30 prosenttia 
yhteensovitusperusteesta. 

Jollei työntekijällä ole oikeutta peruseläkkee
seen, jossa on eläkkeeseen oikeuttavaa aikaa 
vähintään vuosi, käytetään yhteensovitusperus
teena korkeinta peruseläkkeen perusteena ole
vaa eläkepalkkaa tai työtuloa. Jos työntekijä 
on samanaikaisesti vähintään vuoden yhden
jaksoisesti kahdessa tai useammassa 4 momen
tissa tarkoitettuun peruseläkkeeseen oikeutta
vassa työ- tai virkasuhteessa taikka yrittäjätoi
minnassa, lasketaan yhteensovitusperustetta 
määrättäessä vastaavat eläkepalkat ja työtulot 
yhteen. Jos työntekijä on välittömästi ennen 
eläketapahtumaa saanut aikaisemman eläketa
pahtuman johdosta peruseläkettä taikka muuta 
siihen verrattavaa työ- tai virkasuhteeseen pe
rustuvaa eläkettä ja on vähintään kolmen 
vuoden ajan ollut samanaikaisesti 4 momentis
sa tarkoitettuun peruseläkkeeseen oikeuttavas
sa työ- tai virkasuhteessa taikka yrittäjätoimin-
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nassa, lisätään yhteensovitusperustetta mäårät
täessä tähän työ- tai virkasuhteeseen taikka 
yrittäjätoimintaan liittyvään eläkepalkkaan tai 
työtuloon 10/6 mainitun aikaisemman eläkkeen 
määrästä. Tämän momentin soveltamisesta ly
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain sekä eräiden työsuhteissa olevien tai
teilijoiden ja toimittajien eläkelain (662/85) 
alaisiin työsuhteisiin on kuitenkin voimassa, 
mitä mainituissa laeissa säädetään. 

Jos kuitenkin palkka, jota olisi 2 momentin 
mukaan käytettävä yhteensovitusperusteena, 
on huomattavasti alempi kuin työntekijän 
vuotta lyhyemmistä työsuhteista määrättävä 
palkka ja jos suurempaa palkkaa voidaan pitää 
vakiintuneena, yhteensovitusperusteena käyte
tään korkeinta peruseläkkeen perusteena ole
vaa eläkepalkkaa tai työtuloa. 

8 a§ 
Edellä 8 §:ssä tarkoitettu yhteensovitus teh~ 

dään uudelleen, jos: 

4) eläkkeensaajalle myönnetään 8 §:n 10 mo
mentissa tarkoitettu yhteensovituksessa huo
mioon otettava etuus; tai 

8 c§ 

Jos leski ei saa 1 momentissa tarkoitettua 
eläkettä, lesken ansiotyöhön perustuvana eläk
keenä pidetään sitä eläkettä, joka hänelle olisi 
myönnetty, jos hän olisi tullut täyteen työky
vyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin 
työkyvyttömäksi edunjättäjän kuolinpäivänä 
tai sinä päivänä, jona 2 momentissa tarkoitettu 
lapsi täyttää 18 vuotta. Näin menetellään myös 
vieraan valtion vastaavan etuuden osalta. Elä
kettä määrättäessä ei sovelleta 6 a §:n 2 mo
mentin säännöksiä päivistä, jotka jätetään huo
mioon ottamatta sanotun pykälän 1 momentis
sa tarkoitettuja 360 päivää laskettaessa. 

8 f§ 
Sen lisäksi, mitä 8 e §:ssä säädetään, elä

kesovitus tehdään uudelleen vain, jos leskelle 
myönnetään 8 c §:n 1 momentissa tarkoitettu 
eläke muuna kuin osa-aikaeläkkeenä. Täl
löin käytetään samaa eläkesovitusperustetta 

kuin eläkesovitusta ensimmäistä kertaa teh
täessä. 

10 a § 

Asianomaisen työntekijän tai työnantajan 
hakemuksesta on eläkelaitoksen annettava pää
tös siitä, onko työsuhteeseen sovellettava 2 §:n 
3 tai 4 momenttia ja myönteisessä tapauksessa 
vahvistettava näin päättyneestä työsuhteesta 
muodostuva vastainen eläkeoikeus. 

12 § 
Eläkelaitosten keskinäinen vastuu eläkkeistä 

ja kuntoutusrahasta määräytyy sekä eläkkeistä 
ja kuntoutusrahasta eläkelaitoksille aiheutuvat 
kulut jaetaan eläkelaitosten kesken, mikäli elä
kelaitokset eivät ole toisin sopineet, seuraavas
ti: 

1) vanhuuseläkkeestä työntekijälle, joka 1 
päivänä heinäkuuta 1962 ei ollut täyttänyt 50 
vuotta, siltä osin kuin se perustuu palvelusai
kaan ennen sitä kalenterivuotta, jona työnteki
jä täyttää 55 vuotta, on kukin eläkelaitos 
vastuussa määrästä, joka vastaa sosiaali- ja 
terveysministeriön vahvistamien yleisten perus
teiden mukaan eläkkeen myöntämistä edeltä
vältä ajalta laitokselle suoritettavia eläkevakuu
tusmaksuja tai laskettavaa eläkevastuuta; lisäk
si eläkelaitos on vastuussa siitä eläkkeen mää
rästä, joka sosiaali- ja terveysministeriön vah
vistamien perusteiden mukaan on erikseen siir
retty eläkelaitoksen vastuulla olevaan eläkkeen 
osaan tämän osan arvon säilyvyyden tukemi
seksi tai eläkelaitoksen vastuun ulottamiseksi 
eläkkeeseen myös siltä osin kuin se perustuu 
palvelusaikaan sen kalenterivuoden jälkeen, jo
na työntekijä täyttää 54 vuotta, taikka työky
vyttömyys- tai työttömyyseläkeaikaan; 

2) työkyvyttömyyseläkkeestä, joka on 
myönnetty 6 a §:ää soveltaen, sellaisen työttö
myyseläkkeen puolesta määrästä, joka on 
myönnetty soveltaen 6 a §:ää vähintään viisi 
vuotta jatkuneeseen työsuhteeseen, sekä perhe
eläkkeestä, jonka perusteena on edunjättäjän 
6 a §:ää soveltaen laskettu työkyvyttömyyseläke 
siltä osin kuin sitä on maksettu ajalta ennen 
sen kuukauden päättymistä, jona edunjättäjä 
olisi saavuttanut eläkeiän, näihin eläkkeisiin 
luettuna myös lyhytaikaisissa työsuhteissa ole
vien työntekijäin eläkelain perusteella ehkä 
saatava eläkkeen osa ja merimieseläkelain 
3 a §:n 4 momentissa tarkoitettu sanotun lain 
perusteella ehkä saatava eläkkeen osa, mutta ei 
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7 c §:n mukaista korotusta eikä 9 §:n perusteella 
eläkkeen alkamisen, työttömyyseläkkeen osalta 
kuitenkin 4 c §:ssä tarkoitetun työttömäksi jou
tumispäivän, jälkeen annettuja korotuksia, se
kä siitä kuntoutusrahan osasta, joka vastaa 
6 a §:ää soveltaen myönnetystä työkyvyttö
myyseläkkeestä yllä mainitulla tavalla määräy
tyvää eläkkeen osaa, vastaa yksin se eläkelai
tos, jonka toimintapiiriin työntekijä on viimek
si kuulunut ennen eläketapahtuman sattumista 
sanotun iän täyttämisvuonna tai sen jälkeen 
yhdenjaksoisesti jatkuneen vähintään kuuden 
kuukauden työsuhteen perusteella; 

4) muista vanhuus-, työkyvyttömyys-, työt
tömyys- ja perhe-eläkkeistä, lukuun ottamatta 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 9 §:n 1 momentin 2 kohdan ja meri
mieseläkelain 3 a §:n 2 momentin 2 kohdan 
mukaisesti maksettavaa määrää, samoin kuin 
eläkkeiden ja kuntoutusrahan niistä osista, 
jotka ylittävät 1-3 kohdan mukaiset määrät, 
osa-aikaeläkkeestä sekä maksujen tai rahasto
jen laskupermteiden yleisestä muutoksesta ja 1 
kohdassa tarkoitetuista siirroista johtuvista 
kustannuksista ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n 1 momentin 
3 kohdassa sekä merimieseläkelain 3 a §:n 2 
momentin 3 kohdassa tarkoitetuista sanottui
hin lakeihin perustuvan eläketurvan aiheutta
mien kulujen osuudesta vastaavat eläkelaitok
set yhteisesti sosiaali- ja terveysministeriön eri 
kululajeja varten antamien perusteiden mukai
sesti; sekä 

Kuntoutukseen liittyvistä muista kuin kun
toutusrahan aiheuttamista kustannuksista vas
taa yksin kuntoutuksesta huolehtiva eläkelaitos 
ja kustannuksista, jotka johtuvat 4 b §:n 4 
momentin soveltamisesta, vastaavat eläkelai
tokset noudattaen soveltuvin osin, mitä perhe
eläkkeestä aiheutuvista kustannuksista sääde
tään. 

12 a § 
Tämän lain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 

olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimin
taa harjoittaville eläkelaitoksille, merimieselä
kelaissa tarkoitetulle merimieseläkekassalle se
kä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 
eläkelaissa tarkoitetulle kunnalliselle eläkelai
tokselle työttömyys- ja koulutusajan huomioon 
ottamisesta aiheutuvan vastuun ja kulujen peit-

tämiseksi tulee työttömyyskassalaissa (603/84) 
tarkoitetun työttömyyskassojen keskuskassan 
suorittaa vuosittain sosiaali- ja terveysministe
riön asettamassa määräajassa eläketurvakes
kukselle vakuutusmaksu, joka lasketaan so
siaali- ja terveysministeriön vahvistamana pro
senttimääränä keskuskassan tukimaksuista. 
Määräosa on vahvistettava siten, että vakuu
tusmaksuna arvion mukaan kertyy sama mää
rä, joka saataisiin, jos 7 b §:n 1 momentin 1-3 
kohdassa tarkoitettua etuutta vastaaviita päi
viltä suoritettaisiin tämän lain mukaista keski
määräistä vakuutusmaksua vastaava maksu. 
Tällöin vakuutusmaksun perusteena olevana 
palkkana käytetään sitä työansiota, jonka ar
vioidaan vastaavan 7 b §:n 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitetun etuuden perusteena ole
vaa keskimääräistä palkkaa. Eläketurvakes
kuksen ja työttömyyskassojen keskuskassan 
yhteisestä esityksestä sosiaali- ja terveysminis
teriö voi määrätä suoritettavaksi edellä sanotun 
vakuutusmaksun ennakkoa. 

12 b § 
Työntekijäin eläkemaksu on kolme prosent

tia lisättynä puolella siitä prosenttimäärästä, 
jolla tämän lain vähimmäisehtojen mukaisen 
vakuutuksen keskimääräinen vakuutusmaksu 
prosentteina palkasta ylittää luvun 18,2. Kes
kimääräisessä vakuutusmaksussa ei tällöin ote
ta huomioon 13 b §:ssä tarkoitettujen kulujen 
osuutta. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa 
vuosittain päätöksen työntekijäin eläkemaksun 
määrästä. 

Työnantaja pidättää palkanmaksun yhtey
dessä työntekijäin eläkemaksun palvelukses
saan olevan työntekijän ennakkoperintälain 
4 §:ssä tarkoitetusta palkasta, tuloverolain 
(1535/92) 77 §:n mukaisesta palkkatulosta, ra
joitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden 
verottamisesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetus
ta palkasta sekä palvelurahoista. Työntekijäin 
eläkemaksu pidätetään myös vakuutuskassa
laissa (1164/92) tarkoitetun sairauskassan 
myöntämästä täydennyspäivärahasta. Eläke
maksu pidätetään siltä osin kuin työnantaja on 
palkanmaksuhetken mukaisesti arvioituna vel
vollinen järjestämään työntekijälle eläketurvaa. 

Työnantaja vastaa tämän lain vähimmäiseh
dot täyttävän eläketurvan kustannuksista elä
kelaitokselle myös työntekijain eläkemaksun 
osalta. 

Työntekijäin eläkemaksua koskevan muu-
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toksenhaun osalta noudatetaan soveltuvin osin, 
mitä 22 §:ssä säädetään. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset tämän pykälän soveltamisesta. 

17 § 
Työnantaja on velvollinen antamaan eläke

laitokselle, eläketurvakeskukselle ja tämän lain 
mukaiselle valitusviranomaiselle kaikki ne tie
dot, jotka ovat tarpeen tämän lain täytäntöön
panoa varten. Sanotuilla laitoksilla on oikeus 
tarkastaa työnantajan kirjoista tietojen oikeel
lisuus. Siltä osin kuin työnantaja jättää sanotut 
tiedot toimittamatta tai toimittaa ne myöhem
min kuin asetuksessa tarkemmin säädetään, 
työnantajalle määrätään arvion perusteella 
enintään kaksinkertaiseksi korotettu vakuutus
maksu, jollei ole erityistä syytä luopua koro
tuksen määräämisestä. Eläketurvakeskus antaa 
tarvittaessa tarkemmat ohjeet korotuksen mää
räämisestä ja siitä luopumisesta. Mitä edellä 
säädetään työnantajasta, koskee soveltuvin 
osin myös 6 aja 7 b §:ssä tarkoitettuja etuuksia 
myöntäviä viranomaisia ja laitoksia. 

19 b § 
Jos eläkkeen hakija on alaikäinen taikka jos 

hän sairauden tai muun syyn takia ei pysty itse 
hakemaan eläkettä ja jollei hänellä ole holhoo
jaa tai tätä tarkoitusta varten määrättyä uskot
tua miestä, eläkelaitoksen hyväksymä hakijan 
muu hänestä pääasiallisesti huolehtiva henkilö 
voi edunvalvojana käyttää hänen puhevaltaan
sa tämän lain mukaista eläkettä koskevassa 
asiassa. 

Edellä 1 momentissa säädetyin edellytyksin 
eläkelaitos voi suorittaa eläkkeen sen saajan 
lähiomaiselle tai muulle henkilölle. 

Perhe-eläke voidaan myöntää määräajaksi, 
jos selvitystä edunjättäjän kuolemasta ei voida 
esittää, mutta on todennäköistä, että edunjät
täjä on kuollut. 

Jos vanhuus- tai perhe-eläke taikka sellainen 
täysi työkyvyttömyyseläke, jonka suuruutta 
määrättäessä ei ole sovellettu 6 a §:ää, on ennen 
8 §:n mukaisen yhteensovituksen suorittamista 
pienempi kuin 2,50 markkaa kuukaudessa, 
eläkelaitoksella on oikeus suorittaa eläke ker
tasuorituksena, joka lasketaan sosiaali- ja ter
veysministeriön vahvistamien perusteiden mu
kaan. Kertasuorituksen saajalla ei sen jälkeen 
ole saman eläketapahtuman johdosta oikeutta 
eläkkeeseen niiden työsuhteiden perusteella, 

joiden nojalla suoritusta vastaava eläke olisi 
maksettu. Jos määräajaksi myönnetty työky
vyttömyyseläke on maksettu kertasuorituksena, 
voidaan eläkkeensaajalle kuitenkin myöntää 
eläke siltä ajalta, jonka hänen työkyvyttömyy
tensä määräajan jälkeen jatkuu. Edellä mainit
tu markkamäärä tarkistetaan vuosittain tam
mikuun alusta sen palkkaindeksiluvun mu
kaan, joka vahvistetaan 9 §:n 1 momentin 
soveltamista varten. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, 

~~:~!~~-tW;~n~5!~~t!li~]~-~8~~~ 
menttia sovelletaan kuitenkin myös eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma on sattunut ennen lain 
voimaantuloa. 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, 
tämän lain 2 §:n 5 ja 6 momenttia sovelletaan 
lain voimaan tullessa voimassa oleviin työsuh
teisiin. 

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 1994 54 
vaan ei 62 vuotta täyttäneen työntekijän työ
suhde on sanottuna päivänä jatkunut vähin
tään kymmenen vuotta, päätetään työsuhde 
2 §:n 5 momentin mukaisesti vuoden 1994 
lopussa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa 55 vuotta 
täyttäneeseen työntekijään, jolla tämän lain 
voimaan tullessa on oikeus työttömyysturva
lain mukaiseen päivärahaan, sovelletaan edel
leen työntekijäin eläkelain 4 c §:ää sellaisena 
kuin se on tämän lain voimaan tullessa. Sään
nöstä sovellettaessa työntekijällä katsotaan ole
van oikeus päivärahaan myös työttömyystur
valain 12 §:ssä tarkoitettuna omavastuuaikana. 

Sen estämättä, mitä 4 e §:n 1 momentissa 
säädetään yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikä
rajasta, säilyttää vuonna 1939 tai sitä ennen 
syntynyt työntekijä oikeuden saada yksilöilista 
varhaiseläkettä 55 vuotta täytettyään. Tämän 
lain 4 e §:n 3 momenttia sovelletaan ennakko
päätökseen, joka annetaan tämän lain voimas
sa ollessa. 

Lain 7 §:ää sovelletaan työsuhteeseen, joka 
päättyy 1 päivänä tammikuuta 1994 tai sen 
jälkeen. Siltä osin kuin palvelusaikaa on las
kettava ennen 1 päivää tammikuuta 1994, 
sovelletaan työntekijäin eläkelain 5 §:n 1 mo
menttia edelleen sellaisena kuin se on tämän 
lain voimaan tullessa. 

Sovellettaessa 7 b §:n säännöksiä ei ennen 
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tämän lain voimaantuloa edeltäneeltä ajalta 
maksettuja sanotun pykälän 1 momentin 2--4 
kohdassa tarkoitettuja etuuksia oteta huo
mioon. 

2. 

Tämän lain 8 §:n 2 momentissa säädetty 
markkamäärä vastaa vuodelle 1966 vahvistet
tua palkkaindeksilukua ja 19 b §:n 4 momen
tissa säädetty markkamäärä vuodelle 1978 vah
vistettua pa1kkaindeksilukua. 

Laki 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

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

eläkelain (134/62) 1 §:n 1 momentti, 4 a, 5 ja 7 § sekä 9 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 23 päivänä lokakuuta 1992 annetussa laissa (950/92), 

4 a § muutettuna 26 päivänä heinäkuuta 1985 ja 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetuilla laeilla 
( 667/85 ja 606/89), 5 § muutettuna 28 päivänä heinäkuuta 1978, 17 päivänä joulukuuta 1982 ja 8 
päivänä elokuuta 1986 annetuilla laeilla (594/78, 982/82, ja 604/86) sekä mainitulla 26 päivänä 
heinäkuuta 1985 annetulla lailla, 7 § muutettuna 14 päivänä heinäkuuta 1969, 18 päivänä 
kesäkuuta 1971, 12 päivänä heinäkuuta ja 31 päivänä joulukuuta 1985 sekä 27 päivänä 
maaliskuuta 1991 annetuilla laeilla (470/69, 501/71, 593 ja 1121185 sekä 613/91) sekä 9 §:n 1 
momentin 1 kohta 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa laissa (600/90) ja 3 _kohta mainitussa 27 
päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 5 b-5 d, 7 a, 7 b ja 10 c § seuraavasti: 

1 § 
Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona 

hän on täyttänyt 13 vuotta, työskentelee met
sätyössä, uittotyössä, maatila- ja puutarhata
louden eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennus
työssä, maanparannustyössä, turveteollisuus
työssä, satamatyössä tai kotimaanliikenteen 
aluksessa taikka, sikäli kuin asetuksella sääde
tään, muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikaiset 
työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työnanta
jan kustannettava eläketurva vanhuuden ja 
työkyvyttömyyden varalta sekä tällaisen työn
tekijän omaisille perhe-eläketurva tämän lain 
mukaan. Työntekijä on velvollinen osallistu
maan tämän lain mukaisen eläketurvan kustan
tamiseen siten kuin 10 c §:ssä säädetään. Jos 
tässä laissa ei toisin säädetä, on soveltuvin osin 
muutoin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 
3 §:n 2--4 momentissa, 4 §:n 1, 3 ja 5 momen
tissa, 4 a--4 d ja 4 f--4 n §:ssä, 5 §:n 6 momen
tissa, 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10, 10 a, 
ja 12 §:ssä, 13 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 14, 
15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 18, 19 a-19 d, 20, 
21-21 b, 22 ja 23 §:ssä säädetään. 

6 330294T 

4 a§ 
Sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentissa ja 5 

b §:n 1 momentissa säädetään täyden työkyvyt
tömyyseläkkeen saamisesta, 58 vuotta täyttä
neellä työntekijällä on oikeus saada työkyvyt
tömyyseläkettä yksilöllisenä varhaiseläkkeenä, 
jos hänen työkykynsä, huomioon ottaen sai
raus, vika tai vamma, ikääntymiseen liittyvät 
tekijät, ammatissaolon pitkäaikaisuus, hänelle 
työstä aiheutunut rasittuneisuus ja kuluneisuus 
sekä työolosuhteet, on pysyvästi siinä määrin 
alentunut, ettei hänen kohtuudella voida edel
lyttää enää jatkavan ansiotyötään. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen edellytyksenä 
on, että työntekijä on lopettanut työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainituissa laeis
sa, eläkeohjesäännössä tai eläkesäännöissä tar
koitetun ansiotyön taikka että hänen ansiotu
lonsa näistä töistä voidaan arvioida kuukau
dessa pienemmiksi kuin edellä mainitun lain 
1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu mark
kamäärä. Lisäksi edellytetään, että yksilöllistä 
varhaiseläkettä määrättäessä voidaan eläkkee
seen oikeuttavana ottaa huomioon myös eläke
iän saavuttamiseen jäljellä oleva aika tai sitä 
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vastaava ansio, ei kuitenkaan silloin, kun työn
tekijällä on oikeus yksilölliseen varhaiseläkkee
seen tai vanhuuseläkkeeseen 65 vuotta alem
massa eläkeiässä työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentissa mainitun muun lain, eläkeohje
säännön tai eläkesäännön mukaan. 

Työntekijällä on oikeus saada ennakkopää
tös siitä, täyttääkö hän 1 momentissa ja 2 
momentin viimeisessä virkkeessä mainitut eläk
keen saamisen edellytykset. Päätökseen saa 
hakea muutosta niin kuin työntekijäin eläke
lain 21 §:ssä säädetään. Ennakkopäätös on 
eläkelaitosta sitova, jos siihen perustuva eläke
hakemus tehdään yhdeksän kuukauden tai 
työnantajan ja työntekijän sopiman sitä pitem
män ajan kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi 
tulosta. 

Yksilöllistä varhaiseläkettä maksetaan aikai
sintaan eläkkeen tai ennakkopäätöksen hake
mista seuraavan kuukauden alusta. Poikkeuk
sellisesta syystä eläke voidaan maksaa takau
tuvasti, kuitenkin enintään vuoden ajalta ennen 
hakemista seuraavaa kuukautta. 

Yksilöllisenä varhaiseläkkeenä myönnetty 
työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, jollei eläk
keensaaja enää täytä 1 momentissa säädettyjä 
eläkkeen saamisen edellytyksiä. Muutoin eläk
keestä on soveltuvin osin voimassa, mitä täy
destä työkyvyttömyyseläkkeestä säädetään. 

5§ 
Eläkkeen vuotuinen määrä on 1,5 prosenttia 

työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisesti korjattu
jen ja työntekijäin eläkelain 7 §:n 5 - 7 mo
mentissa tarkoitetulla tavalla työntekijäin elä
kemaksun määrällä vähennettyjen ja työnteki
jän 23 ikävuoden täyttämisen jälkeen ansaitse
mien niiden palkkojen yhteismäärästä, joiden 
perusteella on suoritettu tämän lain mukainen 
vakuutusmaksu, ja sen vuoden alusta, jona 
työntekijä täyttää 60 vuotta, 2,5 prosenttia 
näiden palkkojen yhteismäärästä. Eläkkeen 
määrä on kuitenkin 1,5 prosenttia siltä osin 
kuin eläkkeeseen oikeuttava palkka määräytyy 
7 §:n 1 momentissa tarkoitetuista tulevaa aikaa 
vastaavista ansioista tai 7 b §:n 1 momentin 
perusteella lasketusta palkasta ajalta, jolta 
työntekijä on saanut täysitehoista eläkettä. 
Vanhuuseläkkeen perusteena olevana palkkana 
ei oteta huomioon niitä palkkoja, jotka on 
ansaittu työntekijän 65 vuoden iän täyttämis
kuukautena ja kuutena sitä edeltäneenä kuu
kautena. Tälle ajanjaksolle työntekijälle laske
taan kuukausiansioksi se työntekijäin eläkelain 

9 §:n mukaisesti korjattu palkka, jonka hän on 
kuukautta kohden keskimäärin ansainnut tätä 
ajanjaksoa edeltäneen kahdentoista kuukauden 
aikana työntekijäin eläkelain 7 §:n 5-7 mo
mentissa tarkoitetulla tavalla työntekijäin elä
kemaksun määrällä vähennettynä. 

Jos työntekijä on jonakin kalenterivuonna 
ansainnut tässä laissa tarkoitetuissa töissä vä
hemmän kuin 200 markkaa, ei sinä vuonna 
ansaittua palkkaa oteta huomioon eläkkeeseen 
oikeuttavana. Niin ikään jätetään huomioon 
ottamatta palkat, jotka on ansaittu sen kuu
kauden jälkeen, jonka aikana työntekijä on 
täyttänyt 65 vuotta. 

5 b§ 
Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko täy

tenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täyden työ
kyvyttömyyseläkkeen suuruus määrätään 5 §:n 
mukaan. Täysi työkyvyttömyyseläke myönne
tään työntekijälle, jonka työkyvyn on 4 §:n 2 
momentin mukaisesti arvioitu olevan ainakin 
vuoden ajan alentunut vähintään 3/5 tai jolla 
on oikeus saada työkyvyttömyyseläke yksilöl
lisenä varhaiseläkkeenä. Muussa tapauksessa 
työkyvyttömyyseläke myönnetään osaeläkkee
nä ja sen määrä on puolet täydestä eläkkeestä. 

Jos yksilöllisen varhaiseläkkeen saaja menee 
ansiotyöhön ja ansaitsee työntekijäin eläkelain 
1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun mark
kamäärän tai sitä enemmän, voidaan sen estä
mättä, mitä 1 momentissa säädetään, yksilölli
nen varhaiseläke maksaa 1 momentin mukaisen 
osaeläkkeen suuruisena. Jos kuitenkin eläk
keensaajan ansiotulot ylittävät 3/5 eläkkeen 
perusteena olevasta palkasta, eläkettä ei mak
seta ja se jätetään lepäämään. 

Jos työkyvyttömyyseläkkeen saajan työkyky 
muuttuu siten, että muutoksella 1 momentin 
mukaan on vaikutusta eläkkeen suuruuteen ja 
jos muutoksen, kun otetaan huomioon myös jo 
kulunut aika, voidaan arvioida jäävän pysy
väksi ainakin vuoden ajaksi, tarkistetaan eläk
keen määrä eläkkeensaajan hakemuksesta tai 
eläkelaitoksen aloitteesta muutosta lähinnä 
seuraavan kuukauden alusta, jollei työntekijäin 
eläkelain 4 d §:n säännöksistä muuta johdu. 
Eläkettä ei kuitenkaan alenneta ajalta, jolta sitä 
on jo suoritettu, eikä koroteta pitemmältä 
ajalta kuin eläkkeensaajan tarkistushakemusta 
tai eläkelaitoksen tarkistustoimenpiteisiin ryh
tymistä lähinnä seuraavaa kalenterikuukautta 
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edeltäneiltä kuudelta kuukaudelta. Osaeläkkee
nä myönnetty työkyvyttömyyseläke muutetaan 
eläkkeensaajan hakemuksesta yksilölliseksi var
haiseläkkeeksi sitä kuukautta lähinnä seuraa
van kuukauden alusta, jona eläkkeensaaja on 
täyttänyt 4 a §:n 1 ja 2 momentissa säädetyt 
edellytykset, ei kuitenkaan takautuvasti kuutta 
kuukautta pitemmältä ajalta ennen hakemista 
seuraavaa kuukautta. 

Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, se 
voidaan maksaa osaeläkkeenä vuotta lyhyem
mältäkin ajalta. Osaeläke voidaan maksaa täy
tenä eläkkeenä työntekijäin eläkelain 4 1 §:n 2 
momentissa tarkoitetun kuntoutuksen ajalta. 

Kun yksilöllisen varhaiseläkkeen saaja menee 
ansiotyöhön, jonka vuoksi 2 momentin mu
kaan eläke olisi maksettava osaeläkkeen suu
ruisena tai sitä ei saisi maksaa lainkaan, eläke
laitos muuttaa eläkkeen määrän tai keskeyttää 
eläkkeen maksamisen seuraavasta mahdollises
ta maksujaksosta alkaen. Näissä tapauksissa 
eläkelaitos voi periä aiheettomasti maksetut 
eläke-erät takaisin eläkkeensaajan ansiotyöhön 
ryhtymisestä lukien. 

Työnteon lakatessa tai vähentyessä siten, 
että työntekijällä on oikeus saada yksilöllistä 
varhaiseläkettä täytenä tai osaeläkkeen suurui
sena, lepäävänä olevaa yksilöllistä varhaiselä
kettä ryhdytään maksamaan hakemusta seu
raavan kuukauden alusta. Poikkeuksellisesta 
syystä eläke voidaan maksaa takautuvasti, kui
tenkin enintään vuoden ajalta ennen hakemista 
seuraavaa kuukautta. 

Lepäävänä oleva yksilöllinen varhaiseläke 
voidaan eläkkeensaajan hakemuksesta lakkaut
taa hakemista seuraavan kuukauden alusta. 
Jollei lepäävänä olevaa yksilöllistä varhaiselä
kettä ole vaadittu maksettavaksi uudelleen vii
den vuoden kuluessa keskeyttämisestä, var
haiseläke katsotaan ilman eri päätöstä lakan
neeksi sanotun ajan kuluttua. 

5 c§ 
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen suu

ruutta määrättäessä ei oteta huomioon palkkaa 
ajalta, jolta työntekijällä on oikeus saada työn
tekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainitun 
lain, eläkeohjesäännön tai eläkesäännön mu
kaista sellaista peruseläkettä, jota määrättäessä 
on otettu huomioon eläkeiän saavuttamiseen 
jäljellä oleva aika tai sitä vastaava ansio 
(tiiysitehoinen eliike). Työkyvyttömyyseläkkeen 
suuruutta määrättäessä ei myöskään oteta huo
mioon työntekijän ansaitsemaa palkkaa sellai-

sessa työsuhteessa, jonka alkaessa hänellä jo oli 
työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä oleva 
sairaus, vika tai vamma. Viimeksi mainittu ei 
kuitenkaan koske palkkaa, joka on ansaittu 
vähintään vuotta ennen työkyvyttömyyden 
syntymistä alkaneessa työsuhteessa. 

Jos perhe-eläke myönnetään sellaisen edun
jättäjän jälkeen, joka kuollessaan ei saanut 
eläkettä, pidetään 1 momenttia, 7 §:n 1 mo
menttia ja 9 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovellet
taessa sairauden, vian tai vamman aikaruispäi
vänä kuolinpäivää, jollei edunsaaja muuta sel
vitä. 

5 d§ 
Sovellettaessa työntekijäin eläkelain 8 §:n 

säännöksiä tämän lain mukainen eläke on 
rinnastettava työntekijäin eläkelakiin perustu
vaan eläkkeeseen. Valittaessa yhteensovituspe
rustetta on otettava huomioon tämän lain 
mukaiseen eläkkeeseen oikeuttava korkein ka
lenterivuodelta laskettava palkka työntekijäin 
eläkelain 7 §:n 5-7 momentissa tarkoitetulla 
tavalla työntekijäin eläkemaksun määrällä vä
hennettynä tai työntekijän keskimääräinen 
palkka laskettuna 7 a §:n säännösten mukaisel
la tavalla. 

Jos työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu muu kuin tämän lain mukainen työ
tai virkasuhde taikka yrittäjätoiminta on jatku
nut seliaisen kalenterivuoden taikka mainitussa 
momentissa tarkoitettu eläke vähintään kolmen 
peräkkäisen sellaisen kalenterivuoden ajan, jo
na työntekijä tässä laissa tarkoitetussa työssä 
on ansainnut vähintään 800 markkaa, laske
taan yhteensovitusperusteen valitsemista varten 
tässä laissa tarkoitetussa työssä ansaittu palkka 
yhteen vastaavan, edellä tässä momentissa tar
koitetun muun lain mukaisen eläkkeen perus
teena olevan palkan tai työtulon taikka eläk
keen kanssa työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 mo
mentissa säädetyllä tavalla. Tällöin tässä laissa 
tarkoitetussa työssä saatuna palkkana käyte
tään kysymyksessä olevina rinnakkaisina ka
lenterivuosina ansaittujen todellisten palkkojen 
keskimäärä kuukautta kohden. Palkoista vä
hennetään ennen keskimäärän laskemista työn
tekijäin eläkemaksun määrä työntekijäin eläke
lain 7 §:n 5-7 momentissa tarkoitetulla taval
la. 

7§ 
Jos työntekijä on työkyvyttömyyden paa

asiallisena syynä olevan sairauden, vian tai 
vamman saamista lähinnä edeltäneen 540 päi-
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vän aikana tässä laissa tarkoitetussa työssä 
ansainnut vähintään 800 markkaa, luetaan 
eläkkeeseen oikeuttavaksi myös se palkka, jon
ka hän työkyvyttömyyden alkamisesta lukien 
olisi ansainnut eläkeikään mennessä (tulevan 
ajan palkka). Jos työntekijällä saman eläketa
pahtuman johdosta on myös maatalousyrittä
jien eläkelain (467/69) mukaan oikeus saada 
täysitehoista työkyvyttömyyseläkettä, pidetään 
edellä mainittuna rajamääränä 200 markkaa. 
Työttömyyseläkkeen suuruutta määrättäessä 
edellä mainittu 540 päivän aika lasketaan 
työntekijäin eläkelain 4 c §:n 3 momentissa 
tarkoitetusta työttömyyden alkamispäivästä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua 540 päivää 
laskettaessa jätetään huomioon ottamatta päi
vät, joilta työntekijä on saanut: 

1) opintovapaalaissa (273179) tarkoitettua 
opintovapaa ta; 

2) koulutus- ja erorahastosta annetun lain 
(537 /90), valtion virkamieslain (755/86), perus
koululain (476/83) tai lukiolain (477/83) mu
kaista omaehtoista ammatillista aikuiskoulu
tusta varten myönnettävää henkilökohtaista 
tukea; 

3) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain (763/90) mukaista koulutustukea; 

4) työttömyysturvalain (602/84) mukaista 
päivärahaa, enintään siihen määrään saakka, 
joka vastaa työttömyysturvalain 26 §:ssä sää
dettyä niiden päivien enimmäismäärää, joilta 
voidaan maksaa ansioon suhteutettua päivära
haa; 

5) työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
mainitun lain, eläkeohjesäännön tai eläkesään
nön taikka kuntoutusrahalain (611/91) mukais
ta kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta 
tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen 
kuntoutusta koskevien säännösten peruusteella; 
tai · 

6) sairausvakuutuslain (364/63) mukaista 
päivärahaa kolmen viimeisen vuoden aikana 
välittömästi ennen tässä laissa tarkoitetun työ
kyvyttömyyden pääasiallisena syynä olevan sai
rauden alkamista; näihin päiviin rinnastetaan 
päivät, joilta päivärahaa olisi suoritettu, jollei 
työntekijä olisi saanut sairausvakuutuslain 
27 §:n 1 momentissa tarkoitettua sairaudesta, 
viasta tai vammasta johtuvan työkyvyttömyy
den vuoksi maksettavaa vastaavaa korvausta 
jonkin muun lain mukaan. 

Jos työntekijä on saanut ansioon suhteutet
tua päivärahaa työttömyysturvalain 26 §:n 3 
momentin perusteella ennen kuin työkyvyttö-. 

myyden pääasiallisena syynä olevan sairauden, 
vian tai vamman saamisesta on kulunut 1 ja 2 
momentissa tarkoitetut 540 päivää, luetaan 
työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä eläkkee
sen oikeuttavaksi myös tulevan ajan palkka. 

Tulevan ajan palkka luetaan työkyvyttö
myyseläkkeeseen oikeuttavaksi myös silloin, 
kun työntekijällä on työkyvyttömyyden pää
asiallisena syynä olevan sairauden, vian tai 
vamman saamista välittömästi edeltäneen enin
tään yhdeksän vuoden ajan ollut työntekijäin 
eläkelain 4 §:n 5 momentissa tarkoitettu, kol
mea vuotta nuorempi lapsi ja sanottuna aikana 
on päättynyt edellä tässä pykälässä tarkoitettu 
540 päivän ajanjakso. Tällöin edellytyksenä on 
kuitenkin, että: 

1) työntekijä on saanut tämän lapsen perus
teella sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, 
isyys- tai vanhempainrahaa taikka lasten koti
hoidon tuesta annetun lain (797 /92) mukaista 
kotihoidon tukea; ja 

2) tulevan ajan palkkaa ei lueta eläkkeeseen 
oikeuttavaksi 1-3 momentin mukaan. 

Mitä edellä säädetään tulevan ajan palkasta, 
sovelletaan vain, jos työntekijä on ennen työ
kyvyttömyyden alkamista asunut Suomessa vä
hintään viisi vuotta. Erityisestä syystä eläketur
vakeskus voi kuitenkin päättää, ettei sanottua 
asumista koskevaa edellytystä sovelleta. 

7 a§ 
Tulevan ajan palkan vuotuinen määrä on 

sama kuin työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaan 
korjattu ja työntekijäin eläkelain 7 §:n 5-7 
momentissa tarkoitetulla tavalla työntekijäin 
eläkemaksun määrällä vähennetty markkamää
rä, josta työntekijän työsuhteen perusteella on 
keskimäärin suoritettu tämän lain mukainen 
vakuutusmaksu niinä kalenterivuosina, joina 
hän tässä laissa tarkoitetussa työssä on ansain
nut vähintään 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
rajamäärän. 

Jollei työntekijä minään kalenterivuonna ole 
ansainnut vähintään 7 §:n 1 momentissa tarkoi
tettua rajamäärää, vuotuinen määrä on mainit
tu rajamäärä. Jollei työntekijällä ole tulevan 
ajan oikeutta muun työ- tai virkasuhteen taik
ka yrittäjätoiminnan perusteella, 1 momentissa 
tarkoitettuun markkamäärään lisätään siinä 
tarkoitetuilta kalenterivuosilta saadut työnteki
jäin eläkelain mukaiseen eläkkeeseen oikeutta
vien aikojen ja niitä vastaavien eläkkeen perus
teena olevien palkkojen mukaan lasketut an
siot. 



1993 vp - HE 26 45 

Ennen 23 vuoden iän täyttämistä ansaitut 
palkat otetaan huomioon vain siltä osin kuin 
ne on ansaittu sinä kalenterivuonna, jona 
työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä oleva 
sairaus, vika tai vamma on saatu, tai jona 7 §:n 
1 momentissa tarkoitettu 540 päivän ajanjakso 
on päättynyt tai kolmena sitä välittömästi 
edeltäneenä kalenterivuonna. 

Laskettaessa 1 momentissa tarkoitettua 
markkamäärää, josta keskimäärin on suoritettu 
vakuutusmaksu, ei oteta huomioon aikaa, jolta 
työntekijä on ennen eläketapahtumavuotta saa
nut työntekijäin eläkelain 7 b §:n 1 momentin 
mukaista työeläkelisään oikeuttavaa etuutta. 

Tässä pykälässä tarkoitetun markkamäärän 
laskemisesta säädetään tarkemmin asetuksella. 

7 b§ 
Jos työntekijä saatuaan 7 ja 7 a §:n mukaan 

laskettua työkyvyttömyyseläkettä myöhemmin 
uudelleen saa työkyvyttömyyseläkettä tai van
huuseläkettä, luetaan eläkkeeseen oikeuttavaksi 
palkaksi myös se palkka, jonka hän olisi saanut 
sanottujen säännösten mukaan, laskettuna siltä 
ajalta, jolta hän on 23 vuotta täytettyään 
saanut ensiksi mainittua työkyvyttömyyseläket
tä. 

Jos 7 ja 7 a §:n mukaisesti määrättyä työky
vyttömyyseläkettä saaneelle työntekijälle myö
hemmin on suoritettava eläkettä sellaisen uu
den työkyvyttömyyden perusteella, joka on 
alkanut ennen kuin aikaisemman eläkkeen 
päättymisestä on kulunut kaksi vuotta, tai jos 
eläke myönnetään saman sairauden, vian tai 
vamman perusteella kuin aikaisempi eläke, uusi 
eläke määrätään samojen perusteiden mukaan 
kuin aikaisempi eläke. 

Jos työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjä
toimintaan perustuva 5 c §:n 1 momentissa 
tarkoitettu täysitehoinen eläke määrätään uu
den työkyvyttömyyden perusteella samojen pe
rusteiden mukaan kuin aikaisempi eläke, ei 
aikaisemman eläkkeen päättymisen jälkeen jat
kunutta työ- tai virkasuhdetta taikka yrittäjä
toimintaa oteta eläkkeeseen oikeuttavana huo
mioon. 

Jos työntekijä on saavuttanut työ- tai vir
kasuhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella 
oikeuden 5 c §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
täysitehoiseen eläkkeeseen, ei ennen sanotun 
työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan 
alkamista ansaittua palkkaa oteta huomioon 
ratkaistaessa, onko ansio ylittänyt 7 §:n 1 mo
mentissa mainitun rajamäärän. 

Työntekijän, joka on täyttänyt 55 vuotta, ei 
katsota saavuttaneen 4 momentissa tarkoitet
tua oikeutta täysitehoiseen eläkkeeseen kuiten
kaan sellaisen työ- tai virkasuhteen perusteella, 
johon työntekijä on työllistetty työllisyyslain 
(275/87) 18 §:n 3 momentin tai, jos kyseessä on 
muu työnantaja kuin valtio tai kunta, sitä 
vastaavan menettelyn mukaisesti (velvoitetyö) 
ja josta laskettava eläkkeen perusteena oleva 
palkka on pienempi kuin aikaisemmasta työ
tai virkasuhteesta laskettava vastaava palkka. 
Jos työntekijä ei ole menettänyt oikeuttaan 
tulevan ajan palkkaan aikaisemman työ- tai 
virkasuhteen perusteella sillä hetkellä kun hä
nen velvoitetyönsä alkoi, hänen ei tätä mo
menttia sovellettaessa katsota menettäneen oi
keuttaan tulevan ajan palkkaan aikaisemmasta 
työ- tai virkasuhteesta velvoitetyön vuoksi. 

Jos tämän lain mukaista kuntoutusrahaa 
saaneelle työntekijälle myönnetään työkyvyttö
myyseläke sellaisen työkyvyttömyyden perus
teella, joka on alkanut ennen kuin kuntoutus
rahakauden päättymisestä on kulunut kaksi 
vuotta, eläke määrätään niillä perusteilla, joi
den mukaan se olisi määrätty, jos työkyvyttö
myys olisi alkanut kuntoutuspäätöstä tehtäes
sä. 

Jos 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun rajamää
rän ansaitseminen on estänyt täysitehoisen työ
kyvyttömyyseläkkeen määräämisen työnteki
jäin eläkelain alaisen työsuhteen taikka maata
lousyrittäjien tai yrittäjien eläkelain ( 468/69) 
alaisen yrittäjätoiminnan perusteella ja jos 
eläkkeen perusteena oleva palkka tai työtulo 
mainitussa työsuhteessa tai yrittäjätoiminnassa 
vuosituloksi muutettuna ylittää 1 momentissa 
tarkoitetun palkan vuotuisen määrän, korva
taan tämä sanotulla vuosituloksi muutetuna 
palkalla tai työtulolla. 

9§ 
Tässä laissa säädetystä eläketurvasta vastaa

vat 2 §:ssä tarkoitetut eläkelaitokset, sikäli kuin 
ne eivät ole toisin sopineet, seuraavasti: 

1) vanhuuseläkkeestä työntekijälle, joka 1 
päivänä heinäkuuta 1962 ei ollut täyttänyt 50 
vuotta, siltä osin kuin se perustuu ennen sitä 
kalenterivuotta ansaittuihin palkkoihin, jona 
vuonna työntekijä täyttää 55 vuotta, on kukin 
eläkelaitos vastuussa määrästä, joka vastaa 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien 
yleisten perusteiden mukaan laskettua eläke
vastuuta; lisäksi eläkelaitos on vastuussa siitä 
eläkkeen määrästä, joka sosiaali- ja terveysmi-
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nisteriön vahvistamien perusteiden mukaan on 
erikseen siirretty eläkelaitoksen vastuulla ole
vaan eläkkeen osaan tämän osan arvon säily
vyyden tukemiseksi tai eläkelaitoskohtaisen 
vastuun ulottamiseksi eläkkeeseen myös siltä 
osin kuin se perustuu sen kalenterivuoden 
jälkeen ansaittuihin palkkoihin, jona vuonna 
työntekijä täyttää 54 vuotta, taikka 7 §:n 1 
momentissa tarkoitettuun palkkaan; 

3) muista vanhuus-, työkyvyttömyys-, työt
tömyys- ja perhe-eläkkeistä, lukuun ottamatta 
työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 2 
kohdan ja merimieseläkelain 3 a §:n 2 momen
tin 2 kohdan mukaisesti maksettavaa määrää, 
eläkkeiden ja kuntoutusrahan niistä osista, 
jotka ylittävät 1 ja 2 kohdan mukaiset määrät, 
osa-aikaeläkkeestä samoin kuin työntekijäin 
eläkelain perusteella maksettavista vastaavista 
vähimmäiseläketurvan mukaisista eläkkeistä ja 
eläkkeen osista ja vastaavista merimieseläkelain 
perusteella maksettavista, sanotun lain 3 a §:n 4 
momentissa tarkoitetuista eläkkeen osista sekä 
eläkevastuun laskuperusteiden yleisestä muu
toksesta ja 1 kohdassa tarkoitetuista siirroista 
johtuvista kustannuksista, samoin kuin eläke
turvakeskuksen kustannuksista vastaavat elä
kelaitokset yhdessä työntekijäin eläkelain mu
kaista toimintaa harjoittavien eläkelaitosten ja 
merimieseläkekassan kanssa siten kuin työnte
kijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 ja 5 
kohdassa säädetään; sekä 

10 c § 
Työntekijäin eläkemaksu on työntekijäin elä

kelain 12 b §:n 1 momentissa säädetyn eläke
maksuprosentin suuruinen osuus 10 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetuista palkoista. 

Työnantaja pidättää palkanmaksun yhtey-

dessä työntekijäin eläkemaksun palvelukses
saan olevan työntekijän 1 momentissa tarkoi
tetusta palkasta. 

Työnantaja vastaa työeläkekassalle myös 
työntekijäin eläkemaksusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma sattuu tämän lain tultua 
voimaan. Lain 5 b §:ää sovelletaan kuitenkin 
myös eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on 
sattunut ennen lain voimaantuloa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa 55 vuotta 
täyttäneeseen työntekijään, jolla lain voimaan 
tullessa on oikeus työttömyysturvalain mukai
seen päivärahaan, sovelletaan edelleen työnte
kijäin eläkelain 4 c §:ää sellaisena kuin se on 
tämän lain voimaan tullessa. Säännöstä sovel
lettaessa työntekijällä katsotaan olevan oikeus 
päivärahaan myös työttömyysturvalain 12 §:ssä 
tarkoitettuna omavastuun aikana. 

Sen estämättä, mitä 4 a §:ssä säädetään 
yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikärajasta, säi
lyttää vuonna 1939 tai sitä ennen syntynyt 
työntekijä oikeuden saada yksilöllistä var
haiseläkettä 55 vuotta täytettyään. Tämän lain 
4 a §:n 3 momenttia sovelletaan ennakkopää
tökseen, joka annetaan lain voimassa ollessa. 

Tämän lain 5 §:n 1 momenttia sovelletaan 1 
päivästä tammikuuta 1994. Siltä osin kuin 
momentissa tarkoitettu ajanjakso on laskettava 
ennen 1 päivää tammikuuta 1994, sovelletaan 
kuitenkin lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain 5 §:n 1 momenttia sellai
sena kuin se on tämän lain voimaan tullessa. 

Lain 5 §:n 2 momentissa, 5 d §:n 2 momen
tissa ja 7 §:n 1 momentissa säädetyt markka
määrät vastavat vuodelle 1962 vahvistettua 
palkkaindeksilukua. 
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3. Laki 
eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja 

toimittajien eläkelain (662/85) 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 6 § sekä 
lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti: 

2§ 
Työnantajan on kustannettava eläketurva 

tämän lain piiriin kuuluvalle työntekijälle van
huuden, työkyvyttömyyden ja työttömyyden 
varalta sekä tällaisen työntekijän omaiselle 
perhe-eläketurva tämän lain mukaan. Työnte
kijä on velvollinen osallistumaan tämän lain 
mukaisen eläketurvan kustantamiseen siten 
kuin 7 a §:ssä säädetään. 

4§ 
Eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi luetaan jo

kainen kalenterivuosi, jolta työntekijä on saa
nut 3 §:n 2 momentin mukaan eläkkeeseen 
oikeuttavaa tuloa, noudattaen kuitenkin sovel
tuvin osin vastaavasti, mitä työntekijäin eläke
lain 6 §:n 1 momentissa ja 6 a-6 c §:ssä 
säädetään. 

5§ 
Tämän lain mukaisen eläkkeen määrä laske

taan 4 §:n mukaisesti määrätyltä eläkkeeseen 
oikeuttavalta ajalta kalenterivuosittain työnte
kijän asianomaisena vuotena ansaitsemista, 
työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisesti tarkiste
tuista ja työntekijäin eläkelain 7 §:n 5-7 mo
mentissa tarkoitetulla tavalla työntekijäin elä
kemaksun määrällä vähennetyistä työansioista, 
joiden perusteella on suoritettu vakuutusmaksu 
tämän lain mukaan. 

6§ 
Sovellettaessa työntekijäin eläkelain 8 §:ää 

tämän lain mukainen eläke on rinnastettava 
työntekijäin eläkelakiin perustuvaan eläkkee
seen ja tämän lain mukaiseen eläkkeeseen 
oikeuttava työansio otettava huomioon sanot
tujen säännösten edellyttämää korkeinta eläke
palkkaa valittaessa. Tällöin edellä tarkoitettu 
työansio määrätään korkeimman tässä laissa 
tarkoitetun kalenterivuodelta lasketun sellaisen 

työansion perusteella, josta on vähennetty 
työntekijäin eläkelain 7 §:n 5-7 momentissa 
tarkoitetulla tavalla työntekijäin eläkemaksun 
määrä. 

Jos työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu muu kuin tässä laissa tarkoitettu 
työ- tai virkasuhde taikka yrittäjätoiminta on 
jatkunut sellaisen kalenterivuoden taikka mai
nitussa momentissa tarkoitettu eläke vähintään 
kolmen peräkkäisen sellaisen kalenterivuoden 
ajan, jolta työntekijän tässä laissa tarkoitetut 
työansiot ovat nousseet vähintään 3 §:n 2 mo
mentissa säädettyyn markkamäärään, laske
taan yhteensovitusperusteen määräämistä var
ten tässä laissa tarkoitetut työansiot yhteen 
vastaavan tässä momentissa tarkoitetun muun 
lain mukaisen eläkepalkan tai työtulon taikka 
eläkkeen kanssa työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 
momentissa säädetyllä tavalla. Tällöin tässä 
laissa tarkoitettuna työansiona käytetään kysy
myksessä olevina kalenterivuosina tällaisessa 
työssä saatujen työansioiden keskimäärää kuu
kaudessa. Työansioista vähennetään ennen kes
kimäärän laskemista työntekijäin eläkemaksun 
määrä työntekijäin eläkelain 7 §:n 5-7 mo
menteissa tarkoitetulla tavalla. 

7 a§ 
Työntekijäin eläkemaksu on työntekijäin elä

kelain 12 b §:n 1 momentissa säädetyn eläke
maksuprosentin suuruinen osuus 7 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetuista palkoista. 

Työnantaja pidättää palkanmaksun yhtey
dessä työntekijäin eläkemaksun palvelukses
saan olevan työntekijän 1 momentissa tarkoi
tetusta palkasta. 

Työnantaja vastaa työeläkekassalle myös 
työntekijäin eläkemaksusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma sattuu tämän lain tultua 
voimaan. 
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4. 
Laki 

yrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain ( 468/69) 5 §:n 3 momentti, 

sellaisena kuin se on 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (669/85), 
muutetaan 1 §:n 3 momentin 3 ja 4 kohta, 6 §, 7 §:n 2 ja 4 momentti sekä 17 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentin 3 ja 4 kohta 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa 

laissa (596/78), 6 § 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (597/85), 7 §:n 2 momentti ja 
17 §:n 1 momentti 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa {606/86) sekä 7 §:n 4 momentti 29 
päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1326/88), sekä 

lisätään 1 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 28 päivänä heinäkuuta 1978 
annetussa laissa, uusi 5 kohta ja lakiin uusi 7 a § seuraavasti: 

1 § 

Tämä laki ei kuitenkaan koske: 

3) ansiotyötä, jonka perusteella yrittäjällä on 
oikeus eläkkeeseen muun lain tai julkisen elä
kesäännön mukaan; 

4) yrittäjän toimintaa sinä aikana, jolta yrit
täjällä on oikeus saada työntekijäin eläkelain 
6 §:n 1 momentissa tarkoitettua täysitehoista 
eläkettä; eikä 

5) yrittäjän toimintaa, joka on alkanut tai 
jatkunut sen jälkeen, kun hän on siirtynyt 
tämän lain mukaiselle varhennetulle vanhuus
eläkkeelle tai täyttänyt 65 vuotta. 

6§ 
Eläkkeeseen oikeuttavaksi luetaan aika, jon

ka yrittäjän toiminta lain voimaan tultua on 
jatkunut ennen eläkeiän saavuttamista, noudat
taen kuitenkin soveltuvin osin vastaavasti, mitä 
työntekijäin eläkelain 6 §:n 1 momentissa ja 
6 a-6 c §:ssä säädetään. 

7§ 

Vakuutuksen alkaessa eläkelaitos vahvistaa 
yrittäjän työtulon. Jos työtuloon vaikuttavat 
seikat myöhemmin olennaisesti muuttuvat, tar
kistetaan se hakemuksesta. Eläkelaitos voi 
myös omasta aloitteestaan tarkistaa työtulon. 
Työtuloa ei saa kuitenkaan muuttaa takautu
vasti. Sen estämättä, mitä tässä pykälässä 
säädetään, osa-aikaeläkettä saavan yrittäjän 
työtuloksi vahvistetaan puolet 5 §:n 1 momen
tissa tarkoitetusta keskimääräisestä työtulosta. 

Eläkkeen perusteena oleva työtulo saadaan 
jakamalla vahvistettujen ja työntekijäin eläke
lain 9 §:n mukaisesti tarkistettujen työtulojen 
yhteismäärä vastaavalla ajalla. Jos yrittäjälle 
on vahvistettu työtuloa 23 vuoden iän täyttä
misen jälkeiseltä ajalta, jätetään eläkkeen pe
rusteena olevaa työtuloa määrättäessä sanotun 
iän täyttämistä edeltäneet työtulot ja vastaava 
aika huomioon ottamatta. 

7 a§ 
Muuta kuin osa-aikaeläkettä korotetaan työ

eläkelisällä, jos yrittäjä on saanut työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainittujen laki
en, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen taikka 
kuntoutusrahalain (611/91) mukaista kuntou
tusrahaa tai ansionmenetyskorvausta tapatur
mavakuutuksen tai liikennevakuutuksen kun
toutusta koskevien säännösten perusteella, ei 
kuitenkaan, jos kuntoutusrahaa on maksettu 
eläkkeen lisänä. 

Edellä 1 momentissa mainittu etuus ei oikeu
ta työeläkelisään, jos etuus on maksettu: 

1) ajalta ennen sen kalenterivuoden alkua, 
jona yrittäjä on täyttänyt 23 vuotta; 

2) ajalta ennen sitä kalenterivuotta, jona 
yrittäjällä on ollut ensimmäinen työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainitun lain, 
eläkeohjesännön tai eläkesäännön mukaiseen 
eläkkeeseen oikeuttava virka- tai työsuhde taik
ka yrittäjätoiminta, tai sanotulta kalenterivuo
delta; 

3) kalenterivuodelta, jonka ajan yrittäjä on 
ollut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
mainitussa laissa, eläkeohjesäännössä tai eläke
säännössä tarkoitetussa virka- tai työsuhteessa 
taikka yrittäjätoiminnassa, jollei yrittäjä ole 
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samana kalenterivuonna ansainnut lyhytaikai
sissa työsuhteissa olevien työntekijäin (134/62) 
mukaista palkkaa vähintään sanotun lain 5 §:n 
1 momentissa tarkoitettua rajamäärää; eikä 

4) eläketapahtuman sattumisvuodelta. 
Työeläkelisä lasketaan kertomalla eläkkeen 

määrä niiden kuukausien lukumäärällä, joilta 1 
momentissa mainittua etuutta on maksettu 
(etuuskuukaudet) ja jakamalla tulo luvulla, joka 
saadaan vähentämällä etuuskuukausien luku
määrä niiden täysien kuukausien lukumääräs
tä, jotka sisältyvät aikaan yrittäjän 23 vuoden 
iän täyttämisestä, kuitenkin aikaisintaan 1 päi
västä heinäkuuta 1962, 65 vuoden iän saavut
tamiseen. Etuuskuukaudet määrätään etuusla
jeittain täysinä kuukausina niiden päivien yh
teen lasketun lukumäärän perusteella, joilta 
yrittäjä on saanut 1 momentin mukaan työelä
kelisään oikeuttavaa etuutta. Etuuskuukausia 
määrättäessä päivien jakana käytetään kunkin 
etuuslajin osalta niiden päivien lukumäärää, 
joilta etuutta voidaan keskimäärin kuukaudes
sa enintään maksaa. 

5. 

17 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltuvin 

osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä työnte
kijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3 §:n 1, 3 ja 
4 momentissa, 4 ja 4 a--4 n §:ssä, 5 §:n 2-6 
momentissa, 5 b, 5 c, 7 aja 7 c-1 0 §:ssä, 11 §:n 
1 ja 2 momentissa, 12 §:n 1 momentin 5 
kohdassa ja 4 momentissa sekä 13, 14, 16-21 a 
ja 22 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma sattuu tämän lain tultua 
voimaan. 

Sovellettaessa 7 a §:n säännöksiä ei tämän 
lain voimaantuloa edeltäneeltä ajalta maksettu
ja sanotun pykälän 1 momentissa tarkoitettuja 
etuuksia oteta huomioon. 

Laki 
maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 6 §:n 3 

momentti, 8 g §:n 4 momentti ja 8 i §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 3 momentti 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (668/85), 

8 g §:n 4 momentti 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1599/91) sekä 8 i §:n 4 momentti 
29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1312/89), 

muutetaan 1 §:n 3 momentti, 7 § ja 19 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti muutettuna 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetulla 

lailla (595/78), sekä mainitulla 29 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla, 7 § 12 päivänä 
heinäkuuta 1985 annetussa laissa (596/85) ja 19 §:n 1 momentti 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa 
laissa (605/86), sekä 

lisätään lakiin uusi 8 k § seuraavasti: 

1 § 

Tämä laki ei kuitenkaan koske: 
1) maatalousyrittäjää, joka ei ole täyttänyt 

18 vuotta, eikä toimintaa, joka ei ole maata
lousyrittäjän täytettyä sanotun iän yhdenjak
soisesti jatkunut vähintään neljää kuukautta; 

2) maatalousyrittäjää, jonka 8 ja 8 a-8 

7 330294T 

h §:ssä tarkoitettu työtulo sanottujen pykälien 
mukaan arvioituna ei vastaa vähintään 500 
markan vuosituloa; 

3) maatalousyrittäjän toimintaa sinä aikana, 
jolta maatalousyrittäjällä on oikeus saada työn
tekijäin eläkelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitet
tua täysitehoista eläkettä; eikä 
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4) maatalousyrittäjän toimintaa, joka on al
kanut tai jatkunut sen jälkeen, kun hän on 
siirtynyt tämän lain mukaiselle varhennetulle 
vanhuuseläkkeelle tai täyttänyt 65 vuotta. 

7§ 
Eläkkeeseen oikeuttavaksi luetaan aika, jon

ka maatalousyrittäjän toiminta tämän lain voi
maan tultua on jatkunut ennen eläkeiän saa
vuttamista, noudattaen kuitenkin soveltuvin 
osin vastaavasti, mitä työntekijäin eläkelain 
6 §:n 1 momentissa ja 6 a-6 c §:ssä säädetään. 

8 k § 
Muuta kuin osa-aikaeläkettä korotetaan työ

eläkelisällä, jos maatalousyrittäjä on saanut 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mai
nittujen lakien, eläkeohjesäännön tai eläke
sääntöjen taikka kuntoutusrahalain mukaista 
kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta 
tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen 
kuntoutusta koskevien säännösten perusteella, 
ei kuitenkaan, jos kuntoutusrahaa on maksettu 
eläkkeen lisänä. 

Edellä 1 momentissa mainittu etuus ei oikeu
ta työeläkelisään, jos etuus on maksettu: 

1) ajalta ennen sen kalenterivuoden alkua, 
jona maatalousyrittäjä on täyttänyt 23 vuotta; 

2) ajalta ennen sitä kalenterivuotta, jona
maatalousyrittäjällä on ollut ensimmäinen 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mai
nitun lain, eläkeohjesäännön tai eläkesäännön 
mukaiseen eläkkeeseen oikeuttava virka- tai 
työsuhde taikka yrittäjätoiminta, tai sanotulta 
kalen terivuodel ta; 

3) kalenterivuodelta, jonka ajan maatalous
yrittäjä on ollut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentissa mainitussa laissa, eläkeohjesään
nössä tai eläkesäännössä tarkoitetussa virka
tai työsuhteessa taikka yrittäjätoiminnassa, 
jollei maatalousyrittäjä ole samana kalenteri
vuonna ansainnut lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain (134/62) mukaista 
palkkaa vähintään sanotun lain 5 §:n 1 momen
tissa tarkoitettua rajamäärää; eikä 

4) eläketapahtuman sattumisvuodelta. 
Työeläkelisä lasketaan kertomalla eläkkeen 

määrä niiden kuukausien lukumäärällä, joilta 1 
momentissa mainittua etuutta on maksettu 
(etuuskuukaudet) ja jakamalla tulo luvulla, joka 
saadaan vähentämällä etuuskuukausien luku
määrä niiden täysien kuukausien lukumääräs
tä, jotka sisältyvät aikaan maatalousyrittäjän 
23 vuoden iän täyttämisestä, kuitenkin aikai
sintaan 1 päivästä heinäkuuta 1962, 65 vuoden 
iän saavuttamiseen. Etuuskuukaudet määrä
tään etuuslajeittain täysinä kuukausina niiden 
päivien yhteenlasketun lukumäärän perusteella, 
joilta maatalousyrittäjä on saanut 1 momentin 
mukaan työeläkelisään oikeuttavaa etuutta. 
Etuuskuukausia määrättäessä päivien jakajana 
käytetään kunkin etuuslajin osalta niiden päi
vien lukumäärää, joilta etuutta voidaan keski
määrin kuukaudessa enintään maksaa. 

19 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltuvin 

osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä työnte
kijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3 §:n 3 ja 4 

-momentissa, 4 ja 4 a-4 n §:ssä, 5 §:n 2-6 
momentissa, 5 b, 5 c, 7 a ja 7 c-9 a §:ssä, 
11 §:n 1 ja 2 momentissa, 12 §:n 1 momentin 5 
kohdassa sekä 13, 14, 16--21 aja 22 §:ssä sekä 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 10 §:n 3 momentissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma sattuu tämän lain tultua 
voimaan. 

Tämän lain 1 §:n 3 momentin 2 kohdassa 
säädetty markkamäärä vastaa vuodelle 1970 
vahvistettua palkkaindeksilukua. 

Sovellettaessa 8 k §:n säännöksiä ei tämän 
lain voimaantuloa edeltäneeltä ajalta maksettu
ja sanotun pykälän 1 momentissa tarkoitettuja 
etuuksia oteta huomioon. 
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6. 
Laki 

kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 20 §:n 2 ja 3 momentti, 

31 a §:n 1 momentti, 39 §:n 6 momentti ja 43 a §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 20 §:n 2 momentti, 31 a §:n 1 momentti ja 39 §:n 6 momentti 18 päivänä 

tammikuuta 1985 annetussa laissa (53/85), 20 §:n 3 momentti 31 päivänä joulukuuta 1985 
annetussa laissa (1129/85) ja 43 a §:n 1 momentti 21 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa 
(99/83), sekä 

muutetaan 20 §:n 1 momentin 2 kohta, 22 a §, 22 c §:n 1 momentti, 26 §:n 1 momentin 2 kohta 
ja 7 momentti, 31 §:n 2 momentti ja 39 a §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 20 §:n 1 momentin 2 kohta ja 22 c §:n 1 momentti 26 päivänä heinäkuuta 
1985 annetussa laissa (670/85), 22 a § muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 8 päivänä 
helmikuuta ja 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetuilla laeilla (214 ja 619/91), 26 §:n 1 momentin 
2 kohta 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (103/82) ja 7 momentti 8 päivänä elokuuta 
1986 annetussa laissa (594/86), 31 §:n 2 momentti 28 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa 
(738/89) ja 39 a §:n 1 momentti mainitussa 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa, 
seuraavasti: 

20§ 
Kansaneläkkeenä maksetaan: 

2) työkyvyttömyyseläkettä 22 §:ssä tarkoite
tuissa tapauksissa työkyvyttömälle vakuutetul
le, joka on 65 vuotta nuorempi, tai työkyvyt
tömyyseläkettä yksilöllisenä varhaiseläkkeenä 
22 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 58 mutta ei . 
vielä 65 vuotta täyttäneelle vakuutetulle; tai 

22 a§ 
Sen estämättä, mitä 22 §:ssä säädetään, 58 

vuotta täyttäneellä vakuutetulla on oikeus saa
da työkyvyttömyyseläkettä yksilöllisenä var
haiseläkkeenä, jos hänen työkykynsä, huo
mioon ottaen sairaus, vika tai vamma, ikään
tymiseen liittyvät tekijät, ammattissaolon pit
käaikaisuus, hänelle työstä aiheutunut rasittu
neisuus ja kuluneisuus sekä työolosuhteet, on 
pysyvästi siinä määrin alentunut, ettei hänen 
kohtuudella voida edellyttää enää jatkavan 
ansiotyötään. Eläkkeen saamisen edellytyksenä 
on lisäksi, että vakuutettu on joko lopettanut 
ansiotyön tai että hänen ansiotulonsa voidaan 
arvioida kuukaudessa pienemmiksi kuin 689,58 
markkaa. Työn lopettamisen tai ansiotulojen 
vähentymisen tulee olla tapahtunut aikaisin
taan 360 päivää ennen yksilölliseen var
haiseläkkeeseen oikeuttavan työkyvyttömyyden 
alkamista. Tällöin jätetään huomioon ottamat
ta päivät, joilta vakuutettu on saanut: 

1) opintovapaalaissa (273/79) tarkoitettua 
opintovapaa ta; 

2) koulutus- ja erorahastosta annetun lain 
(537/90), valtion virkamieslain (755/86), perus
koululain (476/83) tai lukiolain (477/83) mu
kaista omaehtoista ammatillista aikuiskoulu
tusta varten myönnettävää henkilökohtaista 
tukea; 

3) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain (763/90) mukaista koulutustukea; 

4) työttömyysturvalain (602/84) mukaista 
päivärahaa, enintään kuitenkin siihen määrään 
saakka, joka vastaa työttömyysturvalain 
26 §:ssä säädettyä niiden päivien enimmäismää
rää, joilta voidaan maksaa ansioon suhteutet
tua päivärahaa; 

5) kolmen viimeisen vuoden aikana välittö
mästi ennen tässä pykälässä tarkoitetun työky
vyttömyyden alkamista sairausvakuutuslain 
(364/63) mukaista päivärahaa; huomioon otta
matta jätetään myös sellaiset päivät, joilta 
päivärahaa olisi suoritettu, jollei vakuutettu 
olisi saanut sanotun lain 27 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua sairaudesta, viasta tai vammasta 
johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi maksetta
vaa vastaavaa korvausta jonkin muun lain 
mukaan; tai 

6) kuntoutusrahalain (611/91) tai työnteki
jäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen 
lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen 
mukaista kuntoutusrahaa taikka ansionmene
tyskorvausta tapaturmavakuutuksen tai liiken-
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nevakuutuksen kuntoutusta koskevien sään
nösten perusteella. 

Poiketen siitä, mitä 1 momentin kolmannes
sa virkkeessä säädetään työn lopettamisen tai 
ansiotulojen vähentymisen ja yksilölliseen var
haiseläkkeeseen oikeuttavan työkyvyttömyyden 
alkamisen välisestä ajasta, vakuutettu säilyttää 
oikeuden saada yksilöllistä varhaiseläkettä, jos 
hän on saanut ansioon suhteutettua päivärahaa 
työttömyysturvalain 26 §:n 3 momentin perus
teella ennen kuin työn lopettamisesta tai ansio
tulojen vähentymisestä on kulunut 1 momen
tissa tarkoitetut 360 päivää. 

Yksilöllinen varhaiseläke myönnetään tois
taiseksi. Yksilöllisestä varhaiseläkkeestä on so
veltuvin osin muutoin voimassa, mitä tässä 
laissa säädetään työkyvyttömyyseläkkeestä, lu
kuun ottamatta 39 §:n 1, 3 ja 4 momentin 
säännöksiä. 

Vakuutetulla on oikeus saada ennakkopää
tös siitä, täyttääkö hän 1 momentin ensimmäi
sessä, kolmannessa ja neljännessä virkkeeessä 
säädetyt eläkkeen saamisen edellytykset. En
nakkopäätökseen saa hakea muutosta niin kuin 
73 §:ssä säädetään. Ennakkopäätös on eläkelai
tosta .sitova, jos siihen perustuva eläkehakemus 
tehdään yhdeksän kuukauden tai työnantajan 
ja työntekijän sopiman sitä pitemmän ajan 
kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

Jos eläkkeensaaja menee ansiotyöhön ja hä
nen ansiotulonsa ovat 1 momentissa tarkoite
tun markkamäärän suuruiset tai sitä suurem
mat, maksetaan hänelle puolet hänen saamas
taan yksilöllisestä varhaiseläkkeestä, rinta
masotilaseläkelain 9 §:n mukaisesta rintama
Jisästä ja 9 a §:n mukaisesta ylimääräisestä 
rintamalisästä. Varhaiseläkkeensaajalle makset
tavaa eläkkeensaajien asumistukilain (591178) 
mukaista asumistukea ei kuitenkaan puoliteta. 
Yksilöllistä varhaiseläkettä ei makseta lain
kaan, vaan se jätetään lepäämään, jos ansiotu
lot ovat suuremmat kuin 3/5 työntekijäin elä
kelain 8 §:n 4 momentissa mainittujen lakien 
mukaan määräytyvästä eläkkeen perusteena 
olevasta palkasta tai työtulosta. 

Lepäävänä olevaa yksilöllistä varhaiseläkettä 
ryhdytään maksamaan hakemuksesta työnteon 
lakatessa tai ansiotulojen vähentyessä. Eläke 
maksetaan täytenä tai puolitettuna hakemista 
seuraavan kuukauden alusta. Poikkeuksellises
ta syystä eläke voidaan maksaa kuitenkin 
takautuvasti enintään vuoden ajalta ennen 
eläkkeen hakemista. 

Lepäävänä oleva yksilöllinen varhaiseläke 

voidaan vakuutetun hakemuksesta lakkauttaa 
hakemista seuraavan kuukauden alusta. Jollei 
lepäävää yksilöllistä varhaiseläkettä ole vaadit
tu maksettavaksi viiden vuoden kuluessa kes
keyttämisestä, eläke katsotaan ilman eri pää
töstä lakanneeksi, kun viisi vuotta on kulunut 
eläkkeen keskeyttämisestä. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen ollessa lepäävä
nä vakuutettua ei pidetä eläkkeensaajana. 

Mitä tässä laissa säädetään työkyvyttömäksi 
todetusta vakuutetusta, sovelletaan vastaavasti 
vakuutettuun, jonka on todettu täyttävän yk
silöllisen varhaiseläkkeen saamisen edellytyk
set. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua markka
määrää tarkistetaan kalenterivuosittain maan 
yleisessä palkkatasossa tapahtuneiden muutos
ten johdosta sen palkkaindeksiluvun mukaan, 
joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläke
lain 9 §:n soveltamista varten. 

22 c§ 
Oikeus 20 §:n 1 momentin 3 kohdan mukai

seen työttömyyseläkkeeseen on pitkäaikaisesti 
työttömällä vakuutetulla edellyttäen, että: 

1) hänellä on oikeus työntekijäin eläkelain 
8 §:n 4 momentissa mainittujen lakien, eläke
ohjesäännön tai eläkesääntöjen mukaiseen 
työttömyyseläkkeeseen, johon liittyy sanotussa 
pykälässä mainituissa laeissa, eläkeohjesään
nössä tai eläkesäännöissä tarkoitettu tuleva 
aika tai sitä vastaava ansio; 

2) hän täyttää työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentissa mainituissa laeissa, eläkeohjesään
nössä tai eläkesäännöissä säädetyt työttömyys
eläkkeen saamiseen vaadittavat työssäoloehdot; 

3) hän esittää työvoimaviranomaisen todis
tuksen siitä, että hän on työttömänä työnhaki
jana työvoimatoimistossa ja ettei hänelle voida 
osoittaa sellaista työtä, jonka vastaanottamises
ta hän ei voi kieltäytyä menettämättä oikeut
taan työttömyysturvalain mukaiseen työttö
myyspäivärahaan; ja 

4) hän esittää työttömyyskassan todistuksen 
siitä, ettei hänellä ole enää oikeutta ansioon 
suhteutettuun päivärahaan työttömyysturva
lain 26 §:n 1 tai 3 momentin mukaan, tai 
kansaneläkelaitoksen todistuksen siitä, että hän 
on saanut peruspäivärahaa siihen ajankohtaan 
saakka, josta alkaen hänellä ei mainittujen 
lainkohtien perusteella olisi enää oikeutta an
sioon suhteutettuun päivärahaan. 
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26§ 
Lisäosaa määrättäessä otetaan huomioon va

kuutetun jatkuvasti saama: 

2) lakisääteisen tapaturmavakuutuksen mu
kainen tapaturmaeläke, perhe-eläke, elinkorko 
ja huoltoeläke; 

Kun yksilöllinen varhaiseläke maksetaan 
puolitettuna 22 a §:n 7 momentin mukaisesti, 
lisäosaa määrättäessä otetaan huomioon 1 mo
mentin 1 kohdassa tarkoitettu eläke täyden 
yksilöllisen varhaiseläkkeen suuruisena. 

31 § 

Eläkelaitos voi kahden vuoden kuluessa siitä 
ajankohdasta, josta eläke on lakkautettu, mää
rätä eläkkeen maksamisen jälleen aloitettavaksi 
joko hakemuksen tai hyväksymänsä selvityksen 
perusteella. Eläke voidaan tällöin määrätä ta
kautuvasti maksettavaksi siltä ajalta, jona eläke 
on ollut lakkautettuna, tai sen osalta. Eläke 
voidaan myöntää myös yksilöllisenä var
haiseläkkeenä sellaisen työkyvyttömyyden pe
rusteella, joka on alkanut ennen kuin mainitun 
aikaisemman eläkkeen päättymisestä on kulu
nut kaksi vuotta, edellyttäen, että työnteon 
lopettaminen tai ansiotulojen vähentyminen on 
tapahtunut aikaisintaan 360 päivää ennen ai
kaisemman eläkkeen alkamista. Laskettaessa 
360 päivän määräaikaa on otettava huomioon, 
mitä 22 a §:ssä säädetään. 

39 a § 
Yksilöllistä varhaiseläkettä maksetaan aikai

sintaan eläkkeen tai ennakkopäätöksen hake
mista seuraavan kuukauden alusta. Poikkeuk
sellisesta syystä eläke voidaan kuitenkin mak
saa takautuvasti enintään vuoden ajalta ennen 
hakemista. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tämän lain 39 a §:n 1 momenttia sovelletaan 
tapauksiin, joissa yksilöllisen varhaiseläkkeen 
saamisen edellytykset täyttyvät 1 päivänä tam
mikuuta 1994 tai sen jälkeen. Tämän lain 22 
a §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan säännöksiä, 2 
ja 4 momenttia sekä 31 §:n 2 momenttia sovel
letaan tapauksiin, joissa hakemus on jätetty 
lain voimaantulon jälkeen. 

Tämän lain 22 a §:n 1 momentin toista 
virkettä ja 5-8 momenttia sovelletaan myös 
tapauksiin, joissa eläke on alkanut ennen tä
män lain voimaantuloa. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 20 §:ssä ja 22 
a §:ssä säädetään yksilöllisen varhaiseläkkeen 
alaikärajasta, sanottuun eläkkeeseen on oikeus 
vuonna 1939 tai sitä ennen syntyneellä vakuu
tetulla tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olevan alaikärajan mukaan. 

Ennen tämän lain voimaantuloa 55 vuotta 
täyttäneeseen vakuutettuun, jolla tämän lain 
voimaan tullessa on oikeus työttömyysturva
lain mukaiseen päivärahaan, sovelletaan edel
leen kansaneläkelain 22 c §:n 1 momenttia ja 
39 §:n 6 momenttia sellaisina kuin ne ovat 
tämän lain voimaan tullessa. Tätä säännöstä 
sovellettaessa vakuutetulla katsotaan olevan 
oikeus työttömyyspäivärahaan työttömyystur
valain 12 §:ssä tarkoitetulta omavastuuajalta. 
Työttömyyseläke voidaan myöntää edellä mai
nittujen säännösten mukaisena myös, jos va
kuutetulle myönnetään työeläkelakien mukai
nen työttömyyseläke, jonka eläketapahtuma on 
sattunut ennen tämän lain voimaantuloa. 

Eri lakien mukaiseen vapaaehtoiseen tapa
turmavakuutukseen perustuva 26 §:n 1 momen
tin 2 kohdassa mainittu etuus luetaan tuloksi 
lisäosassa, jos mainittu etuus on alkanut 1 
päivänä tammikuuta 1994 tai sen jälkeen. 

Tämän lain 22 a §:ssä säädetty markkamäärä 
vastaa työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaan vuo
delle 1985 vahvistettua palkkaindeksilukua. 
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7. 
Laki 

työttömyysturvalain 4 ja 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 23 §:n 3 momentti 

ja 
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1990 annetulla 

lailla ( 1367 /90), uusi 3 momentti seuraavasti: 

4§ 

Oikeus työttömyyspäivärahaan 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, 
osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevalla henkilöl
lä on oikeus työttömyyspäivärahaan, vaikka 
hän ei hae kokoaikatyötä. 

23 § 

Ansioon suhteutetun päivärahan suuruus 

Ansioon suhteutettu päiväraha lasketaan 

henkilön vakiintuneen palkan pohjalta tai, mi
käli palkkatulo on ollut kausiluontoista tai 
epäsäännöllistä, vuositulon kuukautta kohti 
lasketusta määrästä. Osa-aikatyötä tehneen 
osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan henkilön 
päiväraha lasketaan kuitenkin henkilön teke
män työn laskennallisen kokoaikatyön palkan 
pohjalta. Asetuksella säädetään tarkemmin an
sioon suhteutetun päivärahan perusteena ole
van palkan määrittämisestä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 



8. 
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Laki 
velvoitetyön poikkeuksellisesta huomioon ottamisesta työeläketurvassa annetun lain 2 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

55 

muutetaan velvoitetyön poikkeuksellisesta huomioon ottamisesta 8 päivänä maaliskuuta 1991 
annetun lain (476/91) 2 §:n 1 momentti seuraavasti: 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä

kuuta 1991 kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 1991. Laki on voimassa 
31 päivään joulukuuta 1993. Sitä sovelletaan 
eläkkeeseen, jossa eläketapahtuma on sattunut 
lain soveltamisaikana. 

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1993 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä
kuuta 1993. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 
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1. Laki 
työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 

Liite 

kumotaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 4 c §:n 5, 10 ja 11 
momentti ja 5 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 4 c §:n 5 ja 10 momentti 18 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa 
(50/85) ja 11 momentti 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1127/85) sekä 5 §:n 2 
momentti 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (666/85), 

muutetaan 1 §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta, 2 §:n 5 momentti, 4 c §:n 1-3 
momentti, 4 e §, 4 f §:n 1 momentin johdantokappa1e, 4 g §:n 1 ja 2 momentti, 5 §:n 1 momentti, 
5 b §, 5 c §:n 1 momentti, 6, 7 ja 7 b §, 8 §:n 2 ja 3 momentti, 8 a §:n 1 momentin 4 kohta, 8 c §:n 
3 momentti, 8 f §, 12 §:n 1 momentin 1, 2 ja 4 kohta sekä 3 momentti, 12 a §:n 1 momentti, 17 §:n 
1 momentti ja 19 b §, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentin johdantokappale 11 päivänä marraskuuta 1988 
annetussa laissa (922/88), 1 §:n 1 momentin 1 kohta ja 5 §:n 1 momentti 28 päivänä heinäkuuta 
1978 annetussa laissa (593178), 2 §:n 5 momentti 24 päivänä elokuuta 1984 annetussa laissa 
(607/84), 4 c §:n 1-3 momentti, 12 a §:n 1 momentti ja 17 §:n 1 momentti mainitussa 18 päivänä 
tammikuuta 1985 annetussa laissa, 4 e § muutettuna mainitulla 26 päivänä heinäkuuta 1985 
annetulla lailla ja 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetulla lailla (605/89), 4 f §:n 1 momentin 
johdantokappale ja 4 g §:n 1 ja 2 momentti 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa (603/86), 5 
b §muutettuna 20 päivänä syyskuuta 1974 ja 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetuilla laeilla (749174 
ja 472/81) sekä mainituilla 28 päivänä heinäkuuta 1978 ja 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetuilla 
laeilla, 5 c §:n 1 momentti mainitussa 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa, 6 § muutettuna 
30 päivänä joulukuuta 1965, 14 päivänä heinäkuuta 1969, 12 päivänä heinäkuuta ja 31 päivänä 
joulukuuta 1985 sekä 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetuilla laeilla (707/65, 469/69, 592 ja 
1120/85 sekä 612/91) ja mainitulla 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetulla lailla, 7 § muutettuna 
mainituilla 30 päivänä joulukuuta 1965, 8 päivänä elokuuta 1986 ja 11 päivänä marraskuuta 1988 
annetuilla laeilla sekä 15 päivänä joulukuuta 1978, 29 päivänä joulukuuta 1988 ja 10 päivänä 
joulukuuta 1990 annetuilla laeilla (980178, 1323/88 ja 1068/90), 7 b § muutettuna mainituilla 18 
päivänä tammikuuta 1985, 8 päivänä elokuuta 1986 ja 29 päivänä joulukuuta 1988 annetuilla 
laeilla, 8 §:n 2 momentti 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (109/82) ja 3 momentti 8 
päivänä heinäkuuta 1992 annetussa laissa (630/92), 8 a §:n 1 momentin 4 kohta ja 8 f § 23 päivänä 
lokakuuta 1992 annetussa laissa (949/92), 8 c §:n 3 momentti 9 päivänä helmikuuta 1990 annetussa 
laissa (100/90), 12 §:n 1 momentin 1 kohta 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa laissa (599/90) 
sekä 2 ja 4 kohta sekä 3 momentti mainitussa 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa ja 
19 b § muutettuna mainitulla 20 päivänä syyskuuta 1974 annetulla lailla sekä 16 päivänä 
joulukuuta 1966 ja 14 päivänä huhtikuuta 1978 annetuilla laeilla (639/66 ja 274178), ja 

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 30 päivänä joulukuuta 1965, 24 
päivänä elokuuta 1984 ja 8 päivänä elokuuta 1986 annetuilla laeilla sekä 10 päivänä huhtikuuta 
1981 annetulla lailla (257/81), uusi 6 momentti, jolloin nykyinen 6 momentti siirtyy 7 momentiksi, 
5 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 28 päivänä heinäkuuta 1978 ja 26 päivänä 
heinäkuuta 1985 annetuilla laeilla, uusi 6 momentti, 6 §:n edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 6 a 
- 6 c §, 7, 7 b ja 8 §:n edelle uusi väliotsikko, 8 §:ään, sellaisena kuin se on 18 päivänä kesäkuuta 
1971,29 päivänäjoulukuuta 1972, 12ja 26 päivänä heinäkuuta 1985,23 päivänäjoulukuuta 1987, 
8 päivänä heinäkuuta ja 18 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla (500171, 934172, 592 ja 
663/85, 1108/87 sekä 630 ja 1332/92) sekä mainituilla 20 päivänä syyskuuta 1974, 28 päivänä 
heinäkuuta 1978, 5 päivänä helmikuuta 1982, 18 päivänä tammikuuta ja 26 päivänä heinäkuuta 
1985, 9 päivänä helmikuuta 1990 ja 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetuilla laeilla, uusi 7 
momentti, jolloin nykyinen 7-9 momentti siirtyvät 8-10 momentiksi, 10 a §:ään, sellaisena kuin 
se on mainitussa 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 
3 momentti siirtyy 4 momentiksi, sekä lakiin uusi 12 b § seuraavasti: 
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Voimassa oleva laki 

1 § 
Työnantaja on velvollinen järjestämään ja 

kustantamaan tämän lain mukaiset vähim
mäisehdot täyttävän eläketurvan jokaiselle 
työntekijälleen, jonka työsuhde on sen vuoden 
jälkeen, jona hän on täyttänyt 13 vuotta, 
jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kuukau
den. Laki ei kuitenkaan koske työsuhdetta: 

1) joka on alkanut työntekijän täytettyä 65 
vuotta tai, jollei häneen aikaisemmin ole sovel
lettu tätä lakia, lyhytaikaisissa työsuhteissa ole
vien työntekijäin eläkelakia ( 134/62), maata
lousyrittäjien eläkelakia ( 467169) tai yrittäjien 
eläkelakia ( 468169), joka on alkanut sen kalen
terivuoden jälkeen, jonka aikana työntekijä on 
täyttänyt 63 vuotta; 

Asianomaisen työntekijän tai työnantajan 
hakemuksesta on eläkelaitoksen annettava pää
tös siitä, onko työsuhteeseen sovellettava 3 tai 
4 momenttia ja myönteisessä tapauksessa vah
vistettava näin päättyneestä työsuhteesta muo
dostuva vastainen eläkeoikeus. Päätökseen saa 
hakea muutosta niin kuin 21 §:ssä on säädetty. 

4 c§ 
Oikeus saada työttömyyseläkettä on 60 vuot-

8 330294T 

2§ 

Ehdotus 

1 § 
Työnantaja on velvollinen järjestämään ja 

kustantamaan tämän lain mukaiset vähim
mäisehdot täyttävän eläketurvan jokaiselle 
työntekijälleen, jonka työsuhde on sen vuoden 
jälkeen, jona työntekijä on täyttänyt 13 vuotta, 
jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kuukau
den. Työntekijä on velvollinen osallistumaan 
tämän lain vähimmäisehdot täyttävän eläketur
van kustantamiseen siten kuin 12 b §:ssä sääde
tään. Laki ei kuitenkaan koske työsuhdetta: 

1) joka on alkanut työntekijän täytettyä 65 
vuotta; 

Työsuhde, joka on jatkunut vähintään kymme
nen vuotta sen vuoden loppuun mennessä, jonka 
aikana työntekijä on täyttänyt 54 vuoden iän, 
päätetään sanotun vuoden lopussa. Jollei työsuh
de ole edellä mainittuna ajankohtana jatkunut 
kymmentä vuotta, se päätetään sen vuoden 
lopussa, jona kymmenen vuotta täyttyy. Työsuh
detta ei kuitenkaan päätetä enää sen vuoden 
jälkeen, jonka aikana työntekijä täyttää 62 
vuotta. Työntekijän jatkaessa työntekoaan hänen 
katsotaan olevan uudessa työsuhteessa. Työsuh
detta ei kuitenkaan katkaista, jos työntekijän 
palkka on katkaisun jälkeisessä työsuhteessa 
alentunut sellaisen poikkeuksellisen syyn johdos
ta, joka on ilmaantunut ennen työsuhteen tässä 
momentissa tarkoitettua päättämistä, ja jos 
7 §:n 2 momentin soveltamisen edellytykset täl
löin täyttyvät. 

Sen estämättä, mitä 3-5 momentissa sääde
tään työsuhteen päättymisestä, katsotaan työ
suhteen jatkuneen yhdenjaksoisena 8 §:n 3 mo
mentissa tarkoitettua vuoden aikaa laskettaessa 
sekä 4 §:n 4 momenttiaja 12 §:ää sovellettaes
sa. 

4 c § 
Oikeus saada työttömyyseläkettä on 60 vuot-
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Voimassa oleva laki 

ta täyttäneellä pitkäaikaisesti työttömällä työn
tekijällä, joka esittää työvoimaviranomaisen 
todistuksen siitä, että hän on työttömänä työn
hakijana työvoimatoimistossa ja ettei hänelle 
voida osoittaa sellaista työtä, jonka vastaanot
tamisesta hän ei voi kieltäytyä menettämättä 
oikeuttaan työttömyysturvalain (602/84) mu
kaiseen työttömyyspäivärahaan. Työttömyys
eläkkeen saamisen edellytyksenä on lisäksi, että 
työntekijä esittää kansaneläkelaitoksen tai työt
tömyyskassan antaman todistuksen siitä, että 
hän laskettuna päivästä, joka on aikaisintaaan 
kuukautta ennen työvoimaviranomaisen todis
tuksen antamispäivää, on 60 viimeksi kuluneen 
viikon aikana saanut työttömyysturvalain mu
kaista työttömyyspäivärahaa yhteensä vähin
tään 200 päivältä taikka ettei hänellä työttö
myysturvalain 26 §:n 1 ja 3 momentin mukaan 
enää ole oikeutta ansioon suhteutettuun päivä
rahaan. 

Työttömyyseläkettä suoritetaan sen kalente
rikuukauden alusta, joka ensiksi alkaa sen 
jälkeen, kun kaksi kuukautta on kulunut 1 
momentissa tarkoitetun kansaneläkelaitoksen 
tai työttömyyskassan todistuksen antamisesta 
tai, jos eläke myönnetään ansioon suhteutetun 
päivärahan enimmäismäärän täyttymisen pe
rusteella, sitä koskevan todistuksen antamista 
seuraavan kuukauden alusta. Eläkettä ei kui
tenkaan ilman pätevää syytä suoriteta takau
tuvasti kuutta kuukautta pitemmältä ajalta 
ennen sen hakemista seuraavaa kuukautta. 
Jollei tässä pykälässä muuta säädetä, työttö
myyseläkkeestä ja sen saajasta on soveltuvin 
osin voimassa mitä työkyvyttömyyseläkkeestä 
ja sen saajasta on säädetty. 

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se tä-

Ehdotus 

ta täyttäneellä pitkäaikaisesti työttömällä työn
tekijällä, edellyttäen että: 

1) hänen työttömyyseläkettään määrättäessä 
voidaan eläkkeeseen oikeuttavana ottaa huo
mioon eläkeitin saavuttamiseen jtiljellä oleva aika 
tai sitä vastaava ansio, ei kuitenkaan silloin, kun 
työntekijtillä on oikeus työttömyyseläkkeeseen 
8 §:n 4 momentissa mainitun muun lain, eläke
ohjesäännön tai eläkesäännön mukaan; 

2) hän on 3 momentissa tarkoitettua työttö
mtiksi joutumista välittömästi edelttineiden 15 
kalenterivuoden aikana ansainnut 8 §:n 4 mo
mentissa tarkoitettua peruseläkettä tai muuta 
siihen verrattavaa työ- tai virkasuhteeseen perus
tuvaa eläkettä yhteensä vtihinttiän viisi vuotta; 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelaissa tarkoitetuissa työsuhteissa saatujen 
ansioiden perusteella ansainta-aika otetaan täl
löin huomioon niin kuin sanotun lain 4 §:n 5 
momentissa säädetään; 

3) hän esittää työvoimaviranomaisen todis
tuksen· siitä, että hän on työttömänä työnhaki
jana työvoimatoimistossa ja ettei hänelle voida 
osoittaa sellaista työtä, jonka vastaanottamises
ta hän ei voi kieltäytyä menettämättä oikeut
taan työttömyysturvalain (602/84) mukaiseen 
työttömyyspäivärahaan; ja ettti 

4) htin esittää työttömyyskassan todistuksen 
siitä, ettei hänellä työttömyysturvalain 26 §:n 1 
ja 3 momentin mukaan enää ole oikeutta 
ansioon suhteutettuun päivärahaan; kuitenkin 
peruspäivärahaa saaneen työntekijän on esitettti
vä kansaneläkelaitoksen todistus siitä, että hän 
on saanut peruspäivärahaa mainittujen lainkoh
tien mukaista enimmäismäärtiti vastaaviita päi
viltä. 

Työttömyyseläkettä suoritetaan sitä kuukaut
ta seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana 
työntekijti täyttää 1 momentissa tarkoitetut 
eläkkeen saamisen edellytykset. Eläkettä ei kui
tenkaan ilman pätevää syytä suoriteta takau
tuvasti kuutta kuukautta pitemmältä ajalta 
ennen sen hakemista seuraavaa kuukautta. 
Jollei tässä pykälässä muuta säädetä, työttö
myyseläkkeestä ja sen saajasta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä työkyvyttömyyseläkkeestä 
ja sen saajasta säädetään. 

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se tä-
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män lain mukainen työkyvyttömyyseläke, joka 
työntekijälle olisi myönnetty, jos hänellä työt
tömäksi joutuessaan olisi ollut oikeus täyden 
työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen. Eläkettä 
määrättäessä työntekijän katsotaan joutuneen 
työttömäksi sinä päivänä, jolta hänelle on 
ensimmäisen kerran suoritettu 1 momentissa 
tarkoitettuna 60 viikon aikana työttömyyspäi
värahaa. 

Työvoimaviranomaisen on annettuaan 1 mo
mentissa tarkoitetun todistuksen kuuden kuukau
den väliajoin tarkastettava, onko eläkkeensaajal
le osoitettavissa työtä. Jos työtä on osoitettavis
sa työttömyyseläkkeensajalle, työvoimaviran
omaisen on ilmoitettava siitä eläketurvakeskuk
selle. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty 
työttömyyseläkkeen edellytyksenä olevasta 
alaikärajasta, työttömyyseläkettä on oikeus saa
da myös vuonna 1930 tai sitä ennen syntyneellä 
työntekijällä. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty 
työttömyyseläkkeen edellytyksenä olevasta 
alaikärajasta, työttömyyseläkettä on oikeus saa
da myös sellaisella vuonna 1931 syntyneellä 
työntekijällä, jolla 1 momentin mukaiset eläk
keen saamisen edellytyksen täyttyvät viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 1986. 

4 e§ 
Sen estämättä, mitä 4 §:n 3 momentissa ja 

5 b §:n 1 momentissa on säädetty täyden työ
kyvyttömyyseläkkeen saamisesta, 55 vuotta 
täyttäneellä työntekijällä on oikeus saada työ
kyvyttömyyseläkettä yksilöllisenä varhaiseläk
keenä, jos hänen työkykynsä, huomioon ottaen 
sairaus, vika tai vamma, ikääntymiseen liittyvät 
tekijät, ammatissaolon pitkäaikaisuus, hänelle 
työstä aiheutunut rasittuneisuus ja kuluneisuus 
sekä työolosuhteet, on pysyvästi siinä määrin 
alentunut, ettei hänen kohtuudella voida edel
lyttää enää jatkavan ansiotyötään. Edellytykse
nä on kuitenkin, että työntekijä on lopettanut 
8 §:n 4 momentissa mainituissa laeissa, eläkeoh
jesäännössä tai eläkesäännöissä tarkoitetun an
siotyön tai että hänen ansiotulonsa näistä töistä 
voidaan arvioida kuukaudessa keskimäärin pie-

Ehdotus 

män lain mukainen työkyvyttömyyseläke, joka 
työntekijälle olisi myönnetty, jos hänellä työt
tömäksi joutuessaan olisi ollut oikeus täyden 
työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen. Eläkettä 
määrättäessä työntekijän katsotaan joutuneen 
työttömäksi sinä päivänä, jolta hänelle on 
ensimmäisen kerran suoritettu työttömyyspäi
värahaa 60 viimeksi kuluneen viikon aikana. 
Mainittu 60 viikon aika lasketaan päivästä, joka 
on aikaisintaan kuukautta ennen 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitetun työvoimaviranomaisen to
distuksen antamispäivää. 

(5 mom. kumotaan) 

(10 ja II mom. kumotaan) 

4 e § 
Sen estämättä, mitä 4 §:n 3 momentissa ja 

5 b §:n 1 momentissa säädetään täyden työky
vyttömyyseläkkeen saamisesta, 58 vuotta täyt
täneellä työntekijällä on oikeus saada työky
vyttömyyseläkettä yksilöllisenä varhaiseläkkee
nä, jos hänen työkykynsä, huomioon ottaen 
sairaus, vika tai vamma, ikääntymiseen liittyvät 
tekijät, ammatissaolon pitkäaikaisuus, hänelle 
työstä aiheutunut rasittuneisuus ja kuluneisuus 
sekä työolosuhteet, on pysyvästi siinä määrin 
alentunut, ettei hänen kohtuudella voida edel
lyttää enää jatkavan ansiotyötään. 
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nemmiksi kuin 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettu markkamäärä. Yksilöllisen var
haiseläkkeen saamisen edellytyksenä on lisäksi, 
että yksilöllistä varhaiseläkettä määrättäessä 
voidaan eläkkeeseen oikeuttavana ottaa huo
mioon myös eläkeiän saavuttamiseen jäljellä 
oleva aika tai sitä vastaava ansio, ei kuitenkaan 
silloin, kun työntekijällä on oikeus yksilölliseen 
varhaiseläkkeeseen 8 §:n 4 momentissa mainitun 
muun lain, eläkeohjesäännön tai eläkesäännön 
mukaan. 

Yksilöllisenä varhaiseläkkeenä myönnetty 
työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, jollei eläk
keensaaja enää täytä 1 momentissa säädettyjä 
eläkkeen saamisen edellytyksiä. Muutoin eläk
keestä on soveltuvin osin voimassa, mitä täy
destä työkyvyttömyyseläkkeestä on säädetty. 

Osaeläkkeenä myönnetty työkyvyttömyyselä
ke muutetaan eläkkeensaajan hakemuksesta 
yksiläHiseksi varhaiseläkkeeksi sitä kuukautta 
lähinnä seuraavan kuukauden alusta, jona 
eläkkeensaaja on täyttänyt 1 momentissa sää
detyt edellytykset, ei kuitenkaan takautuvasti 
kuutta kuukautta pitemmältä ajalta ennen ha
kemusta seuraavan kuukauden alkua. 

Työntekijällä on oikeus saada ennakkopää
tös siitä, täyttääkö hän 1 momentin ensimmäi
sessä tai viimeisessä virkkeessä mainitut eläk
keen saamisen edellytykset. Päätökseen saa 
hakea muutosta niin kuin 21 §:ssä on säädetty. 
Ennakkopäätös on eläkelaitosta sitova, jos 
siihen perustuva eläkehakemus tehdään kuuden 
kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi 
tulosta. 

(4 c §:n 3 mom.) 

Ehdotus 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen edellytyksenä on, 
että työntekijä on lopettanut 8 §:n 4 momentissa 
mainituissa laeissa, eläkeohjesäännössä tai elä
kesäännöissä tarkoitetun ansiotyön tai että hä
nen ansiotulonsa näistä töistä voidaan arvioida 
kuukaudessa pienemmiksi kuin 1 §:n 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitettu markkamäärä. Lisäksi 
edellytetään, että yksilöllistä varhaiseläkettä 
määrättäessä voidaan eläkkeeseen oikeuttavana 
ottaa huomioon myös eläkeiän saavuttamiseen 
jäljellä oleva aika tai sitä vastaava ansio, ei 
kuitenkaan silloin, kun työntekijällä on oikeus 
yksilölliseen varhaiseläkkeeseen tai vanhuuseläk
keeseen 65 vuotta alemmassa eläkeiässä 8 §:n 4 
momentissa mainitun muun lain, eläkeohjesään
nön tai eläkesäännön mukaan. 

(5 b §:n 3 mom.) 

Työntekijällä on oikeus saada ennakkopää
tös siitä, täyttääkö hän 1 momentissa ja 2 
momentin viimeisessä virkkeessä mainitut eläk
keen saamisen edellytykset. Päätökseen saa 
hakea muutosta niin kuin 21 §:ssä säädetään. 
Ennakkopäätös on eläkelaitosta sitova, jos 
siihen perustuva eläkehakemus tehdään yhdek
sän kuukauden tai työnantajan ja työntekijän 
sopiman sitä pitemmän ajan kuluessa päätöksen 
lainvoimaiseksi tulosta. 

Yksilöllistä varhaiseläkettä maksetaan aikai
sintaan eläkkeen tai ennakkopäätöksen hakemis
ta seuraavan kuukauden alusta. Poikkeukselli
sesta syystä eläke voidaan maksaa takautuvasti, 
kuitenkin enintään vuoden ajalta ennen hakemis
ta seuraavaa kuukautta. 

Yksilöllisenä varhaiseläkkeenä myönnetty 



1993 vp - HE 26 61 

Voimassa oleva laki 

4 f§ 
Oikeus saada osa-aikaeläkettä on osa-aika

työhön siirtyneellä 60 mutta ei 65 vuotta 
täyttäneellä työntekijällä, edellyttäen että: 

4g§ 
Osa-aikaeläke myönnetään aikaisintaan sitä 

kuukautta seuraavan kuukauden alusta, jona 
työntekijä on täyttänyt 60 vuotta, ei kuiten
kaan takautuvasti pitemmältä ajalta kuin osa
aikaeläkkeen hakemista seuraavaa kuukautta 
edeltäneiden kuuden kuukauden ajalta. 

Osa-aikaeläke lakkautetaan, jos työntekijä ei 
enää täytä 4 f §:ssä säädettyjä eläkkeen saami
sen edellytyksiä. Jos työkyvyttömyys- tai työt
tömyyseläke myönnetään samalta ajalta, jolta 
on maksettu osa-aikaeläkettä, katsotaan osa
aikaeläke työkyvyttömyys- tai työttömyyseläk
keen osasuoritukseksi. Jos työntekijä täytet
tyään 65 vuotta edelleen jatkaa osa-aikatyötä, 
muutetaan osa-aikaeläke, sen estämättä mitä 
muualla tässä laissa on säädetty, saman suu
ruiseksi vanhuuseläkkeeksi. Työntekijän lopet
taessa osa-aikatyön maksetaan vanhuuseläk
keen lykkääntynyt osa siten korotettuna kuin 
5 §:n 3 momentissa säädetään. 

5§ 
Eläkkeen määrä on jokaiselta täydeltä eläk

keeseen oikeuttavalta palvelusajan kuukaudelta 
118 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta 
palkasta. Jos eläkkeeseen oikeuttavaksi palve
lusajaksi on laskettava aika ennen 1 päivää 
heinäkuuta 1962, eläkkeen määrä on kuitenkin 
tältä osin jokaiselta täydeltä eläkkeeseen oi
keuttavan palvelusajan kuukaudelta 1112 pro
senttia eläkkeen perusteena olevasta palkasta. 

Ehdotus 

työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, jollei eläk
keensaaja enää täytä 1 momentissa säädet
tyjä eläkkeen saamisen edellytyksiä. Muutoin 
eläkkeestä on soveltuvin osin voimassa, mitä 
täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä sääde
tään. 

4 f§ 
Oikeus saada osa-aikaeläkettä on osa-aika

työhön siirtyneellä 58 mutta ei 65 vuotta 
täyttäneellä työntekijällä, edellyttäen että: 

4g§ 
Osa-aikaeläke myönnetään aikaisintaan sitä 

kuukautta seuraavan kuukauden alusta, jona 
työntekijä on täyttänyt 58 vuotta, ei kuiten
kaan takautuvasti pitemmältä ajalta kuin osa
aikaeläkkeen hakemista seuraavaa kuukautta 
edeltäneen kuuden kuukauden ajalta. 

Osa-aikaeläke lakkautetaan, jos työntekijä ei 
enää täytä 4 f §:ssä säädettyjä eläkkeen saami
sen edellytyksiä. Jos työkyvyttömyys- tai työt
tömyyseläke myönnetään samalta ajalta, jolta 
on maksettu osa-aikaeläkettä, katsotaan osa
aikaeläke työkyvyttömyys- tai työttömyyseläk
keen osasuoritukseksi. Jos työntekijä täytet
tyään 65 vuotta edelleen jatkaa osa-aikatyötä, 
muutetaan osa-aikaeläke, sen estämättä, mitä 
muualla tässä laissa säädetään, saman suurui
seksi vanhuuseläkkeeksi. Työntekijän lopetta
essa osa-aikatyön maksetaan vanhuuseläkkeen 
lykkääntynyt osa siten korotettuna kuin 5 §:n 3 
momentissa säädetään ja lisättynä 5 §:n 6 
momentissa tarkoitetulla määrällä. 

5§ 
Eläkkeen määrä on jokaiselta täydeltä eläk

keeseen oikeuttavalta palvelusajan kuukaudelta 
118 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta 
palkasta ja sen vuoden alusta, jona työntekijä 
täyttää 60 vuotta, 5124 prosenttia eläkkeen 
perusteena olevasta palkasta. Eläkkeen määrä 
on kuitenkin 118 prosenttia siltä osin kuin 
eläkkeeseen oikeuttavaksi luetaan 6 a §:n 1 
momentissa tarkoitettu tuleva aika tai 6 c §:n 1 
momentin perusteella aika, jolta työntekijä on 
saanut täysitehoista eläkettä. Jos eläkkeeseen 
oikeuttavaksi palvelusajaksi on laskettava aika 
ennen 1 päivää heinäkuuta 1962, eläkkeen 
määrä on kuitenkin tältä osin jokaiselta täy-
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Vanhuuseläke on yhtä suuri kuin se tämän lain 
mukainen työkyvyttömyyseläke, joka tyänteki
jälle olisi myönnetty, jos hän olisi tullut täyteen 
työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa mää
rin työkyvyttömäksi viimeisenä päivänä sitä ka
lenterivuotta, jonka aikana hän on täyttänyt 63 
vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeen, jonka perus
teena oleva työkyvyttömyys on alkanut ennen 
työntekijän 63 vuoden iän täyttämisvuoden päät
tymistä, muuttuminen vanhuuseläkkeeksi ei ai
heuta eläkkeen määrän tarkistamista, jollei eläk
keeseen oikeuttava palvelusaika sanotun muutok
sen johdosta pitene. 

5 b§ 
Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko täy

tenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täysi työky
vyttömyyseläke myönnetään työntekijälle, jon
ka työkyvyn on 4 §:n 3 momentin mukaisesti 
arvioitu olevan ainakin vuoden ajan alentunut 
vähintään kolmella viidenneksellä. Niin ikään 
yksilöllinen varhaiseläke myönnetään täytenä 
työkyvyttömyyseläkkeenä. Muussa tapauksessa 
työkyvyttömyyseläke myönnetään osaeläkkee
nä. 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruus 
määrätään 5 §:n 1 momentin ja 5 a §:n mukaan. 
Jos työntekijä tulee työkyvyttömäksi sen kalen
terivuoden jälkeen, jonka aikana hän on täyttä
nyt 63 vuotta, täyden työkyvyttömyyseläkkeen 

Ehdotus 

deltä eläkkeeseen oikeuttavan palvelusajan 
kuukaudelta 1112 prosenttia eläkkeen perustee
na olevasta palkasta. 

(2 mom. kumotaan) 

Osa-aikaeläkettä saaneen työntekijän van
huus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen lisätään 
määrä, joka on eläkkeen perusteena olevasta 
palkasta 118 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, 
jolta työntekijä on saanut osa-aikaeläkettä. Täl
löin eläkkeen perusteena olevana palkkana pide
tään sitä 5 c §:n 1 momentin mukaista ansiotu
lojen erotusta, jonka perusteella työntekijän osa
aikaeläke on ensimmäisen kerran määrätty. 

5 b§ 
Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko täy

tenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täysi työky
vyttömyyseläke myönnetään työntekijälle, jon
ka työkyvyn on 4 §:n 3 momentin mukaisesti 
arvioitu olevan ainakin vuoden ajan alentunut 
vähintään 315. Niin ikään yksilöllinen var
haiseläke myönnetään täytenä työkyvyttömyys
eläkkeenä. Muussa tapauksessa työkyvyttö
myyseläke myönnetään osaeläkkeenä. 

Jos yksilöllisen varhaiseläkkeen saaja menee 
ansiotyöhön ja ansaitsee 1 §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitetun markkamäärän tai sitä 
enemmän, voidaan sen estämättä, mitä 1 mo
mentissa säädetään, yksilöllinen varhaiseläke 
maksaa 3 momentin mukaisen osaeläkkeen suu
ruisena. Jos kuitenkin eläkkeensaajan ansiotulot 
ylittävät 3/5 eläkkeen perusteena olevasta pal
kasta, eläkettä ei makseta ja se jätetään lepää
mään. 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruus 
määrätään 5 §:n 1 momentin ja 5 a §:n mukaan. 
Osaeläke on puolet täydestä eläkkeestä. 
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suuruus määrätään 5 §:n 2 momentin mukaan. 
Osaeläke on puolet täydestä eläkkeestä. Jos 
kuitenkin työntekijä on syntynyt ennen 1 päivää 
tammikuuta 1927, osaeläke on seuraavien pro
senttilukujen mukainen osa täydestä eläkkeestä: 

Syntymävuosi 

1919 tai aikaisempi 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

Osaelifke prosenttia 
täydestä e/ifkkeestä 

66 
64 
62 
60 
58 
56 
54 
52 

Jos työkyvyttömyyseläkkeen saajan työkyky 
muuttuu siten, että muutoksella 1 momentin 
mukaan on vaikutusta eläkkeen suuruuteen ja 
jos muutoksen, kun otetaan huomioon myös jo 
kulunut aika, voidaan arvioida jäävän pysy
väksi ainakin vuoden ajaksi, tarkistetaan eläk
keen määrä eläkkeensaajan hakemuksesta tai 
eläkelaitoksen aloitteesta muutosta lähinnä 
seuraavan kuukauden alusta, jollei 4 d §:n sään
nöksistä muuta johdu. Eläkettä ei kuitenkaan 
alenneta ajalta, jolta sitä on jo suoritettu, eikä 
koroteta pitemmältä ajalta kuin eläkkeensaajan 
tarkistushakemuksesta tai eläkelaitoksen tar
kistustoimenpiteisiin ryhtymistä lähinnä seu
raavaa kalenterikuukautta edeltäneiltä kuudel
ta kuukaudelta. 

(4 e§ 3 mom.) 

Sen estämättä, mitä 3 momentissa on sää
detty, voidaan työkyvyttömyyseläkettä lak
kautettaessa päättää, että eläkettä maksetaan 
osaeläkkeenä määrätyltä vuotta lyhyemmältä
kin ajalta. 

Ehdotus 

Jos työkyvyttömyyseläkkeen saajan työkyky 
muuttuu siten, että muutoksella 1 momentin 
mukaan on vaikutusta eläkkeen suuruuteen ja 
jos muutoksen, kun otetaan huomioon myös jo 
kulunut aika, voidaan arvioida jäävän pysy
väksi ainakin vuoden ajaksi, tarkistetaan eläk
keen määrä eläkkeensaajan hakemuksesta tai 
eläkelaitoksen aloitteesta muutosta lähinnä 
seuraavan kuukauden alusta, jollei 4 d §:n 
säännöksistä muuta johdu. Eläkettä ei kuiten
kaan alenneta ajalta, jolta sitä on jo suoritettu, 
eikä koroteta pitemmältä ajalta kuin eläkkeen
saajan tarkistushakemusta tai eläkelaitoksen 
tarkitustoimenpiteisiin ryhtymistä lähinnä seu
raavaa kalenterikuukautta edeltäneiltä kuudel
ta kuukaudelta. Osaeläkkeenä myönnetty työ
kyvyttömyyseläke muutetaan eläkkeensaajan 
hakemuksesta yksilölliseksi varhaiseläkkeeksi 
sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden 
alusta, jona eläkkeensaaja on täyttänyt 4 e §:n 
1 ja 2 momentissa säädetyt edellytykset, ei 
kuitenkaan takautuvasti kuutta kuukautta pi
temmältä ajalta ennen hakemista seuraavaa 
kuukautta. 

Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, se voi
daan maksaa osaeläkkeenä vuotta lyhyemmältä
kin ajalta. Osaeläke voidaan maksaa täytenä 
eläkkeenä 4 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
kuntoutuksen ajalta. 

Kun yksilöllisen varhaiseläkkeen saaja menee 
ansiotyöhön, jonka vuoksi 2 momentin mukaan 
eläke olisi maksettava osaeläkkeen suuruisena 
tai sitä ei saisi maksaa lainkaan, eläkelaitos 
muuttaa eläkkeen määrän tai keskeyttää eläk
keen maksamisen seuraavasta mahdollisesta 
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5 c§ 
Osa-aikaeläkkeen maara on, jollei 2 ja 3 

momentista muuta johdu, 60 vuotta täyttäneellä 
työntekijälllä 44 prosenttia 4 f §:n 3 momentin 
mukaan määritellyn tämän lain piiriin kuulu
vasta ansiotyöstä saadun vakiintuneen ansiotu
lon ja 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien, 
eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen piiriin 
kuuluvasta osa-aikaisesta ansiotyöstä saadun 
ansiotulon erotuksesta. Jos osa-aikaeläke alkaa 
myöhemmin kuin sitä kuukautta seuraavan kuu
kauden alusta, jona työntekijä täyttää 60 vuotta, 
edellä mainittua prosenttilukua korotetaan 113 
prosenttiyksikköä jokaiselta kuukaudelta, jolta 
työntekijän ikä osa-aikaeläkkeen alkaessa ylit
tää 60 vuotta. 

6§ 
Eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi lue

taan kunkin työsuhteen osalta aika, jonka 
työsuhde 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu aika 
mukaan luettuna on jatkunut työntekijän täy
tettyä 23 vuotta. Tällöin ei kuitenkaan oteta 
huomioon aikaa, jolta työntekijä työsuhteessa 
ollessaan on saanut laissa säädettyä tai julkisen 
eläkesää~nön mukaista työ- tai virkasuhteeseen-

Ehdotus 

maksujaksosta alkaen. Näissä tapauksissa eläke
laitos voi periä aiheettomasti maksetut eläke
erät takaisin eläkkeensaajan ansiotyöhön ryhty
misestä lukien. 

Työnteon lakatessa tai vähentyessä siten, että 
työntekijällä on oikeus saada yksilöllistä var
haiseläkettä täytenä tai osaeläkkeen suuruisena, 
lepäävänä olevaa yksilöllistä varhaiseläkettä ryh
dytään maksamaan hakemista seuraavan kuu
kauden alusta. Poikkeuksellisesta syystä eläke 
voidaan maksaa takautuvasti, kuitenkin enintään 
vuoden ajalta ennen hakemista seuraavaa kuu
kautta. 

Lepäävänä oleva yksilöllinen varhaiseläke voi
daan eläkkeensaajan hakemuksesta lakkauttaa 
hakemista seuraavan kuukauden alusta. Jollei 
lepäävänä olevaa yksilöllistä varhaiseläkettä ole 
vaadittu maksettavaksi uudelleen viiden vuoden 
kuluessa keskeyttämisestä, varhaiseläke katso
taan ilman eri päätöstä lakanneeksi sanotun ajan 
kuluttua. 

5 c § 
Osa-aikaeläkkeen maara on, jollei 2 ja 3 

momentista muuta johdu, 50 prosenttia 4 f §:n 
3 momentin mukaan määritellyn tämän lain 
piiriin kuuluvasta ansiotyöstä saadun vakiintu
neen ansiotulon ja 8 §:n 4 momentissa tarkoi
tettujen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesään
töjen piiriin kuuluvasta osa-aikaisesta ansio
työstä saadun ansiotulon erotuksesta. 

Eläkkeeseen oikeuttava aika 

6§ 
Eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi lue

taan kunkin työsuhteen osalta aika, jonka 
työsuhde 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu aika 
mukaan luettuna on jatkunut 65 vuoden iän 
täyttämiseen mennessä siitä alkaen, kun työnte
kijä on täyttänyt 23 vuotta. Tällöin ei kuiten
kaan oteta huomioon aikaa, jolta työntekijällä 
on työsuhteessa ollessaan oikeus saada 8 §:n 4 
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sa taikka yrittäjätoimintaansa perustuvaa sel
laista eläkettä, jonka suuruutta määrättäessä 
on otettu huomioon eläkeiän saavuttamiseen 
jäljellä oleva aika tai sitä vastaava ansio. 

Eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi lue
taan myös puolet siitä ajasta, jonka työntekijän 
8 päivänä heinäkuuta 1961 voimassa ollut 
työsuhde on ennen 1 päivää heinäkuuta 1962 
jatkunut hänen täytettyään 23 vuotta. 

(6 § 3 mom.) 
Jos työntekijä on ennen työkyvyttömyyden 

alkamista asunut vähintään viisi vuotta Suo
messa ja jos työkyvyttömyys on alkanut ennen 
kuin työsuhteen päättymisestä on kulunut 360 
päivää, luetaan tämän työsuhteen perusteella 
myönnettävää työkyvyttömyyseläkettä määrät
täessä eläkkeeseen oikeuttavaksi myös työky
vyttömyyden alkamisen ja eläkeiän täyttämisen 
välinen aika. Edellä tarkoitettua 360 päivää 
laskettaessa jätetään huomioon ottamatta päi
vät, joilta työntekijä on saanut opintovapaa
laissa (273/79) tarkoitettua opintovapaata, sekä 
päivät, joilta työntekijä on saanut työttömyys
turvalain mukaista päivärahaa, viimeksi maini
tut kuitenkin enintään siihen määrään saakka, 
joka vastaa työttömyysturvalain 26 §:ssä sää
dettyä niiden päivien enimmäismäärää, joilta 
voidaan maksaa ansioon suhteutettua päivära
haa. Jos työntekijä on saanut ansioon suh
teutettua päivärahaa työttömyysturvalain 
26 §:n 3 momentin perusteella, edellä olevasta 
poiketen tämän työsuhteen perusteella myön
nettävää työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä 
luetaan eläkkeeseen oikeuttavaksi myös työky
vyttömyyden alkamisen ja eläkeiän täyttämisen 
välinen aika. Työntekijän ilmoituksen johdosta 
jätetään huomioon ottamatta myös sellaiset 
päivä, joilta työntekijä on saanut 8 §:n 4 
momentissa mainittujen lakien, eläkeohjesään
nön ja eläkesääntöjen tai kuntoutusrahalain 
mukaista kuntoutusrahaa taikka ansionmene
tyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikenne
vakuutuksen tai sotilasvammalain ( 404148) 
kuntoutusta koskevien säännösten perusteella. 
Niin ikään työntekijän ilmoituksen johdosta 
jätetään huomioon ottamatta sellaiset päivät, 
joilta työntekijä on kolmen viimeisen vuoden 
aikana välittömästi ennen tässä laissa tarkoite
tun työkyvyttömyyden alkamista saanut sai
rausvakuutuslain (364/63) mukaista päivära-

9 330294T 
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momentissa mainitun lain, eläkeohjesäännön tai 
eläkesäännön mukaista sellaista peruseläkettä, 
jota määrättäessä on otettu huomioon eläkeiän 
saavuttamiseen jäljellä oleva aika tai sitä vas
taava ansio (täysitehoinen eläke). 

Eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi lue
taan myös puolet siitä ajasta, jonka työntekijän 
8 päivänä heinäkuuta 1961 voimassa ollut 
työsuhde on ennen 1 päivää heinäkuuta 1962 
jatkunut hänen täytettyään 23 vuotta. 

6a§ 
Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen kuin 

työsuhteen päättymisestä on kulunut 360 päi
vää, luetaan tämän työsuhteen perusteella 
myönnettävää työkyvyttömyyseläkettä määrät
täessä eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi myös 
työkyvyttömyyden alkamisen ja eläkeiän täyt
tämisen välinen aika (tuleva aika). 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua 360 päivää 
laskettaessa jätetään huomioon ottamatta päi
vät, joilta työntekijä on saanut: 

1) opintovapaalaissa (273/79) tarkoitettua 
opintovapaa ta; 

2) koulutus- ja erorahastosta annetun lain 
(537190), valtion virkamieslain (755/86), perus
koululain ( 476183) tai lukiolain ( 477/83) mu
kaista omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta 
varten myönnettävää henkilökohtaista tukea; 

3) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain (763190) mukaista koulutustukea; 

4) työttömyysturvalain mukaista päivära
haa, enintään siihen määrään saakka, joka 
vastaa työttömyysturvalain 26 §:ssä säädettyä 
niiden päivien enimmäismäärää, joilta voidaan 
maksaa ansioon suhteutettua päivärahaa; 

5) 8 §:n 4 momentissa mainitun lain, eläke
ohjesäännön tai eläkesäännön taikka kuntou
tusrahalain mukaista kuntoutusrahaa tai an
sionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen 
tai liikennevakuutuksen kuntoutusta koskevien 
säännösten perusteella; tai 

6) sairausvakuutuslain (364/63) mukaista 
päivärahaa kolmen viimeisen vuoden aikana 
välittömästi ennen tässä laissa tarkoitetun työ
kyvyttömyyden alkamista; näihin päiviin rinnas
tetaan päivät, joilta päivärahaa olisi suoritettu, 
jollei työntekijä olisi saanut sairausvakuutus
lain 27 §:n 1 momentissa tarkoitettua sairaudes
ta, viasta tai vammasta johtuvan työkyvyttö
myyden vuoksi maksettavaa vastaavaa kor
vausta jonkin muun lain mukaan. 
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haa, samoin kuin sellaiset päivät, joilta päivä
rahaa olisi suoritettu, jollei työtekijä olisi saa
nut sanotun lain 27 §:n 1 momentissa tarkoi
tettua sairaudesta, viasta tai vammasta johtu
van työkyvyttömyyden vuoksi maksettavaa 
vastaavaa korvausta jonkin muun lain mu
kaan. Jollei työsuhde ole jatkunut kuutta kuu
kautta, luetaan sen perusteella eläkkeeseen oi
keuttavaksi eläkeiän saavuttamiseen jäljellä 
oleva aika vain sikäli kuin työntekijällä ei ole 
ennen tätä työsuhdetta alkaneen työ- tai vir
kasuhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella 
oikeutta lain tai julkisen eläkesäännön mukai
seen sellaiseen eläketurvaan, jonka mukaan 
maksettavaa työkyvyttömyyseläkettä määrät
täessä sanottu aika tai sitä vastaava ansio jo 
otetaan huomioon. Mitä edellä tässä momentis
sa on säädetty, ei kuitenkaan sovelleta vanhuus
eläkkeen eikä sellaisen työkyvyttömyyseläkkeen, 
jonka perusteena oleva työkyvyttömyys on alka
nut työntekijän 63 vuoden iän täyttämisvuoden 
jälkeen, määrää laskettaessa, jollei· työntekijä 
ole ollut sanotun iän täyttämisvuoden aikana 
tämän lain piiriin kuuluvassa työssä, ottaen 
huomioon kokonaisuudessaan myös sanotun vuo
den aikana päättynyt työsuhde, yhteensä vähin
tään kuutta kuukautta. Niin ikään luetaan 
naispuolisen työntekijän työkyvyttömyyseläket
tä määrättäessä eläkkeeseen oikeuttavaksi ajak
si eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika, 
jos hänellä on edellä sanottujen 360 päivän 
täyttymisen ja työkyvyttömyyden alkamisen 
välisen ajan, joka saa olla enintään yhdeksän 
vuotta, ollut 4 §:n 5 momentissa tarkoitettu 
kolmea vuotta nuorempi lapsi, ei kuitenkaan, 
jos eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika 
tai sitä vastaava ansio on ilman sanotun 
lapsenhoitoajan huomioon ottamista luettava 
eläkkeeseen oikeuttavaksi muun työ- tai vir
kasuhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella. 
Jollei tällaisen naispuolisen työntekijän työsuh
de ole jatkunut kuutta kuukautta, on eläkkee
seen oikeuttavan ajan määräämisestä soveltu
vin osin voimassa, mitä tässä momentissa on 
säädetty. 

(6 § 7 mom.) 
Erityisestä syystä eläketurvakeskus voi päät

tää, että työkyvyttömyyseläke määrätään 3 
momentissa tarkoitetulla tavalla, vaikkei sano
tussa momentissa säädetty asumista koskeva 
edellytys täyty. 

Ehdotus 

Jos työntekijä on saanut ansioon suhteutet
tua päivärahaa työttömyysturvalain 26 §:n 3 
momentin perusteella ennen kuin työsuhteen 
päättymisestä on kulunut 1 tai 2 momentissa 
tarkoitetut 360 päivää, luetaan tämän työsuh
teen perusteella myönnettävää työkyvyttömyys
eläkettä määrättäessä tuleva aika eläkkeeseen 
oikeuttavaksi ajaksi. 

Tuleva aika luetaan työkyvyttömyyseläkkee
seen oikeuttavaksi ajaksi myös sellaisen työsuh
teen perusteella, jonka päätyttyä työntekijällä on 
1 ja 2 momentissa tarkoitettujen 360 päivän 
täyttymisen ja työkyvyttömyyden alkamisen 
välisen, enintään yhdeksän vuoden pituisen ajan, 
ollut 4 §:n 5 momentissa tarkoitettu kolmea 
vuotta nuorempi lapsi. Tällöin edellytyksenä on 
kuitenkin, että: 

1) työntekijä on saanut tämän lapsen perus
teella sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, 
isyys- tai vanhempainrahaa taikka lasten koti
hoidon tuesta annetun lain (797192) mukaista 
kotihoidon tukea; ja 

2) tulevaa aikaa ei lueta eläkkeeseen oikeut
tavaksi 1-3 momentin mukaan. 

Mitä edellä säädetään tulevasta ajasta, sovel
letaan vain, jos työntekijä on ennen työkyvyt
tömyyden alkamista asunut Suomessa vähin
tään viisi vuotta. Erityisestä syystä eläketurva
keskus voi kuitenkin päättää, ettei sanottua 
asumista koskevaa edellytystä sovelleta. 
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(6 §:n 5 mom.) 
Jos työntekijä 3 momentissa tarkoitetun työ

suhteen päätyttyä on myöhemmin, toisen työ
tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan pe
rusteella saavuttanut oikeuden laissa säädet
tyyn tai julkisen eläkesäännön mukaiseen elä
keturvaan siten, että hänen sen mukaan mak
settavaa työkyvyttömyyseläkeHään määrättäes
sä otetaan huomioon eläkeiän saavuttamiseen 
jäljellä oleva aika tai sitä vastaava ansio, 3 
momentin säännöksiä ei sovelleta aikaisem
paan työsuhteeseen. Työntekijän katsotaan täl
löin saavuttaneen edellä tarkoitetun oikeuden 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain mukaiseen eläketurvaan sinä ajan
kohtana, jona hänen sanotun lain alaisissa 
työsuhteissa saamansa ansio yhteensä on ennen 
työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä olevan 
sairauden, vian tai vamman saamista noussut 
sanotun lain 7 §:n 1 momentissa edellytettyyn 
rajamäärään. 

(6 §:n 4 mom.) 
Jos 3 momentin mukaisesti määrättyä työ

kyvyttömyyseläkettä tai rintamaveteraanien var
haiseläkkeestä annetun lain (13182) mukaista 
varhaiseläkettä saaneelle työntekijälle myöhem
min on suoritettava eläkettä vanhuuden tai 

Ehdotus 

6b§ 
Tuleva aika luetaan eläkkeeseen oikeuttavak

si vähintään kuusi kuukautta jatkuneen työsuh
teen perusteella. 

Tuleva aika luetaan kuitenkin eläkkeeseen 
oikeuttavaksi kuusi kuukautta lyhyemmän työ
suhteen perusteella silloin, kun työntekijällä ei 
ole ennen tätä työsuhdetta alkaneen työ- tai 
virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan perus
teella oikeutta 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
täysitehoiseen eläkkeeseen. 

Jos työntekijä tulevaan aikaan oikeuttavan 
työsuhteen päätyttyä on myöhemmin toisen 
työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan 
perusteella saavuttanut oikeuden 6 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettuun täysitehoiseen eläkkee
seen, ei 6 a §:n säännöksiä sovelleta aikaisem
paan työsuhteeseen. Työntekijän katsotaan täl
löin saavuttaneen edellä tarkoitetun oikeuden 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain mukaiseen eläketurvaan sinä ajan
kohtana, jona hänen sanotussa laissa tarkoite
tuissa työsuhteissa saamansa ansio yhteensä on 
ennen työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä 
olevan sairauden, vian tai vamman saamista 
noussut sanotun lain 7 §:n 1 momentissa edel
lytettyyn rajamäärään. 

Työntekijän, joka on täyttänyt 55 vuotta, ei 
katsota saavuttaneen 3 momentissa tarkoitettua 
oikeutta täysitehoiseen eläkkeeseen kuitenkaan 
sellaisen työ- tai virkasuhteen perusteella, johon 
työntekijä on työllistetty työllisyyslain (275/87) 
18 §:n 3 momentin tai, jos kyseessä on muu 
työnantaja kuin valtio tai kunta, sitä vastaavan 
menettelyn mukaisesti ( velvoitetyö) ja josta las
kettava eläkkeen perusteena oleva palkka on 
pienempi kuin aikaisemmasta työ- tai virkasuh
teesta laskettava vastaava palkka. Jos työntekijä 
ei ole menettänyt oikeuttaan tulevaan aikaan 
aikaisemman työ- tai virkasuhteen perusteella 
sillä hetkellä, kun hänen velvoitetyönsä alkoi, ei 
hänen tätä momenttia sove/lettaessa katsota 
menettäneen oikeuttaan tulevaan aikaan aikai
semmasta työ- tai virkasuhteesta velvoitetyön 
vuoksi. 

6c§ 
Jos 6 a §:n mukaisesti määrättyä työkyvyttö

myyseläkettä saaneelle työntekijälle myöhem
min on suoritettava eläkettä vanhuuden tai 
uuden työkyvyttömyyden perusteella, lasketaan 
sen työsuhteen osalta, johon sanottua pykälää 
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uuden työkyvyttömyyden perusteella, lasketaan 
sen työsuhteen osalta, johon sanottua moment
tia oli sovellettu, eläkkeeseen oikeuttavaksi 
myös aika, jona hän sai mainittua aikaisempaa 
eläkettä 23 vuotta täytettyään. Jos kuitenkin 
uusi työkyvyttömyyseläke myönnetään sellai
sen työkyvyttömyyden perusteella, joka on 
alkanut ennen kuin mainitun aikaisemman 
eläkkeen päättymisestä on kulunut yksi vuosi, 
tai jos eläke myönnetään saman sairauden, 
vian tai vamman perusteella kuin aikaisempi 
eläke, uusi eläke määrätään samojen perustei
den mukaan kuin aikaisempi eläke. Määrät
täessä uutta eläkettä edellä tarkoitetuissa tai 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 7 §:n 2 momentissa taikka meri
mieseläkelain 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa samojen perusteiden mukaan kuin 
aikaisempaa eläkettä jätetään aikaisemman 
eläkkeen päättymisen jälkeen jatkunut työ- tai 
virkasuhde taikka yrittäjätoiminta huomioon 
ottamatta. 

(6 §:n 6 mom.) 
Jos tämän lain mukaista kuntoutusrahaa 

saaneelle työntekijälle myönnetään työkyvyttö
myyseläke sellaisen työkyvyttömyyden perus
teella, joka on alkanut ennen kuin kuntoutus
rahakauden päättymisestä on kulunut yksi 
vuosi, eläke määrätään niillä perusteilla, joiden 
mukaan se olisi määrätty, jos työkyvyttömyys 
olisi alkanut kuntoutuspäätöstä tehtäessä. 

7§ 
Eläkkeen perusteena oleva palkka määrätään 

kustakin työsuhteesta erikseen laskemalla enin
tään neljästä viimeisestä kalenterivuodesta, joi
na työsuhde on jatkunut, jäljempänä sanotulla 
tavalla valittujen kahden kalenterivuoden 9 §:n 
1 momentin mukaisesti tarkistettujen yhteen
laskettujen työansioiden keskimäärä kuukautta 
kohden. Jos työsuhde on jatkunut useamman 
kuin kahden kalenterivuoden aikana, työsuh-
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oli sovellettu, eläkkeeseen oikeuttavaksi myös 
aika, jolta hänellä oli oikeus saada aikaisempaa 
eläkettä 23 vuotta täytettyään. 

Jos 6 a §:n mukaisesti määrättyä työkyvyttö
myyseläkettll saaneelle työntekijälle myöhemmin 
on suoritettava eläkettä sellaisen uuden työky
vyttömyyden perusteella, joka on alkanut en
nen kuin aikaisemman eläkkeen päättymisestä 
on kulunut kaksi vuotta, tai jos eläke myön
netään saman sairauden, vian tai vamman 
perusteella kuin aikaisempi eläke, uusi eläke 
määrätään samojen perusteiden mukaan kuin 
aikaisempi eläke. 

Jos työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjätoi
mintaan perustuva 6 §:n 1 momentissa tarkoitet
tu täysitehoinen eläke määrätään uuden työky
vyttömyyden perusteella samojen perusteiden 
mukaan kuin aikaisempi eläke, ei aikaisemman 
eläkkeen päättymisen jälkeen jatkunutta työ
tai virkasuhdetta taikka yrittäjätoimintaa oteta 
eläkkeeseen oikeuttavana huomioon. 

Jos tämän lain mukaista kuntoutusrahaa 
saaneelle työntekijälle myönnetään työkyvyttö
myyseläke sellaisen työkyvyttömyyden perus
teella, joka on alkanut ennen kuin kuntoutus
rahakauden päättymisestä on kulunut kaksi 
vuotta, eläke määrätään niillä perusteilla, joi
den mukaan se olisi määrätty, jos työkyvyttö
myys olisi alkanut kuntoutuspäätöstä tehtäes
sä. 

Eläkepalkka 

7§ 
Eläkkeen perusteena oleva palkka (eläke

palkka) määrätään kustakin työsuhteesta erik
seen. Tällöin ei kuitenkaan oteta huomioon 
aikaa sen jälkeen, kun työntekijä on täyttänyt 65 
vuotta, eikä aikaa, jolta työntekijällä on ollut 
oikeus saada 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
täysitehoista eläkettä. Jos työsuhde on päätetty 
2 §:n 5 momentin nojalla, katsotaan sen kuiten
kin tätä momenttia sovellettaessa jatkuneen yh-
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teen alkamisvuotta ei oteta huomioon, ellei 
työsuhde sanottuna kalenterivuotena ole jatku
nut vähintään kuutta kuukautta. Jos näin on 
valittavina kolme kalenterivuotta, jätetään niis
tä huomioon ottamatta se vuosi, jona työansi
oiden keskimäärä kuukautta kohden on pienin, 
ja jos valittavina on neljä kalenterivuotta, 
jätetään myös huomioon ottamatta se vuosi, 
jona työansioiden keskimäärä kuukautta koh
den on suurin. Jos työsuhde on jatkunut vain 
yhden kalenterivuoden aikana, eläkkeen perus
teena olevana palkkana käytetään työansioiden 
keskimäärää kuukautta kohden. Eläkkeen pe
rusteena olevaa palkkaa määrättäessä ei kuiten
kaan oteta huomioon aikaa, jolta työntekijä on 
saanut 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua työky
vyttömyyseläkettä. 

Jos työntekijän tai edunsaajan ilmoituksen 
johdosta tulee selvitetyksi, että eläkkeen perus
teena oleva palkka on työntekijän tai edunjät
täjän tämän lain alaisessa työsuhteessa jonkin 
enintään kymmenen vuotta ennen eläketapah
tumaa ilmaantuneen poikkeuksellisen syyn 
vuoksi alempi kuin hänen 9 §:n mukaisesti 
tarkistettu palkkansa samassa työsuhteessa en
nen tällaisen syyn ilmaantumista niin pitkänä 
aikana, että suurempaa palkkaa voitiin pitää 

Ehdotus 

denjaksoisesti, jos eläkkeen määrä siten lasket
tuna on suurempi. Milloin työsuhde on päättynyt 
ennen eläketapahtumaa, eläkepalkka on jäljem
pänä tässä monentissa säädettävällä tavalla va
littujen kalenterivuosien yhteen laskettujen työ
ansioiden keskimäärä kuukautta kohden. Mil
loin työsuhde päättyy eläketapahtumaan, laske
taan eläkepalkka vastaavalla tavalla lukematta 
kuitenkaan eläketapahtumavuotta työsuhteen 
jatkumisaikaan, jos työsuhde näin laskettuna 
jatkuu vähintään kahden kalenterivuoden aikana. 

Ne kalenterivuodet, joiden ansioista eläkepalk
ka lasketaan, valitaan 9 §:n 1 momentin mukai
sesti tarkistettujen keskimääräisten kuukau
siansioiden perusteella seuraavasti: 

1) jos työsuhde on jatkunut vähintään neljän 
kalenterivuoden aikana, eläkepalkka lasketaan 
neljästä viimeisestä kalenterivuodesta siten, että 
niistä jätetään huomioon ottamatta se vuosi, 
jona keskimääräinen kuukausiansio on pienin, 
sekä se vuosi, jona sanottu kuukausiansio on 
suurin; 

2) jos työsuhde on jatkunut kolmen kalente
rivuoden aikana, jätetään niistä huomioon ot
tamatta se vuosi, jona keskimääräinen kuukau
siansio on pienin; 

3) edellä 1 ja 2 kohdan mukaan eläkepalkka
vuosia valittaessa ei työsuhteen alkamisvuotta 
kuitenkaan oteta huomioon, jollei työsuhde 
sanottuna kalenterivuotena ole jatkunut vähin
tään kuutta kuukautta; jos tällöin jää valitta
vaksi kolme kalenterivuotta, jätetään huo
mioon ottamatta se vuosi, jona keskimääräinen 
kuukausiansio on pienin, ja jos valittavaksi jää 
kaksi vuotta, eläkepalkka lasketaan näiden ka
lenterivuosien ansioista; 

4) jos työsuhde on jatkunut kahden kalente
rivuoden aikana, eläkepalkka lasketaan näiden 
kalenterivuosien ansioista; 

5) jos työsuhde on jatkunut vain yhden 
vuoden aikana, eläkepalkka lasketaan sanotun 
vuoden ansioiden perusteella. 

Jos työntekijän tai edunsaajan ilmoituksen 
johdosta tulee selvitetyksi, että eläkepalkka on 
työntekijän tai edunjättäjän tämän lain alaises
sa työsuhteessa jonkin enintään kymmenen 
vuotta ennen eläketapahtumaa ilmaantuneen 
poikkeuksellisen syyn vuoksi alempi kuin hä
nen 9 §:n mukaisesti tarkistettu eläkepalkkansa 
samassa työsuhteessa ennen tällaisen syyn il
maantumista niin pitkänä aikana, että suurem
paa palkkaa voitiin pitää vakiintuneena, ja jos 



70 1993 vp - HE 26 

Voimassa oleva laki 

vakiintuneena ja, jos tällä seikalla on merkit
tävä vaikutus eläketurvaan, pidetään eläkkeen 
perusteena olevana palkkana sanotussa työsuh
teessa sitä keskimääräistä työansiota, joka hä
nellä olisi ollut, jollei mainittua syytä olisi 
esiintynyt. Mitä edellä tässä momentissa on 
säädetty, noudatetaan myös sanottua aikaisem
min ilmaantuneesta poikkeuksellista syystä ai
heutuneen ansiotason muutoksen johdosta, jos 
työntekijä tai edunsaaja esittää siitä riittäväksi 
katsottavan selvityksen. Jos tulee selvitetyksi, 
että eläkkeen perusteena oleva palkka poik
keuksellisesta syystä on vastaavalla tavalla kor
keampi kuin edellä tarkoitettu vakiintunut työ
ansio, voidaan eläkkeen perusteena olevaa 
palkkaa samalla tavoin alentaa. Sen estämättä 
mitä 2 §:n 3 ja 4 momentissa on säädetty 
työsuhteen päättymisestä työajassa tapahtu
neen muutoksen johdosta, katsotaan sanotun 
työsuhteen jatkuneen yhdenjaksoisesti tätä mo
menttia sovellettaessa. Sosiaali- ja terveysminis
teriö voi antaa tarkempia määräyksiä tämän 
momentin soveltamisesta. 

Jos 1 momentissa tarkoitettuihin kalenteri
vuosiin sisältyy työsopimuslain 34 §:ssä tarkoi
tettua palkatonta erityisäitiys-, äitiys- tai van
hempainlomaa taikka hoitovapaata, eläkkeen 
perusteena oleva palkka lasketaan 1 momentis
ta poiketen siten, että kalenterivuosina otetaan 
huomioon enintään neljä viimeistä sellaista 
kalenterivuotta, joihin ei sisälly mainittua pal
katonta aikaa. Jos kuitenkin tällaista palkaton
ta aikaa sisältyy työsuhteen kaikkiin kalenteri
vuosiin tai valituksi tulleista vuosista mikään ei 
sisälly työsuhteen neljään viimeiseen kalenteri
vuoteen, eläkkeen perusteena olevana palkkana 
pidetään sitä työssäoloaikaista keskimääräistä 
ansiota, joka vastaa vakiintunutta ansiotasoa 
ennen työsuhteen päättymistä. Eläkkeen perus
teena oleva palkka määrätään kuitenkin 1 tai 2 
momentin edellytysten mukaisesti, jos se niin 
laskettuna on suurempi. Eläketurvakeskus an
taa tarkemmat ohjeet tämän momentin sovel
tamisesta. 

Jos työkyvyttömyyden alkamisen ja eläkeiän 
täyttämisen välinen aika luetaan eläkkeeseen 
oikeuttavaksi kuitenkin kuutta kuukautta ly
hyemmän työsuhteen perusteella, eläkkeen pe
rusteena oleva palkka määrätään eläkeikään 
jäljellä olevalta ajalta 6 §:n 3 momentissa tar
koitetun 360 päivän ja sitä edeltäneen vuoden 
aikana jatkuneista tämän lain alaisista työsuh-
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tällä seikalla on merkittävä vaikutus eläketur
vaan, pidetään eläkepalkkana sanotussa työ
suhteessa sitä keskimääräistä työansiota, joka 
hänellä olisi ollut, jollei mainittua syytä olisi 
esiintynyt. Mitä tässä momentissa säädetään, 
noudatetaan myös sanottua aikaisemmin il
maantuneesta poikkeuksellista syystä aiheutu
neen ansiotason muutoksen johdosta, jos työn
tekijä tai edunsaaja esittää siitä riittäväksi 
katsottavan selvityksen. Jos tulee selvitetyksi, 
että eläkepalkka on poikkeuksellisesta syystä 
vastaavalla tavalla korkeampi kuin edellä tar
koitettu vakiintunut työansio, voidaan eläke
palkkaa samalla tavoin alentaa. Sen estämättä, 
mitä 2 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään työsuh
teen päättymisestä, katsotaan sanotun työsuh
teen jatkuneen yhdenjaksoisesti tätä momenttia 
sovellettaessa. Sosiaali- ja terveysministeriö voi 
antaa tarkempia määräyksiä tämän momentin 
soveltamisesta. 

Jos 1 momentissa tarkoitettuihin kalenteri
vuosiin sisältyy työsopimuslain 34 §:ssä tarkoi
tettua palkatonta erityisäitiys-, äitiys- tai van
hempainlomaa taikka hoitovapata, eläkkeen 
perusteena oleva palkka lasketaan 1 momentis
ta poiketen siten, että kalenterivuosina otetaan 
huomioon enintään neljä viimeistä sellaista 
kalenterivuotta, joihin ei sisälly mainittua pal
katonta aikaa. Jos kuitenkin tällaista palkaton
ta aikaa sisältyy työsuhteen kaikkiin kalenteri
vuosiin tai valituksi tulleista vuosista mikään ei 
sisälly työsuhteen neljään viimeiseen kalenteri
vuoteen, eläkepalkkana pidetään sitä työssäolo
aikaista keskimääräistä ansiota, joka vastaa 
vakiintunutta ansiotasoa ennen työsuhteen 
päättymistä. Eläkepalkka määrätään kuitenkin 
1 tai 2 momentin edellytysten mukaisesti, jos se 
niin laskettuna on suurempi. Eläketurvakeskus 
antaa tarkemmat ohjeet tämän momentin so
veltamisesta. 

Jos tuleva aika luetaan eläkkeeseen oikeutta
vaksi kuutta kuukautta lyhyemmän työsuhteen 
perusteella, eläkepalkka määrätään tulevalta 
ajalta 6 a §:ssä tarkoitetun 360 päivän ja sitä 
edeltäneen vuoden aikana jatkuneista tämän 
lain alaisista työsuhteista. Eläkepalkkana käy
tetään tällöin sanotun tarkastelujakson aikana 
jatkuneiden työsuhteiden eläkkeeseen oikeutta-
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teista. Eläkkeen perusteena olevana palkkana 
käytetään tällöin sanotun tarkastelujakson ai
kana jatkuneiden työsuhteiden eläkkeeseen oi
keuttavilla ajoilla painotettujen 1 momentin 
mukaan määräytyvien palkkojen kuukautta 
kohden laskettua keskimäärää, jolloin tarkas
telujaksolta näistä työsuhteista otetaan aikana 
huomioon täydet kuukaudet, kuitenkin yhteen
sä enintään kaksitoista kuukautta laskettuna 
eläketapahtumasta. Jos työntekijä on sanottu
na aikana ollut samanaikaisesti kahdessa tai 
useammassa tämän lain alaisessa työsuhteessa, 
lasketaan tätä momenttia sovellettaessa näiden 
työsuhteiden eläkkeen perustana olevat palkat 
samanaikaisesti jatkuneelta eläkkeeseen oikeut
tavalta ajalta yhteen. 

Tässä pykälässä tarkoitettu työansio mää
räytyy samojen perusteiden mukaan kuin veron 
ennakkoa pidätettäessä, kuitenkin niin, ettei 
työsuhteen päättyessä maksettavaa vuosiloman 
korvausta oteta huomioon. Milloin työn kor
vaus on sovittu osaksi tai kokonaan hyvitettä
väksi yleisöltä tulevilla palvelurahoilla tai va
paaehtoisilla lahjoilla, pidetään myös niistä 
saatua tuloa tässä pykälässä tarkoitettuna työ
ansiona. 

Jos työntekijä on syntynyt ennen 1 pa1vaa 
tammikuuta 1930, korotetaan vanhuus- tai 
työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä osa-aika
eläkkeen aikana jatkuneen työsuhteen perus
teella määräytyvää eläkkeen perusteena olevaa 
palkkaa seuraavilla kertoimilla: 

Syntymävuosi 

1924 tai aikaisempi 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

Kerroin 

1,6 
1,5 
1,4 
1,3 
1,2 
1,1 

Asetuksella säädetään tarkemmin eläkkeen 
perusteena olevan palkan laskemisesta. 

Ehdotus 

villa ajoilla painotettujen 1 momentin mukaan 
määräytyvien palkkojen kuukautta kohden las
kettua keskimäärää, jolloin tarkastelujaksolta 
näistä työsuhteista otetaan aikana huomioon 
täydet kuukaudet, kuitenkin yhteensä enintään 
kaksitoista kuukautta laskettuna eläketapahtu
masta. Jos työntekijä on sanottuna aikana ollut 
samanaikaisesti kahdessa tai useammassa tä
män lain alaisessa työsuhteessa, lasketaan tätä 
momenttia sovellettaessa näiden työsuhteiden 
eläkepalkat samanaikaisesti jatkuneelta eläk
keeseen oikeuttavalta ajalta yhteen. 

Tässä pykälässä tarkoitettu työansio maa
räytyy samojen perusteiden mukaan kuin veron 
ennakkoa pidätettäessä. Työsuhteen päättyessä 
maksettavaa vuosiloman korvausta ei kuiten
kaan oteta huomioon. Jos työn korvaus on 
sovittu osaksi tai kokonaan hyvitettäväksi ylei
söltä tulevilla palvelurahoilla tai vapaaehtoisil
la lahjoilla, niistä saatua tuloa pidetään tässä 
pykälässä tarkoitettuna työansiona. Kunkin ka
lenterivuoden työansiosta vähennetään tätä py
kälää sovellettaessa kuitenkin määrä, joka vas
taa sanotulle kalenterivuodelle vahvistettua 
12 b §:ssä tarkoitettua työntekijäin eläkemaksu
prosenttia. 

Edellä 5 momentissa tarkoitettua työansiota ei 
kuitenkaan vähennetä työntekijäin eläkemaksun 
vuoksi enempää kuin sillä suhteellisella määrällä, 
jolla ansiotason suhteellinen nousu ylittää hinto
jen suhteellisen nousun vuoden 1992 kolmannesta 
vuosineljänneksestä sanotun työansion ansaitse
misvuotta edeltäneen kalenterivuoden kolmannen 
vuosineljänneksen loppuun mennessä. Kunakin 
vuonna vähennetään kuitenkin vähintään edelli
selle kalenterivuodelle vahvistettu suhteellinen 
määrä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa kulle
kin kalenterivuodelle kertoimen 5 ja 6 momen
tissa tarkoitetun vähennyksen suorittamista var
ten. 
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7b§ 
Jos työntekijä on saanut työttömyysturvalain 

mukaista ansioon suhteutettua päivärahaa, ko
rotetaan muuta kuin osa-aikaeläkettä työttö
myyslisällä. Jos työntekijä on ollut koko ka
lenterivuoden ajan samassa tämän lain alaises
sa työsuhteessa, tältä vuodelta maksettu an
sioon suhteutettu päiväraha ei kuitenkaan tuo
ta oikeutta työttömyyslisään, jollei työntekijän 
tämän lain piiriin kuuluva työsuhde ole päättynyt 
kolmen vuoden kuluessa ensiksi mainitun kalen
terivuoden päättymisestä tai jollei työntekijä ole 
samana kalenterivuotena ansainnut lyhytaikai
sissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 
mukaista palkkaa vähintään sanotun lain 5 §:n 
1 momentissa tarkoitettua rajamäärää. Ajalta 
ennen sen kalenterivuoden alkua, jona työnte
kijä on täyttänyt 23 vuotta, sekä eläketapahtu
man sattumisvuodelta ja sitä edeltäneeltä ka
lenterivuodelta maksettu ansioon suhteutettu 
päiväraha ei kuitenkaan oikeuta työttömyysli
säi:in. 

Työttömyyslisä lasketaan kertomalla eläk
keen määrä työttömyyskuukausien lukumää
rällä, ja jakamalla tulo luvulla, joka saadaan 
vähentämällä työttömyyskuukausien lukumää
rä niiden täysien kuukausien lukumäärästä, 
jotka sisältyvät aikaan työntekijän 23 vuoden 
iän täyttämisestä, kuitenkin aikaisintaan 1 päi
västä heinäkuuta 1962, 65 vuoden iän saavut
tamiseen. Työttömyyskuukaudet määrätään 
täysinä kuukausina niiden päivien yhteen 1as-
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Työeläkelisä 

7 b§ 
Muuta kuin osa-aikaeläkettä korotetaan työ

eläke/isällä, jos työntekijä on saanut: 
1) työttömyysturvalain mukaista ansioon 

suhteutettua päivärahaa; 
2) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 

annetun lain mukaista ansiotukea; 
3) koulutus- ja erorahastosta annetun lain, 

valtion virkamieslain, peruskoululain tai lukio
lain mukaista omaehtoista ammatillista aikuis
koulutusta varten myönnettävää henkilökohtais
ta tukea; tai 

4) tämän lain 8 §:n 4 momentissa mainittujen 
lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen taik
ka kuntoutusrahalain mukaista kuntoutusrahaa 
tai ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuk
sen tai liikennevakuutuksen kuntoutusta koske
vien säännösten perusteella, ei kuitenkaan, jos 
kuntoutusrahaa on maksettu eläkkeen lisänä. 

Edellä 1 momentissa mainittu etuus ei oikeuta 
työeläkelisään, jos etuus on maksettu: 

1) ajalta ennen sen kalenterivuoden alkua, 
jona työntekijä on täyttänyt 23 vuotta; 

2) ajalta ennen sitä kalenterivuotta, jona 
työntekijällä on ollut ensimmäinen 8 §:n 4 mo
mentissa mainitun lain, eläkeohjesäännön tai 
eläkesäännön mukaiseen eläkkeeseen oikeuttava 
virka- tai työsuhde taikka yrittäjätoiminta, tai 
sanotulta kalenterivuodelta; 

3) kalenterivuodelta, jonka ajan työntekijä on 
ollut 8 §:n 4 momentissa mainitun lain, eläkeoh
jesäännön tai eläkesäännön alaisessa virka- tai 
työsuhteessa taikka yrittäjätoiminnassa, jollei 
työntekijä ole samana kalenterivuonna ansain
nut lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnte
kijäin eläkelain mukaista palkkaa vähintään 
sanotun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
rajamäärää; eikä 

4) eläketapahtuman sattumisvuodelta. 
Työeläkelisä lasketaan kertomalla eläkkeen 

määrä niiden kuukausien lukumäärällä, joilta 1 
momentissa mainittua etuutta on maksettu 
( etuuskuukaudet) ja jakamalla tulo luvulla, 
joka saadaan vähentämällä etuuskuukausien lu
kumäärä niiden täysien kuukausien lukumää
rästä, jotka sisältyvät aikaan työntekijän 23 
vuoden iän täyttämisestä, kuitenkin aikaisin
taan 1 päivästä heinäkuuta 1962, 65 vuoden iän 
saavuttamiseen. Etuuskuukaudet määrätään 
etuuslajeittain täysinä kuukausina niiden päi-
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ketun lukumäärän perusteella, joilta työntekijä 
on saanut 1 momentin mukaan työttömyysli
sään oikeuttavaa ansioon suhteutettua päivära
haa, ja lukemalla kuukauteen 22 päivää. 

Työttömyysturvalain 18 §:ssä tarkoitettua ly
hennettyä työpäivää tekevän ja saman lain 
19 §:ssä tarkoitettua osa-aikatyötä vastaan ot
taneen työntekijän työttömyyspäivien luku
määränä käytetään saatuja päivärahoja vastaa
vien täysien päivärahojen lukumäärää. 

8§ 

Yhteensovitusraja lasketaan yhteensovituspe
rusteesta, jona 3 momentissa säädetyin poik
keuksin käytetään korkeinta peruseläkkeen pe
rusteena olevaa palkkaa. Yhteensovitusraja 
saadaan ottamalla 60 prosenttia yhteensovitus
perusteesta ja, jos yhteensovitusperuste ylittää 
586 markkaa kuukaudessa, vähentämällä 6 
prosenttia ylitteestä, kuitenkin enintään kan
saneläkkeen pohjaosan määrä. Osaeläkkeenä 
myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä yhteenso
vitettaessa yhteensovitusraja on 30 prosenttia 
yhteensovitusperusteesta. 

Jos työntekijä on samanaikaisesti vähintään 
kuusi kuukautta yhdenjaksoisesti kahdessa tai 
useammassa jäljempänä 4 momentissa tarkoi
tettuun peruseläkkeeseen oikeuttavassa työ- tai 
virkasuhteessa taikka yrittäjätoiminnassa, las
ketaan yhteensovitusperustetta määrättäessä 
vastaavat eläkkeen perusteena olevat palkat ja 
työtulot yhteen. Jos työntekijä on välittömästi 
ennen eläketapahtumaa saanut aikaisemman 
eläketapahtuman johdosta peruseläkettä taikka 
muuta siihen verrattavaa työ- tai virkasuhtee
seen perustuvaa eläkettä ja on vähintään kol
men vuoden ajan ollut samanaikaisesti jäljem
pänä 4 momentissa tarkoitettuun peruseläkkee
seen oikeuttavassa työ- tai virkasuhteessa taik
ka yrittäjätoiminnassa, lisätään yhteensovitus
perustetta määrättäessä tähän työ- tai vir
kasuhteeseen taikka yrittäjätoimintaan liitty-

10 330294T 

Ehdotus 

vien yhteen lasketun lukumäärän perusteella, 
joilta työntekijä on saanut 1 momentin mukaan 
työeläke/isään oikeuttavaa etuutta. Etuuskuu
kausia määrättäessä päivien jakajana käytetään 
kunkin etuuslajin osalta niiden päivien lukumää
rää, joilta etuutta voidaan keskimäärin kuukau
dessa enintään maksaa. 

Työttömyysturvalain 18 §:ssä tarkoitettua ly
hennettyä työpäivää tekevän ja saman lain 
19 §:ssä tarkoitettua osa-aikatyötä vastaan ot
taneen työntekijän työttömyyspäivien luku
määränä käytetään saatuja päivärahoja vastaa
vien täysien päivärahojen lukumäärää. 

Yhteensovitus ja eläkesovitus 

8§ 

Yhteensovitusraja lasketaan yhteensovituspe
rusteesta, jona 3 momentissa säädetyin poik
keuksin käytetään korkeinta peruseläkkeen pe
rusteena olevaa eläkepalkkaa tai työtuloa sel
laisesta työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjä
toiminnasta, josta eläkkeeseen oikeuttavaksi 
ajaksi on luettu vähintään vuosi. Yhteensovitus
raja saadaan ottamalla 60 prosenttia yhteenso
vitusperusteesta ja, jos yhteensovitusperuste 
ylittää 586 markkaa kuukaudessa, vähentämäl
lä 6 prosenttia ylitteestä, kuitenkin enintään 
kansaneläkkeen pohjaosan määrä. Osaeläkkee
nä myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä yhteen
sovitettaessa yhteensovitusraja on 30 prosenttia 
yhteensovitusperusteesta. 

Jollei työntekijällä ole oikeutta peruseläkkee
seen, jossa on eläkkeeseen oikeuttavaa aikaa 
vähintään vuosi, käytetään yhteensovitusperus
teena korkeinta peruseläkkeen perusteena olevaa 
eläkepalkkaa tai työtuloa. Jos työntekijä on 
samanaikaisesti vähintään vuoden yhdenjaksoi
sesti kahdessa tai useammassa 4 momentissa 
tarkoitettuun peruseläkkeeseen oikeuttavassa 
työ- tai virkasuhteessa taikka yrittäjätoimin
nassa, lasketaan yhteensovitusperustetta mää
rättäessä vastaavat eläkepalkat ja työtulot yh
teen. Jos työntekijä on välittömästi ennen 
eläketapahtumaa saanut aikaisemman eläketa
pahtuman johdosta peruseläkettä taikka muuta 
siihen verrattavaa työ- tai virkasuhteeseen pe
rustuvaa eläkettä ja on vähintään kolmen 
vuoden ajan ollut samanaikaisesti 4 momentis
sa tarkoitettuun peruseläkkeeseen oikeuttavas-
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vään eläkkeen perusteena olevaan palkkaan tai 
työtuloon 10/6 mainitun aikaisemman eläkkeen 
määrästä. Tämän momentin soveltamisesta ly
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain ja eräiden työsuhteissa olevien taitei
lijoiden ja toimittajien eläkelain (662/85) alai
siin työsuhteisiin on kuitenkin voimassa, mitä 
mainituissa laeissa säädetään. 

Ehdotus 

sa työ- tai virkasuhteessa taikka yrittäjätoimin
nassa, lisätään yhteensovitusperustetta määrät
täessä tähän työ- tai virkasuhteeseen taikka 
yrittäjätoimintaan liittyvään eläkepalkkaan tai 
työtuloon 10/6 mainitun aikaisemman eläkkeen 
määrästä. Tämän momentin soveltamisesta ly
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain sekä eräiden työsuhteissa olevien tai
teilijoiden ja toimittajien eläkelain (662/85) 
alaisiin työsuhteisiin on kuitenkin voimassa, 
mitä mainituissa laeissa säädetään. 

Jos kuitenkin palkka, jota olisi 2 momentin 
mukaan käytettävä yhteensovitusperusteena, on 
huomattavasti alempi kuin työntekijän vuotta 
lyhyemmistä työsuhteista määrättävä palkka ja 
jos suurempaa palkkaa voidaan pitää vakiintu
neena, yhteensovitusperusteena käytetään kor
keinta peruseläkkeen perusteena olevaa eläke
palkkaa tai työtuloa. 

8 a§ 
Edellä 8 §:ssä tarkoitettu yhteensovitus teh

dään uudelleen, jos: 

4) eläkkeensaajalle myönnetään 8 §:n 9 mo
mentissa tarkoitettu yhteensovituksessa huo
mioon otettava etuus; tai 

4) eläkkeensaajalle myönnetään 8 §:n 10 mo
mentissa tarkoitettu yhteensovituksessa huo
mioon otettava etuus; tai 

8c§ 

Jos leski ei saa 1 momentissa tarkoitettua 
eläkettä, lesken ansiotyöhön perustuvana eläk
keenä pidetään sitä eläkettä, joka hänelle olisi 
myönnetty, jos hän olisi tullut täyteen työky
vyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin 
työkyvyttömäksi edunjättäjän kuolinpäivänä 
tai sinä päivänä, jona 2 momentissa tarkoitettu 
lapsi täyttää 18 vuotta. Eläkettä määrättäessä 
ei tällöin kuitenkaan sovelleta 6 §:n 3 momentin 
säännöksiä päivistä, jotka jätetään huomioon 
ottamatta siinä tarkoitettuja 360 päivää lasket
taessa. 

8 f§ 
Sen lisäksi, mitä 8 e §:ssä säädetään, elä

kesovitus tehdään uudelleen vain, jos leskelle 
myönnetään 8 c §:n 1 momentissa tarkoitettu 
eläke muuna kuin osa-aikaeläkkeenä tai jos 

Jos leski ei saa 1 momentissa tarkoitettua 
eläkettä, lesken ansiotyöhön perustuvana eläk
keenä pidetään sitä eläkettä, joka hänelle olisi 
myönnetty, jos hän olisi tullut täyteen työky
vyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin 
työkyvyttömäksi edunjättäjän kuolinpäivänä 
tai sinä päivänä, jona 2 momentissa tarkoitettu 
lapsi täyttää 18 vuotta. Näin menetellään myös 
vieraan valtion vastaavan etuuden osalta. Elä
kettä määrättäessä ei sovelleta 6 a §:n 2 mo
mentin säännöksiä päivistä, jotka jätetään huo
mioon ottamatta sanotun pykälän 1 momentissa 
tarkoitettuja 360 päivää laskettaessa. 

8 f§ 
Sen lisäksi, mitä 8 e §:ssä säädetään, elä

kesovitus tehdään uudelleen vain, jos leskelle 
myönnetään 8 c §:n 1 momentissa tarkoitettu 
eläke muuna kuin osa-aikaeläkkeenä. Täl-
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leskeneläkkeen määrä 8 a §:n 3 momentin mu
kaisen uuden yhteensovituksen vuoksi muuttuu. 
Tällöin käytetään samaa eläkesovitusperustetta 
kuin eläkesovitusta ensimmäistä kertaa teh
täessä. 

Ehdotus 

löin käytetään samaa eläkesovitusperustetta 
kuin eläkesovitusta ensimmäistä kertaa teh
täessä. 

10 a § 

12 § 
Eläkelaitosten keskinäinen vastuu eläkkeistä 

ja kuntoutusrahasta määräytyy sekä eläkkeistä 
ja kuntoutusrahasta eläkelaitoksille aiheutuvat 
kulut jaetaan eläkelaitosten kesken, mikäli elä
kelaitokset eivät ole toisin sopineet, seuraavas
ti: 

1) vanhuuseläkkeestä työntekijälle, joka 1 
päivänä heinäkuuta 1962 ei ollut täyttänyt 50 
vuotta, siltä osin kuin se perustuu palvelusai
kaan ennen sitä kalenterivuotta, jona työnteki
jä täyttää 55 vuotta, on kukin eläkelaitos 
vastuussa määrästä, joka vastaa sosiaali- ja 
terveysministeriön vahvistamien yleisten perus
teiden mukaan eläkkeen myöntämistä edeltä
vältä ajalta laitokselle suoritettavia eläkevakuu
tusmaksuja tai laskettavaa eläkevastuuta; lisäk
si eläkelaitos on vastuussa siitä eläkkeen mää
rästä, joka sosiaali- ja terveysministeriön vah
vistamien perusteiden mukaan on erikseen siir
retty eläkelaitoksen vastuulla olevaan eläkkeen 
osaan tämän osan arvon säilyvyyden tukemi
seksi; 

2) työkyvyttömyyseläkkeestä, joka on 
myönnetty 6 §:n 3 momenttia soveltaen, sellai
sen työttömyyseläkkeen puolesta määrästä, jo
ka on myönnetty soveltaen 6 §:n 3 momenttia 
vähintään viisi vuotta jatkuneeseen työsuhtee
seen, sekä perhe-eläkkeestä, jonka perusteena 
on edunjättäjän 6 §:n 3 momenttia soveltaen 
laskettu työkyvyttömyyseläke siltä osin kuin 
sitä on maksettu ajalta ennen sen kuukauden 

Asianomaisen työntekijän tai työnantajan ha
kemuksesta on eläkelaitoksen annettava päätös 
siitä, onko työsuhteeseen sovellettava 2 §:n 3 tai 
4 momenttia ja myönteisessä tapauksessa vah
vistettava näin päättyneestä työsuhteesta muo
dostuva vastainen eläkeoikeus. 

12 § 
Eläkelaitosten keskinäinen vastuu eläkkeistä 

ja kuntoutusrahasta määräytyy sekä eläkkeistä 
ja kuntoutusrahasta eläkelaitoksille aiheutuvat 
kulut jaetaan eläkelaitosten kesken, mikäli elä
kelaitokset eivät ole toisin sopineet, seuraavas
ti: 

1) vanhuuseläkkeestä työntekijälle, joka 1 
päivänä heinäkuuta 1962 ei ollut täyttänyt 50 
vuotta, siltä osin kuin se perustuu palvelusai
kaan ennen sitä kalenterivuotta, jona työnteki
jä täyttää 55 vuotta, on kukin eläkelaitos 
vastuussa määrästä, joka vastaa sosiaali- ja 
terveysministeriön vahvistamien yleisten perus
teiden mukaan eläkkeen myöntämistä edeltä
vältä ajalta laitokselle suoritettavia eläkevakuu
tusmaksuja tai laskettavaa eläkevastuuta; lisäk
si eläkelaitos on vastuussa siitä eläkkeen mää
rästä, joka sosiaali- ja terveysministeriön vah
vistamien perusteiden mukaan on erikseen siir
retty eläkelaitoksen vastuulla olevaan eläkkeen 
osaan tämän osan arvon säilyvyyden tukemi
seksi tai eläkelaitoksen vastuun ulottamiseksi 
eläkkeeseen myös siltä osin kuin se perustuu 
palvelusaikaan sen kalenterivuoden jälkeen, jona 
työntekijä täyttää 54 vuotta, taikka työkyvyttö
myys- tai työttömyyseläkeaikaan; 

2) työkyvyttömyyseläkkeestä, joka on 
myönnetty 6 a §:ää soveltaen, sellaisen työttö
myyseläkkeen puolesta määrästä, joka on 
myönnetty soveltaen 6 a §:ää vähintään viisi 
vuotta jatkuneeseen työsuhteeseen, sekä perhe
eläkkeestä, jonka perusteena on edunjättäjän 
6 a §:ää soveltaen laskettu työkyvyttömyyselä
ke siltä osin kuin sitä on maksettu ajalta ennen 
sen kuukauden päättymistä, jona edunjättäjä 
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päättymistä, jona edunjättäjä olisi saavuttanut 
eläkeiän, näihin eläkkeisiin luettuna myös ly
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain perusteella ehkä saatava eläkkeen osa 
ja merimieseläkelain 3 a §:n 4 momentissa tar
koitettu sanotun lain perusteella ehkä saatava 
eläkkeen osa, mutta ei 7 c §:n mukaista koro
tusta eikä 9 §:n perusteella eläkkeen alkamisen, 
työttömyyseläkkeen osalta kuitenkin 4 c §:ssä 
tarkoitetun työttömäksi joutumispäivän, jäl
keen annettuja korotuksia, sekä siitä kuntou
tusrahan osasta, joka vastaa 6 §:n 3 momenttia 
soveltaen myönnetystä työkyvyttömyyseläk
keestä yllämainitulla tavalla määräytyvää eläk
keen osaa, vastaa yksin se eläkelaitos, jonka 
toimintapiiriin työntekijä tai edunjättäjä kuului 
sanotussa momentissa tarkoitetun työsuhteen pe
rusteella, kuitenkin siten, että edellä tarkoitetus
ta eläkkeestä tai eläkkeen osasta, jonka perus
teena oleva eläketapahtuma on sattunut työnte
kijän 63 vuoden iän täyttämisvuoden jälkeen, 
vastaa yksin se eläkelaitos, jonka toimintapii
riin työntekijä on viimeksi kuulunut ennen 
eläketapahtuman sattumista sanotun iän täyt
tämisvuonna tai sen jälkeen yhdenjaksoisesti 
jatkuneen vähintään kuuden kuukauden työ
suhteen perusteella; 

4) muista vanhuus-, työkyvyttömyys-, työt
tömyys- ja perhe-eläkkeistä, lukuun ottamatta 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 9 §:n 1 momentin 2 kohdan ja meri
mieseläkelain 3 a §:n 2 momentin 2 kohdan 
mukaisesti maksettavaa määrää, samoin kuin 
eläkkeiden ja kuntoutusrahan niistä osista, 
jotka ylittävät 1-3 kohdan mukaiset määrät, 
osa-aikaeläkkeestä sekä maksujen tai rahasto
jen laskuperusteiden yleisestä muutoksesta ja 1 
kohdan viimeisessä lauseessa tarkoitetusta siir
rosta johtuvista kustannuksista ja lyhytaikaisis
sa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 
9 §:n 1 momentin 3 kohdassa sekä merimieselä
kelain 3 a §:n 2 momentin 3 kohdissa tarkoite
tuista sanottuihin lakeihin perustuvan eläketur
van aiheuttamien kulujen osuudesta vastaavat 
eläkelaitokset yhteisesti sosiaali- ja terveysmi
nisteriön eri kululajeja varten antamien perus
teiden mukaisesti; sekä 

Kuntoutukseen liittyvistä muista kuin kun
toutusrahan aiheuttamista kustannuksista vas
taa yksin kuntoutuksesta huolehtiva eläkelaitos 

Ehdotus 

olisi saavuttanut eläkeiän, näihin eläkkeisiin 
luettuna myös lyhytaikaisissa työsuhteissa ole
vien työntekijäin eläkelain perusteella ehkä 
saatava eläkkeen osa ja merimieseläkelain 
3 a §:n 4 momentissa tarkoitettu sanotun lain 
perusteella ehkä saatava eläkkeen osa, mutta ei 
7 c §:n mukaista korotusta eikä 9 §:n perusteella 
eläkkeen alkamisen, työttömyyseläkkeen osalta 
kuitenkin 4 c §:ssä tarkoitetun työttömäksi jou
tumispäivän, jälkeen annettuja korotuksia, se
kä siitä kuntoutusrahan osasta, joka vastaa 
6 a §:ää soveltaen myönnetystä työkyvyttö
myyseläkkeestä yllä mainitulla tavalla määräy
tyvää eläkkeen osaa, vastaa yksin se eläkelai
tos, jonka toimintapiiriin työntekijä on viimek
si kuulunut ennen eläketapahtuman sattumista 
sanotun iän täyttämisvuonna tai sen jälkeen 
yhdenjaksoisesti jatkuneen vähintään kuuden 
kuukauden työsuhteen perusteella; 

4) muista vanhuus-, työkyvyttömyys-, työt
tömyys- ja perhe-eläkkeistä, lukuun ottamatta 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 9 §:n 1 momentin 2 kohdan ja meri
mieseläkelain 3 a §:n 2 momentin 2 kohdan 
mukaisesti maksettavaa määrää, samoin kuin 
eläkkeiden ja kuntoutusrahan niistä osista, 
jotka ylittävät 1-3 kohdan mukaiset määrät, 
osa-aikaeläkkeestä sekä maksujen tai rahasto
jen laskuperusteiden yleisestä muutoksesta ja 1 
kohdassa tarkoitetuista siirroista johtuvista 
kustannuksista ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain 9 §:n 1 momentin 
3 kohdassa sekä merimieseläkelain 3 a §:n 2 
momentin 3 kohdassa tarkoitetuista sanottui
hin lakeihin perustuvan eläketurvan aiheutta
mien kulujen osuudesta vastaavat eläkelaitok
set yhteisesti sosiaali- ja terveysministeriön eri 
kululajeja varten antamien perusteiden mukai
sesti; sekä 

Kuntoutukseen liittyvistä muista kuin kun
toutusrahan aiheuttamista kustannuksista vas
taa yksin kuntoutuksesta huolehtiva eläkelaitos 
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ja kustannuksista, jotka johtuvat 4 b §:n 3 
momentin soveltamisesta, vastaavat eläkelai
tokset noudattaen soveltuvin osin, mitä perhe
eläkkeestä aiheutuvista kustannuksista on sää
detty. 

12 a § 
Tämän lain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 

olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimin
taa harjoittaville eläkelaitoksille, merimieselä
kelaissa tarkoitetulle merimieseläkekassalle se
kä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 
eläkelaissa tarkoitetulle kunnalliselle eläkelai
tokselle työttömyysajan huomioon ottamisesta 
aiheutuvan vastuun ja kulujen peittämiseksi 
tulee työttömyyskassalaissa (603/84) tarkoite
tun työttömyyskassojen keskuskassan sosiaali
ja terveysministeriön asettamassa määräajassa 
suorittaa vuosittain eläketurvakeskukselle va
kuutusmaksu, joka lasketaan sosiaali- ja ter
veysministeriön vahvistamana prosenttimäärä
nä keskuskassan tukimaksuista. Määräosa on 
vahvistettava siten, että vakuutusmaksuna ar
vion mukaan kertyy sama määrä, joka saatai
siin, jos 7 b §:ssä tarkoitettua ansioon suh
teutettua päivärahaa vastaavista palkoista suo
ritettaisiin tämän lain mukaista keskimääräistä 
vakuutusmaksua vastaava maksu. Eläketurva
keskuksen ja työttömyyskassojen keskuskassan 
yhteisestä esityksestä sosiaali- ja terveysminis
teriö voi määrätä suoritettavaksi edellä sanotun 
vakuutusmaksun ennakkoa. 

Ehdotus 

ja kustannuksista, jotka johtuvat 4 b §:n 4 
momentin soveltamisesta, vastaavat eläkelai
tokset noudattaen soveltuvin osin, mitä perhe
eläkkeestä aiheutuvista kustannuksista sääde
tään. 

12 a § 
Tämän lain ja lyhytaikaisissa työsuhteissa 

olevien työntekijäin eläkelain mukaista toimin
taa harjoittaville eläkelaitoksille, merimieselä
kelaissa tarkoitetulle merimieseläkekassalle se
kä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 
eläkelaissa tarkoitetulle kunnalliselle eläkelai
tokselle työttömyys- ja koulutusajan huomioon 
ottamisesta aiheutuvan vastuun ja kulujen peit
tämiseksi tulee työttömyyskassalaissa (603/84) 
tarkoitetun työttömyyskassojen keskuskassan 
suorittaa vuosittain sosiaali- ja terveysministe
riön asettamassa määräajassa eläketurvakes
kukselle vakuutusmaksu, joka lasketaan so
siaali- ja terveysministeriön vahvistamana pro
senttimääränä keskuskassan tukimaksuista. 
Määräosa on vahvistettava siten, että vakuu
tusmaksuna arvion mukaan kertyy sama mää
rä, joka saataisiin, jos 7 b §:n 1 momentin 1-3 
kohdassa tarkoitettua etuutta vastaaviita päivil
tä suoritettaisiin tämän lain · mukaista keski
määräistä vakuutusmaksua vastaava maksu. 
Tällöin vakuutusmaksun perusteena olevana 
palkkana käytetään sitä työansiota, jonka ar
vioidaan vastaavan 7 b §:n 1 momentin 1 koh
dassa tarkoitetun etuuden perusteena olevaa 
keskimääräistä palkkaa. Eläketurvakeskuksen 
ja työttömyyskassojen keskuskassan yhteisestä 
esityksestä sosiaali- ja terveysministeriö voi 
määrätä suoritettavaksi edellä sanotun vakuu
tusmaksun ennakkoa. 

12 b § 
Työntekijäin eläkemaksu on kolme prosenttia 

lisättynä puolella siitä prosenttimäärästä, jolla 
tämän lain vähimmäisehtojen mukaisen vakuu
tuksen keskimääräinen vakuutusmaksu prosent
teina palkasta ylittää luvun 18,2. Keskimääräi
sessä vakuutusmaksussa ei tällöin oteta huo
mioon 13 b §:ssä tarkoitettujen kulujen osuutta. 
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa vuosittain 
päätöksen työntekijäin eläkemaksun määrästä. 

Työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydes
sä työntekijäin eläkemaksun palveluksessaan ole-
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17 § 
Työnantaja on velvollinen antamaan eläke

laitokselle, eläketurvakeskukselle ja tämän lain 
mukaiselle valitusviranomaiselle kaikki ne tie
dot, jotka ovat tarpeen tämän lain täytäntöön
panoa varten. Sanotuilla laitoksilla on oikeus 
tarkastaa työnantajan kirjoista tietojen oikeel
lisuus. Siltä osin kuin työnantaja jättää sanotut 
tiedot toimittamatta tai toimittaa ne myöhem
min kuin asetuksessa tarkemmin säädetään, 
työnantajalle määrätään arvion perusteella 
enintään kaksinkertaiseksi korotettu vakuutus
maksu, jollei ole erityistä syytä luopua koro
tuksen määräämisestä. Eläketurvakeskus antaa 
tarvittaessa tarkemmat ohjeet korotuksen mää
räämisestä ja siitä luopumisesta. Mitä edellä on 
säädetty työnantajasta, koskee soveltuvin osin 
myös työttömyyskassalaissa tarkoitettua työt
tömyyskassaa. 

19 b§ 
Jos eläkkeen hakija on alaikäinen taikka jos 

hän sairauden tai muun syyn takia ei pysty itse 
hakemaan eläkettä ja jos hänellä ole holhoojan 
tai tätä tarkoitusta varten määrättyä uskottua 
miestä, eläkelaitoksen hyväksymä hakijan lä
hiomainen tai muu henkilö, joka pääasiallisesti 
on huolehtinut hänestä, voi edunvalvojana 
käyttää hänen puhevaltaansa tämän lain mu
kaista eläkettä koskevassa asiassa. Henkilö, 

Ehdotus 

van työntekijän ennakkoperintälain 4 §:ssä tar
koitetusta palkasta, tuloverolain ( 1535192) 
77 §:n mukaisesta palkkatulosta, rajoitetusti ve
rovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamises
ta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetusta palkasta 
sekä palvelurahoista. Työntekijäin eläkemaksu 
pidätetään myös vakuutuskassalaissa ( 1164/92) 
tarkoitetun sairauskassan myöntämästä täyden
nyspäivärahasta. Eläkemaksu pidätetään siltä 
osin kuin työnantaja on palkanmaksuhetken mu
kaisesti arvioituna velvollinen järjestämään työn
tekijälle eläketurvaa. 

Työnantaja vastaa tämän lain vähimmäisehdot 
täyttävän eläketurvan kustannuksista eläkelai
tokselle myös työntekijäin eläkemaksun osalta. 

Työntekijäin eläkemaksua koskevan muutok
senhaun osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä 
22 §:ssä säädetään. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkem
mat määräykset tämän pykälän soveltamisesta. 

17 § 
Työnantaja on velvollinen antamaan eläke

laitokselle, eläketurvakeskukselle ja tämän lain 
mukaiselle valitusviranomaiselle kaikki ne tie
dot, jotka ovat tarpeen tämän lain täytäntöön
panoa varten. Sanotuilla laitoksilla on oikeus 
tarkastaa työnantajan kirjoista tietojen oikeel
lisuus. Siltä osin kuin työnantaja jättää sanotut 
tiedot toimittamatta tai toimittaa ne myöhem
min kuin asetuksessa tarkemmin säädetään, 
työnantajalle määrätään arvion perusteella 
enintään kaksinkertaiseksi korotettu vakuutus
maksu, jollei ole erityistä syytä luopua koro
tuksen määräämisestä. Eläketurvakeskus antaa 
tarvittaessa tarkemmat ohjeet korotuksen mää
räämisestä ja siitä luopumisesta. Mitä edellä 
säädetään työnantajasta, koskee soveltuvin osin 
myös 6 a ja 7 b §:ssä tarkoitettuja etuuksia 
myöntäviä viranomaisia ja laitoksia. 

19 b § 
Jos eläkkeen hakija on alaikäinen taikka jos 

hän sairauden tai muun syyn takia ei pysty itse 
hakemaan eläkettä ja jollei hänellä ole holhoo
jaa tai tätä tarkoitusta varten määrättyä uskot
tua miestä, eläkelaitoksen hyväksymä hakijan 
muu hänestä pääasiallisesti huolehtiva henkilö 
voi edunvalvojana käyttää hänen puhevaltaan
sa tämän lain mukaista eläkettä koskevassa 
asiassa. 
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joka on täyttänyt 18 vuotta, voi myös, jollei 
erityistä estettä ole, itse tehdä eläkettään kos
kevan hakemuksen. 

Edellä 1 momentissa säädetyin edellytyksin 
eläkelaitos voi myös suorittaa eläkkeen sen 
saajan lähiomaiselle tai muulle henkilölle taik
ka 18 vuotta täyttäneelle alaikäiselle eläkkeen 
saajalle itselleen. 

Jos selvitystä edunjättäjän kuolemasta ei 
voida esittää, mutta on todennäköistä, että 
edunjättäjä on kuollut, perhe-eläke voidaan 
myöntää määräajaksi. 

Jos vanhuus- tai perhe-eläke taikka sellainen 
täysi työkyvyttömyyseläke, jonka suuruutta 
määrättäessä ei ole sovellettu 6 §:n 3 moment
tia, on ennen 8 §:n mukaisen yhteensovituksen 
suorittamista pienempi kuin 2,50 markkaa kuu
kaudessa, eläkelaitoksella on oikeus suorittaa 
eläke kertasuorituksena, joka lasketaan sosiaa
li- ja terveysministeriön vahvistamien perustei
den mukaan. Kertasuorituksen saajalla ei sen 
jälkeen ole saman eläketapahtuman johdosta 
oikeutta eläkkeeseen niiden työsuhteiden perus
teella, joiden nojalla suoritusta vastaava eläke 
olisi maksettu. Jos määräajaksi myönnetty työ
kyvyttömyyseläke on maksettu kertasuorituk
sena, voidaan eläkkeensaajalle kuitenkin myön
tää eläke siltä ajalta, jonka hänen työkyvyttö
myytensä määräajan jälkeen jatkuu. Edellä 
sanottu markkamäärä tarkistetaan vuosittain 
tammikuun alusta sen palkkaindeksiluvun mu
kaan, joka vahvistetaan 9 §:n 1 momentin 
soveltamista varten. 

Ehdotus 

Edellä 1 momentissa säädetyin edellytyksin 
eläkelaitos voi suorittaa eläkkeen sen saajan 
lähiomaiselle tai muulle henkilölle. 

Perhe-eläke voidaan myöntää määräajaksi, 
jos selvitystä edunjättäjän kuolemasta ei voida 
esittää, mutta on todennäköistä, että edunjät
täjä on kuollut. 

Jos vanhuus- tai perhe-eläke taikka sellainen 
täysi työkyvyttömyyseläke, jonka suuruutta 
määrättäessä ei ole sovellettu 6 a §:ää, on 
ennen 8 §:n mukaisen yhteensovituksen suorit
tamista pienempi kuin 2,50 markkaa kuukau
dessa, eläkelaitoksella on oikeus suorittaa eläke 
kertasuorituksena, joka lasketaan sosiaali- ja 
terveysministeriön vahvistamien perusteiden 
mukaan. Kertasuorituksen saajalla ei sen jäl
keen ole saman eläketapahtuman johdosta oi
keutta eläkkeeseen niiden työsuhteiden perus
teella, joiden nojalla suoritusta vastaava eläke 
olisi maksettu. Jos määräajaksi myönnetty työ
kyvyttömyyseläke on maksettu kertasuorituk
sena, voidaan eläkkeensaajalle kuitenkin myön
tää eläke siltä ajalta, jonka hänen työkyvyttö
myytensä määräajan jälkeen jatkuu. Edellä 
mainittu markkamäärä tarkistetaan vuosittain 
tammikuun alusta sen palkkaindeksiluvun mu
kaan, joka vahvistetaan 9 §:n 1 momentin 
soveltamista varten. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma sattuu tämän lain tultua 
voimaan. Tämän lain 5 b §:n 2 ja 6-8 moment
tia sovelletaan kuitenkin myös eläkkeisiin, joissa 
eläketapahtuma on sattunut ennen lain voimaan
tuloa. 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, 
tämän lain 2 §:n 5 ja 6 momenttia sovelletaan 
lain voimaan tullessa voimassa oleviin työsuhtei
siin. 

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 1994 54 vaan 
ei 62 vuotta täyttäneen työntekijän työsuhde on 
sanottuna päivänä jatkunut vähintään kymmenen 
vuotta, päätetään työsuhde 2 §:n 5 momentin 
mukaisesti vuoden 1994 lopussa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa 55 vuotta 
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täyttäneeseen työntekijään, jolla tämän lain voi
maan tullessa on oikeus työttömyysturvalain 
mukaiseen päivärahaan, sovelletaan edelleen 
työntekijäin eläkelain 4 c §:ää sellaisena kuin se 
on tämän lain voimaan tullessa. Säännöstä 
sovellettaessa työntekijällä katsotaan olevan oi
keus päivärahaan myös työttömyysturvalain 
12 §:ssä tarkoitettuna omavastuuaikana. 

Sen estämättä, mitä 4 e §:n 1 momentissa 
säädetään yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikära
jasta, säilyttää vuonna 1939 tai sitä ennen 
syntynyt työntekijä oikeuden saada yksilöilista 
varhaiseläkettä 55 vuotta täytettyään. Tämän 
lain 4 e §:n 3 momenttia sovelletaan ennakko
päätökseen, joka annetaan tämän lain voimassa 
ollessa. 

Lain 7 §:ää sovelletaan kuitenkin työsuhtee
seen, joka päättyy 1 päivänä tammikuuta 1994 
tai sen jälkeen. Siltä osin kuin palvelusaikaa on 
laskettava ennen 1 päivää tammikuuta 1994, 
sovelletaan kuitenkin työntekijäin eläkelain 5 §:n 
1 momenttia edelleen sellaisena kuin se on tämän · 
lain voimaan tullessa. 

Sovellettaessa 7 b §:n säännöksiä ei ennen 
tämän lain voimaantuloa edeltäneeltä ajalta 
maksettuja sanotun pykälän 1 momentin 2-4 
kohdassa tarkoitettuja etuuksia oteta huomioon. 

Tämän lain 8 §:n 2 momentissa säädetty 
markkamäärä vastaa vuodelle 1966 vahvistettua 
palkkaindeksilukua ja 19 b §:n 4 momentissa 
säädetty markkamäärä vuodelle 1978 vahvistet
tua palkkaindeksilukua. 
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Laki 

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

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

eläkelain (134/62) 1 §:n 1 momentti, 4 a, 5 ja 7 § sekä 9 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti 23 päivänä lokakuuta 1992 annetussa laissa (950/92), 

4 a § muutettuna 26 päivänä heinäkuuta 1985 ja 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetuilla laeilla 
(667/85 ja 606/89), 5 §muutettuna 28 päivänä heinäkuuta 1978, 17 päivänä joulukuuta 1982 ja 8 
päivänä elokuuta 1986 annetuilla laeilla (594/78, 982/82, ja 604/86) sekä mainitulla 26 päivänä 
heinäkuuta 1985 annetulla lailla, 7 § muutettuna 14 päivänä heinäkuuta 1969, 18 päivänä 
kesäkuuta 1971, 12 päivänä heinäkuuta ja 31 päivänä joulukuuta 1985 sekä 27 päivänä 
maaliskuuta 1991 annetuilla laeilla (470/69, 501/71, 593 ja 1121185 sekä 613/91) sekä 9 §:n 1 
momentin 1 kohta 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetussa laissa (600/90) ja 3 kohta mainitussa 27 
päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 5 b-5 d, 7 a, 7 b ja 10 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona 

hän on täyttänyt 13 vuotta, työskentelee met
sätyössä, uittotyössä, maatila- ja puutarhata
louden eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennus
työssä, maanparannustyössä, turveteollisuus
työssä, satamatyössä tai kotimaanliikenteen 
aluksessa taikka, sikäli kuin asetuksella sääde
tään, muualla sellaisella alalla, jolle lyhytaikai
set työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työn
antajan kustannettava eläketurva vanhuuden ja 
työkyvyttömyyden varalta sekä tällaisen työn
tekijän omaisille perhe-eläketurva tämän lain 
mukaan. Mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, 
on soveltuvin osin muutoin voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain (395/61) 3 §:n 2-4 mo
mentissa, 4 §:n 1, 3 ja 5 momentissa, 4 a-4 d 
ja 4 f-4 n §:ssä, 5 b §:n 3 ja 4 momentissa, 5 c, 
7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10, 10 a, ja 
12 §:ssä, 13 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 14, 15 a, 
15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19 a-19 e, 20, 21, 
21 a, 21 b, 22 ja 23 §:ssä säädetään. 

4a § 
Sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentissa ja 

5 §:n 3 momentissa on säädetty täyden työky
vyttömyyseläkkeen saamisesta, 55 vuotta täyt
täneellä työntekijällä on oikeus saada työky
vyttömyyseläkettä yksilöllisenä varhaiseläkkee
nä, jos hänen työkykynsä, huomioon ottaen 

II 330294T 

Ehdotus 

1 § 
Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona 

hän on täyttänyt 13 vuotta, työskentelee met
sätyössä, uittotyössä, maatila- ja puutarhata
louden eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennus
työssä, maanparannustyössä, turveteollisuus
työssä, satamatyössä tai kotimaanliikenteen 
aluksessa taikka, sikäli kuin asetuksella sääde
tään, muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikaiset 
työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työnanta
jan kustannettava eläketurva vanhuuden ja 
työkyvyttömyyden varalta sekä tällaisen työn
tekijän omaisille perhe-eläketurva tämän lain 
mukaan. Työntekijä on velvollinen osallistumaan 
tämän lain mukaisen eläketurvan kustantamiseen 
siten kuin JO c §:ssä säädetään. Jos tässä laissa 
ei toisin säädetä, on soveltuvin osin muutoin 
voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 3 §:n 2-4 
momentissa, 4 §:n 1, 3 ja 5 momentissa, 4 a-
4 d ja 4 f-4 n §:ssä, 5 §:n 6 momentissa, 5 c, 
7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10, 10 a, ja 12 §:ssä, 
13 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 14, 15 a, 15 b, 16, 
17, 17 a, 18, 19 a-19 d, 20, 21-21 b, 22 ja 
23 §:ssä säädetään. 

4a § 
Sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentissa ja 

5 b §:n 1 momentissa säädetään täyden työky
vyttömyyseläkkeen saamisesta, 58 vuotta täyt
täneellä työntekijällä on oikeus saada työky
vyttömyyseläkettä yksilöllisenä varhaiseläkkee
nä, jos hänen työk;ykynsä, huomioon ottaen 
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sairaus, vika tai vamma, ikääntymiseen liittyvät 
tekijät, ammatissaolon pitkäaikaisuus, hänelle 
työstä aiheutunut rasittuneisuus ja kuluneisuus 
sekä työolosuhteet, on pysyvästi siinä määrin 
alentunut, ettei hänen kohtuudella voida edel
lyttää enää jatkavan ansiotyötään. Edellytyk
senä on kuitenkin, että työntekijä on lopettanut 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mai
nituissa laeissa, eläkeohjesäännössä tai elä
kesäännöissä tarkoitetun ansiotyön tai että 
hänen ansiotulonsa näistä töistä voidaan ar
vioida kuukaudessa keskimäärin pienemmiksi 
kuin työntekijäin eläkelain 1 §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitettu markkamäärä. Yksilölli
sen varhaiseläkkeen saamisen edellytyksenä on 
lisäksi, että yksilöllistä varhaiseläkettä määrät
täessä voidaan eläkkeeseen oikeuttavana ottaa 
huomioon myös eläkeiän saavuttamiseen jäljel
lä oleva aika tai sitä vastaava ansio, ei kuiten
kaan silloin, kun työntekijällä on oikeus yksi
lölliseen varhaiseläkkeeseen työntekijäin eläke
lain 8 §:n 4 momentissa mainitun muun lain, 
eläkeohjesäännön tai eläkesäännön mukaan. 

Yksilöllisenä varhaiseläkkeenä myönnetty 
työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, jollei eläk
keen saaja enää täytä 1 momentissa säädettyjä 
eläkkeen saamisen edellytyksiä. Muutoin eläk
keestä on soveltuvin osin voimassa, mitä täy
destä työkyvyttömyyseläkkeestä on säädetty. 

Osaeläkkeenä myönnetty työkyvyttömyyselä
ke muutetaan eläkkeensaajan hakemuksesta yk
silölliseksi varhaiseläkkeeksi sitä kuukautta lä
hinnä seuraavan kuukauden alusta, jona eläk
keensaaja on täyttänyt 1 momentissa säädetyt 
edellytykset, ei kuitenkaan takautuvasti kuutta 

Ehdotus 

sairaus, vika tai vamma, ikääntymiseen liittyvät 
tekijät, ammatissaolon pitkäaikaisuus, hänelle 
työstä aiheutunut rasittuneisuus ja kuluneisuus 
sekä työolosuhteet, on pysyvästi siinä määrin 
alentunut, ettei hänen kohtuudella voida edel
lyttää enää jatkavan ansiotyötään. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen edellytyksenä on, 
että työntekijä on lopettanut työntekijäin elä
kelain 8 §:n 4 momentissa mainituissa laeissa, 
eläkeohjesäännössä tai eläkesäännöissä tarkoi
tetun ansiotyön taikka että hänen ansiotulonsa 
näistä töistä voidaan arvioida kuukaudessa 
pienemmiksi kuin edellä mainitun lain 1 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettu markkamää
rä. Lisäksi edellytetään, että yksilöllistä var
haiseläkettä määrättäessä voidaan eläkkeeseen 
oikeuttavana ottaa huomioon myös eläkeiän 
saavuttamiseen jäljellä oleva aika tai sitä vas
taava ansio, ei kuitenkaan silloin, kun työnte
kijällä on oikeus yksilölliseen varhaiseläkkee
seen tai vanhuuseläkkeeseen 65 vuotta alemmas
sa eläkeiässä työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentissa mainitun muun lain, eläkeohje
säännön tai eläkesäännön mukaan .. 

Työntekijällä on oikeus saada ennakkopää
tös siitä, täyttääkö hän 1 momentissa ja 2 
momentin viimeisessä virkkeessä mainitut eläk
keen saamisen edellytykset. Päätökseen saa 
hakea muutosta niin kuin työntekijäin eläke
lain 21 §:ssä säädetään. Ennakkopäätös on elä
kelaitosta sitova, jos siihen perustuva eläkeha
kemus tehdään yhdeksän kuukauden tai työn
antajan ja työntekij"än sopiman sitä pitemmän 
ajan kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

Yksilöllistä varhaiseläkettä maksetaan aikai
sintaan eläkkeen tai ennakkopäätöksen hakemis
ta seuraavan kuukauden alusta. Poikkeukselli
sesta syystä eläke voidaan maksaa takautuvasti, 
kuitenkin enintään vuoden ajalta ennen hakemis
ta seuraavaa kuukautta. 

Yksilöllisenä varhaiseläkkeenä myönnetty 
työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, jollei eläk
keensaaja enää täytä 1 momentissa säädettyjä 
eläkkeen saamisen edellytyksiä. Muutoin eläk
keestä on soveltuvin osin voimassa, mitä täy
destä työkyvyttömyyseläkkeestä säädetään. 
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kuukautta pitemmällä ajalta ennen hakemusta 
seuraavan kuukauden alkua. 

Työntekijällä on oikeus saada ennakkopää
tös siitä, täyttääkö hän 1 momentin ensimmäi
sessä tai viimeisessä virkkeessä mainitut eläk
keen saamisen edellytykset. Päätökseen saa 
hakea muutosta niin kuin työntekijäin eläke
lain 21 §:ssä on säädetty. Ennakkopäätös on 
eläkelaitosta sitova, jos siihen perustuva eläke
hakemus tehdään kuuden kuukauden kuluessa 
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

5§ 
Vanhuuseläke on yhtä suuri kuin se tämän 

lain mukainen työkyvyttömyyseläke, joka työn
tekijälle olisi myönnetty, jos hän olisi saanut 
työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä olevan 
sairauden, vian tai vamman ja tullut täyteen 
työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa mää
rin työkyvyttömäksi viimeisenä päivänä sitä 
kalenterivuotta, jonka aikana hän on täyttänyt 
63 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeen, jonka pe
rusteena oleva työkyvyttömyys on alkanut en
nen työntekijän 63 vuoden iän täyttämisvuoden 
päättymistä, muuttuminen vanhuuseläkkeeksi 
ei aiheuta eläkkeen määrän tarkistusta, ellei 
eläkkeen määrää laskettaessa tule otettavaksi 
huomioon palkkaa, jota ei ole otettu huomioon 
työkyvyttömyyseläkkeen määrää laskettaessa. 
Eläkkeen vuotuinen määrä on puolitoista pro
senttia työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisesti 
korjattujen ja työntekijän 23 ikävuoden täyttä
misen jälkeen ansaitsemien niiden palkkojen 
yhteismäärästä, joiden perusteella on suoritettu 
vakuutusmaksu tämän lain mukaan. Jos työn
tekijä on jonakin kalenterivuotena ansainnut 
tässä laissa tarkoitetuissa töissä vähemmän 
kuin 200 markkaa, ei sinä vuotena ansaittua 
palkkaa kuitenkaan oteta huomioon eläkkee
seen oikeuttavana. Jos työntekijä on syntynyt 
ennen 1 päivää maaliskuuta 1922, korotetaan 
eläkettä kertomalla se luvulla, joka saadaan, kun 
luku 264 jaetaan niiden kuukausien lukumääräl
lä, jotka sisältyvät aikaan heinäkuun alusta 1962 
sen kalenterikuukauden loppuun, jona työntekijä 
täyttää 65 vuotta, edellyttäen, että näin saatu 
korotuskerroin on suurempi kuin luku yksi. 
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tarkem
pia määräyksiä edellä tarkoitetun korotuksen 
laskemisesta. Sanottua lukua 264 muutetaan 
jäljempänä olevan taulukon mukaisesti. Lyhytai
kaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläke-
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5§ 
Eläkkeen vuotuinen määrä on 1 ,5 prosenttia 

työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisesti korjattu
jen ja työntekijäin eläkelain 7 §:n 5-7 momen
tissa tarkoitetulla tavalla työntekijäin eläkemak
sun määrällä vähennettyjen ja työntekijän 23 
ikävuoden täyttämisen jälkeen ansaitsemien nii
den palkkojen yhteismäärästä, joiden perusteella 
on suoritettu tämän lain mukainen vakuutusmak
su, ja sen vuoden alusta, jona työntekijä täyttää 
60 vuotta, 2,5 prosenttia näiden palkkojen yh
teismäärästä. Eläkkeen määrä on kuitenkin 1,5 
prosenttia siltä osin kuin eläkkeeseen oikeuttava 
palkka määräytyy 7 §:n 1 momentissa tarkoite
tuista tulevaa aikaa vastaavista ansioista tai 7 
b §:n 1 momentin perusteella lasketusta palkasta 
ajalta, jolta työntekijä on saanut täysitehoista 
eläkettä. Vanhuuseläkkeen perusteena olevana 
palkkana ei oteta huomioon niitä palkkoja, jotka 
on ansaittu työntekijän 65 vuoden iän täyttämis
kuukautena ja kuutena sitä edeltäneenä kuukau
tena. Tälle ajanjaksolle työntekijälle lasketaan 
kuukausiansioksi se työntekijäin eläkelain 9 §:n 
mukaisesti korjattu palkka, jonka hän on kuu
kautta kohden keskimäärin ansainnut tätä ajan
jaksoa edeltäneen kahdentoista kuukauden aika
na työntekijäin eläkelain 7 §:n 5-7 momentissa 
tarkoitetulla tavalla työntekijäin eläkemaksun 
määrällä vähennettynä. 

Jos työntekijä on jonakin kalenterivuonna 
ansainnut tässä laissa tarkoitetuissa töissä vä
hemmän kuin 200 markkaa, ei sinä vuonna 
ansaittua palkkaa oteta huomioon eläkkeeseen 
oikeuttavana. Niin ikään jätetään huomioon 
ottamatta palkat, jotka on ansaittu sen kuukau
den jälkeen, jonka aikana työntekijä on täyttä
nyt 65 vuotta. 
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lain muuttamisesta 20 päivänä syyskuuta 1974 
annetun lain (750174) voimaantulosäännöksen 3 
momentissa mainitun syntymäaikarajan 1 päivää 
heinäkuuta 1922 asemasta käytetään syntymäai
karajana 1 päivää heinäkuuta 1926 ja prosent
tilukua 25 muutetaan seuraavasti: 

Luvun 264 25 %:n 
Vuonna asemesta luku asemesta % 

1977-1978 . . . . . . . . . 280 27 
1979-1981 . . . . . . . . . 288 28 
1982 ja sen jälkeen . 296 29 

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

(5 §:n 3 mom.) · 
Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko täy

tenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täyden työ
kyvyttömyyseläkkeen suuruus määrätään 1 tai 
2 momentin mukaan. Jos työntekijä tulee työ
kyvyttömäksi sen kalenterivuoden jälkeen, jonka 
aikana hän on täyttänyt 63 vuotta, täysi työky
vyttömyyseläke lasketaan kuten 1 ja 2 momen
tissa on vanhuuseläkkeestä säädetty. Täysi työ
kyvyttömyyseläke myönnetään työntekijälle, 
jonka työkyvyn on 4 §:n 2 momentin mukai
sesti arvioitu olevan ainakin vuoden ajan alen
tunut vähintään kolmella viidenneksellä tai 
jolla on oikeus saada työkyvyttömyyseläke 
yksilöllisenä varhaiseläkkeenä. Muussa tapauk
sessa työkyvyttömyyseläke myönnetään osa
eläkkeenä ja sen määrä on puolet täydestä 
eläkkeestä. Jos kuitenkin työntekijä on syntynyt 
ennen 1 päivää tammikuuta 1927, osaeläke on 
seuraavien prosenttilukujen mukainen osa täy
destä eläkkeestä: 

Syntymävuosi Osaeläke prosenttia 
täydestä eläkkeestä 

1919 tai aikaisempi . . . . . . . . . . 66 
1920 .. .. .. .. . . . ... . .. . . . . ... . . 64 
1921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 
1922 . .. .. ... ..... .. . .. . .. . . . .. 60 
1923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 
1924 . ... . ... . .. .. .. .. . .. . .. .. . 56 
1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
1926 .. .. . . .. . .. ... . .. . . . . ... . . 52 

Ehdotus 

5b§ 
Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko täy

tenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täyden työ
kyvyttömyyseläkkeen suuruus määrätään 5 §:n 
mukaan. Täysi työkyvyttömyyseläke myönne
tään työntekijälle, jonka työkyvyn on 4 §:n 2 
momentin mukaisesti arvioitu olevan ainakin 
vuoden ajan alentunut vähintään 3/5 tai jolla 
on oikeus saada työkyvyttömyyseläke yksilöl
lisenä varhaiseläkkeenä. Muussa tapauksessa 
työkyvyttömyyseläke myönnetään osaeläkkee
nä ja sen määrä on puolet täydestä eläkkeestä. 
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Jos yksilöllisen varhaiseläkkeen saaja menee 
ansiotyöhön ja ansaitsee työntekijäin eläkelain 
1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun mark
kamäärän tai sitä enemmän, voidaan sen estä
mättä, mitä 1 momentissa säädetään, yksilölli
nen varhaiseläke maksaa 1 momentin mukaisen 
osaeläkkeen suuruisena. Jos kuitenkin eläkkeen
saajan ansiotulot ylittävät 3/5 eläkkeen perustee
na olevasta palkasta, eläkettä ei makseta ja se 
jätetään lepäämään. 

Jos työkyvyttömyyseläkkeen saajan työkyky 
muuttuu siten, että muutoksella 1 momentin 
mukaan on vaikutusta eläkkeen suuruuteen ja jos 
muutoksen, kun otetaan huomioon myös jo 
kulunut aika, voidaan arvioida jäävän pysyväksi 
ainakin vuoden ajaksi, tarkistetaan eläkkeen 
määrä eläkkeensaajan hakemuksesta tai eläke
laitoksen aloitteesta muutosta lähinnä seuraavan 
kuukauden alusta, jollei työntekijäin eläkelain 4 
d §:n säännöksistä muuta johdu. Eläkettä ei 
kuitenkaan alenneta ajalta, jolta sitä on jo 
suoritettu, eikä koroteta pitemmällä ajalta kuin 
eläkkeensaajan tarkistushakemusta tai eläkelai
toksen tarkistustoimenpiteisiin ryhtymistä lähin
nä seuraavaa kalenterikuukautta edeltäneiltä 
kuudelta kuukaudelta. Osaeläkkeenä myönnetty 
työkyvyttömyyseläke muutetaan eläkkeensaajan 
hakemuksesta yksilö/liseksi varhaiseläkkeeksi si
tä kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alus
ta, jona eläkkeensaaja on täyttänyt 4 a §:n 1 ja 
2 momentissa säädetyt edellytykset, ei kuiten
kaan takautuvasti kuutta kuukautta pitemmällä 
ajalta ennen hakemista seuraavaa kuukautta. 

Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, se voi
daan maksaa osaeläkkeenä vuotta lyhyemmältä
kin ajalta. Osaeläke voidaan maksaa täytenä 
eläkkeenä työntekijäin eläkelain 4 1 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetun kuntoutuksen ajalta. 

Kun yksilöllisen varhaiseläkkeen saaja menee 
ansiotyöhön, jonka vuoksi 2 momentin mukaan 
eläke olisi maksettava osaeläkkeen suuruisena 
tai sitä ei saisi maksaa lainkaan, eläkelaitos 
muuttaa eläkkeen määrän tai keskeyttää eläk
keen maksamisen seuraavasta mahdollisesta 
maksujaksosta alkaen. Näissä tapauksissa eläke
laitos voi periä aiheettomasti maksetut eläke
erät takaisin eläkkeensaajan ansiotyöhön ryhty
misestä lukien. 

Työnteon lakatessa tai vähentyessä siten, että 
työntekijällä on oikeus saada yksilöllistä var
haiseläkettä täytenä tai osaeläkkeen suuruisena, 
lepäävänä olevaa yksilöllistä varhaiseläkettä ryh-
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(5 §:n 4 ja 5 mom.) 
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen suu

ruutta määrättäessä ei oteta huomioon palk
kaa, jonka työntekijä on ansainnut saadessaan 
laissa säädettyä tai julkisen eläkesäännön mu
kaista työ- tai virkasuhteeseensa taikka yrittä
jätoimintaansa perustuvaa sellaista eläkettä, 
jonka määrää laskettaessa on otettu huomioon 
eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika tai 
sitä vastaava ansio. Työkyvyttömyyseläkkeen 
suuruutta määrättäessä ei myöskään oteta huo
mioon työntekijän ansaitsemaa palkkaa sellai
sessa työsuhteessa, jonka alkaessa hänellä jo oli 
työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä oleva 
sairaus, vika tai vamma. Viimeksi mainittu ei 
kuitenkaan koske palkkaa, joka on ansaittu 
vähintään vuotta ennen työkyvyttömyyden 
syntymistä alkaneessa työsuhteessa. 

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

(5 §:n 6--8 mom.) 
Työntekijäin eläkelain 8 §:n 1 ja 5 momentin 

säännöksiä sovellettaessa tämän lain mukainen 
eläke on rinnastettava työntekijäin eläkelain 
perusteella saatavaan eläkkeeseen ja tämän lain 
mukaiseen eläkkeeseen oikeuttava palkka las
kettuna aikayksikköä kohden otettava huo
mioon sanottujen säännösten edellyttämää kor
keinta eläkkeen perusteena olevaa palkkaa 
valittaessa. Ensiksi mainittu palkka on, sen 
mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, 

Ehdotus 

dytään maksamaan hakemusta seuraavan kuu
kauden alusta. Poikkeuksellisesta syystä eläke 
voidaan maksaa takautuvasti, kuitenkin enintään 
vuoden ajalta ennen hakemista seuraavaa kuu
kautta. 

Lepäävänä oleva yksilöllinen varhaiseläke voi
daan eläkkeensaajan hakemuksesta lakkauttaa 
hakemista seuraavan kuukauden alusta. Jollei 
lepäävänä olevaa yksilöllistä varhaiseläkettä ole 
vaadittu maksettavaksi uudelleen viiden vuoden 
kuluessa keskeyttämisestä, varhaiseläke katso
taan ilman eri päätöstä lakanneeksi sanotun ajan 
kuluttua. 

5 c § 
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeen suu

ruutta määrättäessä ei oteta huomioon palkkaa 
ajalta, jolta työntekijällä on oikeus saada työn
tekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainitun 
lain, eläkeohjesäännön tai eläkesäännön mu
kaista sellaista peruseläkettä, jota määrättäessä 
on otettu huomioon eläkeiän saavuttamiseen 
jäljellä oleva aika tai sitä vastaava ansio (täy
sitehoinen eläke). Työkyvyttömyyseläkkeen 
suuruutta määrättäessä ei myöskään oteta huo
mioon työntekijän ansaitsemaa palkkaa sellai
sessa työsuhteessa, jonka alkaessa hänellä jo oli 
työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä oleva 
sairaus, vika tai vamma. Viimeksi mainittu ei 
kuitenkaan koske palkkaa, joka on ansaittu 
vähintään vuotta ennen työkyvyttömyyden 
syntymistä alkaneessa työsuhteessa. 

Jos perhe-eläke myönnetään sellaisen edun
jättäjän jälkeen, joka kuollessaan ei saanut 
eläkettä, pidetään 1 momenttia, 7 §:n 1 mo
menttia ja 9 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovellet
taessa sairauden, vian tai vamman alkamispäi
vänä kuolinpäivää, jollei edunsaaja muuta sel
vitä. 

5d § 
Sovellettaessa työntekijäin eläkelain 8 §:n 

säännöksiä tämän lain mukainen eläke on 
rinnastettava työntekijäin eläkelakiin perustu
vaan eläkkeeseen. Valittaessa yhteensovituspe
rustetta on otettava huomioon tämän lain 
mukaiseen eläkkeeseen oikeuttava korkein ka
lenterivuodelta laskettava palkka työntekijäin 
eläkelain 7 §:n 5-7 momentissa tarkoitetulla 
tavalla työntekijäin eläkemaksun määrällä vä
hennettynä tai työntekijän keskimääräinen palk-



1993 vp - HE 26 87 

Voimassa oleva laki 

määrättävä siten, että se vastaa keskimäärin 
maksettavia palkkoja sen työeläkekassan tai 
2 §:ssä tarkoitetun muun eläkelaitoksen vakuu
tettujen piiriin kuuluvissa vastaavissa töissä, 
jossa työntekijä on ollut vakuutettuna, mikäli 
ei näytetä, että hänen palkkansa on ollut 
oleellisesti tästä poikkeava, jolloin todellinen 
palkka on otettava määräämisperusteeksi. 

Jos työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu muu kuin tämän lain mukainen työ
tai virkasuhde taikka yrittäjätoiminta on jatku
nut sellaisen kalenterivuoden taikka mainitussa 
momentissa tarkoitettu eläke vähintään kolmen 
peräkkäisen sellaisen kalenterivuoden ajan, jo
na työntekijä tässä laissa tarkoitetussa työssä 
on ansainnut vähintään 800 markkaa, laske
taan yhteensovitusperusteen määräämistä var
ten tässä laissa tarkoitetussa työssä ansaittu 
palkka yhteen vastaavan, edellä tässä momen
tissa tarkoitetun muun lain mukaisen eläkkeen 
perusteena olevan palkan tai työtulon taikka 
eläkkeen kanssa työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 
momentissa säädetyllä tavalla. Tällöin tässä 
laissa tarkoitetussa työssä saatuna palkkana 
käytetään kysymyksessä olevina rinnakkaisina 
kalenterivuosina tällaisessa työssä ansaittujen 
todellisten palkkojen keskimäärää kuukautta 
kohden. Mitä edellä on säädetty, ei estä käyt
tämästä yhteensovitusperusteena 6 momentissa 
tarkoitettua keskimäärin maksettavaa palkkaa, 
jos se johtaa työntekijälle edullisempaan tulok
seen. 

Jos työntekijä on syntynyt ennen 1 päivää 
tammikuuta 1930, korotetaan vanhuus- tai työ
kyvyttömyyseläkettä laskettaessa osa-aikaeläk
keen aikana saatujen ansioiden perusteella mää
rättävää eläkkeen perusteena olevaa palkkaa 
seuraavilla kertoimilla: 

Syntymävuosi Kerroin 

1924 tai aikaisempi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 
1925 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 
1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 
1928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 
1929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 

7§ 
Jos työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutettu 

työntekijä on ennen työkyvyttömyyden alka
mista asunut vähintään viisi vuotta Suomessa 
ja jos hän on työkyvyttömyyden pääasiallisena 

Ehdotus 

ka laskettuna 7 a §:n säännösten mukaisella 
tavalla. 

Jos työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu muu kuin tämän lain mukainen työ
tai virkasuhde taikka yrittäjätoiminta on jatku
nut sellaisen kalenterivuoden taikka mainitussa 
momentissa tarkoitettu eläke vähintään kolmen 
peräkkäisen sellaisen kalenterivuoden ajan, jo
na työntekijä tässä laissa tarkoitetussa työssä 
on ansainnut vähintään 800 markkaa, laske
taan yhteensovitusperusteen valitsemista varten 
tässä laissa tarkoitetussa työssä ansaittu palkka 
yhteen vastaavan, edellä tässä momentissa tar
koitetun muun lain mukaisen eläkkeen perus
teena olevan palkan tai työtulon taikka eläk
keen kanssa työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 mo
mentissa säädetyllä tavalla. Tällöin tässä laissa 
tarkoitetussa työssä saatuna palkkana käyte
tään kysymyksessä olevina rinnakkaisina ka
lenterivuosina ansaittujen todellisten palkkojen 
keskimäärä kuukautta kohden. Palkoista vä
hennetään ennen keskimäärän laskemista työn
tekijäin eläkemaksun määrä työntekijäin eläke
lain 7 §:n 5-7 momentissa tarkoitetulla tavalla. 

7§ 
Jos työntekijä on työkyvyttömyyden paa

asiallisena syynä olevan sairauden, vian tai 
vamman saamista lähinnä edeltäneen 540 päi
vän aikana tässä laissa tarkoitetussa työssä 
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syynä olevan sairauden, vian tai vamman saa
mista lähinnä edeltäneen 540 päivän aikana 
tässä laissa tarkoitetussa työssä ansainnut vä
hintään 800 markkaa, luetaan eläkkeeseen oi
keuttavaksi myös se palkka, jonka hän työky
vyttömyyden alkamisesta lukien olisi ansainnut 
eläkeikään mennessä. Edellä tarkoitettua 540 
päivää laskettaessa jätetään huomioon otta
matta päivät, joilta työntekijä on saanut opin
tovapaalaissa (273/79) tarkoitettua opintova
paata, sekä päivät, joilta työntekijä on saanut 
työttömyysturvalain (602/84) mukaista päivära
haa, viimeksi mainitut kuitenkin enintään sii
hen määrään saakka, joka vastaa työttömyys
turvalain 26 §:ssä säädettyä niiden päivien 
enimmäismäärää, joilta voidaan maksaa an
sioon suhteutettua päivärahaa. Jos työntekijä 
on saanut ansioon suhteutettua päivärahaa 
työttömyysturvalain 26 §:n 3 momentin perus
teella, edellä olevasta poiketen tämän työsuh
teen perusteella myönnettävää työkyvyttömyys
eläkettä määrättäessä luetaan eläkkeeseen oi
keuttavaksi myös työkyvyttömyyden alkamisen 
ja eläkeiän täyttämisen välinen aika. Samoin 
menetellään, jos naispuolisella työntekijällä on 
työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä olevan 
sairauden, vian tai vamman saamista välittö
mästi edeltäneen enintään yhdeksän vuoden 
ajan ollut työntekijäin eläkelain 4 §:n 5 momen
tissa tarkoitettu, kolmea vuotta nuorempi lapsi 
ja sanottuna aikana on päättynyt edellä tarkoi
tettu 540 päivän ajanjakso, jollei eläkeiän 
saavuttamiseen jäljellä olevaa aikaa tai sitä 
vastaavaa ansiota ilman sanotun lapsenhoi
toajan huomioon ottamista ole luettava eläk
keeseen oikeuttavaksi muun työ- tai virkasuh
teen taikka yrittäjätoiminnan perusteella. 
Työntekijän ilmoituksen johdosta jätetään huo
mioon ottamatta sellaiset päivät, joilta työnte
kijä on saanut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentissa mainittujen lakien, eläkeohjesään
nön ja eläkesääntöjen tai kuntoutusrahalain 
(611/91) mukaista kuntoutusrahaa taikka an
sionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen, 
liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain 
(404/48) kuntoutusta koskevien säännösten pe
rusteella. Niin ikään työntekijän ilmoituksen 
johdosta jätetään huomioon ottamatta sellaiset 
päivät, joilta työntekijä on kolmen viimeisen 
vuoden aikana välittömästi ennen tässä laissa 
tarkoitetun työkyvyttömyyden pääasiallisena 
syynä olevan sairauden alkamista saanut sai-

Ehdotus 

ansainnut vähintään 800 markkaa, luetaan 
eläkkeeseen oikeuttavaksi myös se palkka, jon
ka hän työkyvyttömyyden alkamisesta lukien 
olisi ansainnut eläkeikään mennessä (tulevan 
ajan palkka). Jos työntekijällä saman eläketa
pahtuman johdosta on myös maatalousyrittä
jien eläkelain ( 467 /69) mukaan oikeus saada 
täysitehoista työkyvyttömyyseläkettä, pidetään 
edellä mainittuna rajamääränä 200 markkaa. 
Työttömyyseläkkeen suuruutta määrättäessä 
edellä mainittu 540 päivän aika lasketaan 
työntekijäin eläkelain 4 c §:n 3 momentissa tar
koitetusta työttömyyden alkamispäivästä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua 540 päivää 
laskettaessa jätetään huomioon ottamatta päi
vät, joilta työntekijä on saanut: 

1) opintovapaalaissa (273/79) tarkoitettua 
opintovapaa ta; 

2) koulutus- ja erorahastosta annetun lain 
(537190), valtion virkamieslain (755/86), perus
koululain ( 476/83) tai lukiolain ( 477183) mu
kaista omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta 
varten myönnettävää henkilökohtaista tukea; 

3) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain (763/90) mukaista koulutustukea; 

4) työttömyysturvalain (602/84) mukaista 
päivärahaa, enintään siihen määrään saakka, 
joka vastaa työttömyysturvalain 26 §:ssä sää
dettyä niiden päivien enimmäismäärää, joilta 
voidaan maksaa ansioon suhteutettua päivära
haa; 

5) työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
mainitun lain, eläkeohjesäännön tai eläkesään
nön taikka kuntoutusrahalain (611/91) mukais
ta kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta 
tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen 
kuntoutusta koskevien säännösten peruusteella; 
tai 

6) sairausvakuutuslain (364/63) mukaista 
päivärahaa kolmen viimeisen vuoden aikana 
välittömästi ennen tässä laissa tarkoitetun työ
kyvyttömyyden pääasiallisena syynä olevan sai
rauden alkamista; näihin päiviin rinnastetaan 
päivät, joilta päivärahaa olisi suoritettu, jollei 
työntekijä olisi saanut sairausvakuutuslain 
27 §:n 1 momentissa tarkoitettua sairaudesta, 
viasta tai vammasta johtuvan työkyvyttömyy
den vuoksi maksettavaa vastaavaa korvausta 
jonkin muun lain mukaan. 

Jos työntekijä on saanut ansioon suhteutet
tua päivärahaa työttömyysturvalain 26 §:n 3 
momentin perusteella- ennen kuin työkyvyttö-



1993 vp - HE 26 89 

Voimassa oleva laki 

rausvakuutuslain (364/63) mukaista patvara
haa, samoin kuin sellaiset päivät, joilta päivä
rahaa olisi suoritettu, jollei työntekijä olisi 
saanut sanotun lain 27 §:n 1 momentissa tar
koitettua sairaudesta, viasta tai vammasta joh
tuvan työkyvyttömyyden vuoksi maksettavaa 
vastaavaa korvausta jonkin muun lain mu
kaan. Edellä sanotun palkan vuotuinen määrä 
edellytetään samaksi työntekijäin eläkelain 
9 §:n mukaan korjatuksi markkamääräksi, jos
ta työntekijän työsuhteen perusteella on keski
määrin suoritettu tämän lain mukainen vakuu
tusmaksu niinä kalenterivuosina, joina hän 
tässä laissa tarkoitetussa työssä on ansainnut 
vähintään 800 markkaa tai, jollei hän minään 
kalenterivuotena ole ansainnut vähintään sa
nottua määrää, samaksi kuin mainittu raja
määrä. Jollei työntekijällä ole oikeutta lukea 
tässä momentissa tarkoitettua palkkaa vastaa
vaa aikaa eläkkeeseen oikeuttavaksi muun työ
tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan pe
rusteella, markkamäärään lisätään edellä· tar
koitetuilta kalenterivuosilta saadut työntekijäin 
eläkelain mukaiseen eläkkeeseen oikeuttavien . 
aikojen ja niitä vastaavien eläkkeen perusteena 
olevien palkkojen mukaan lasketut ansiot. En
nen 23 vuoden iän täyttämistä ansaitut palkat 
otetaan kuitenkin huomioon vain, jos ne on 
ansaittu sinä kalenterivuotena, jona työkyvyt
tömyyden pääasiallisena syynä oleva sairaus, 
vika tai vamma on saatu, tai jona edellä 
kolmannessa virkkeessä tarkoitettu 540 päivän 
ajanjakso on päättynyt taikka kolmena sitä 
välittömästi edeltäneenä kalenterivuotena. Las
kettaessa edellä tarkoitettua markkamäärää, 
josta keskimäärin on suoritettu vakuutusmak
su, ei oteta huomioon aikaa, jolta työntekijä on 
ennen eläketapahtumaa välittömästi edeltäneen 
kalenterivuoden alkua saanut työttömyysturva
lain mukaista ansioon suhteutettua päivärahaa. 
Markkamäärän laskemisesta säädetään tar
kemmin asetuksella. 

Jos työntekijä saatuaan 1 momentin mukaan 
laskettua työkyvyttömyyseläkettä tai rintama
veteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 
( 13/82) mukaista varhaiseläkettä myöhemmin 
uudelleen saa työkyvyttömyyseläkettä tai van
huuseläkettä, luetaan eläkkeeseen oikeuttavaksi 
palkaksi myös se palkka, jonka hän olisi saanut 
1 momentin mukaan, laskettuna siltä ajalta, 
jolta hän on 23 vuotta täytettyään saanut 
ensiksi mainittua työkyvyttömyyseläkettä tai 

12 330294T 

Ehdotus 

myyden pääasiallisena syynä olevan sairauden, 
vian tai vamman saamisesta on kulunut 1 ja 2 
momentissa tarkoitetut 540 päivää, luetaan 
työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä eläkkee
sen oikeuttavaksi myös tulevan ajan palkka. 

Tulevan ajan palkka luetaan työkyvyttömyys
eläkkeeseen oikeuttavaksi myös silloin, kun 
työntekijällä on työkyvyttömyyden pääasialli
sena syynä olevan sairauden, vian tai vamman 
saamista välittömästi edeltäneen enintään yh
deksän vuoden ajan ollut työntekijäin eläkelain 
4 §:n 5 momentissa tarkoitettu, kolmea vuotta 
nuorempi lapsi ja sanottuna aikana on päätty
nyt edellä tässä pykälässä tarkoitettu 540 päi
vän ajanjakso. Tällöin edellytyksenä on kuiten
kin, että: 

1) työntekijä on saanut tämän lapsen perus
teella sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, 
isyys- tai vanhempainrahaa taikka lasten koti
hoidon tuesta annetun lain (797/92) mukaista 
kotihoidon tukea; ja 

2) tulevan ajan palkkaa ei lueta eläkkeeseen 
oikeuttavaksi 1-3 momentin mukaan. 

Mitä edellä säädetään tulevan ajan palkasta, 
sovelletaan vain, jos työntekijä on ennen työ
kyvyttömyyden alkamista asunut Suomessa vä
hintään viisi vuotta. Erityisestä syystä eläketur
vakeskus voi. kuitenkin päättää, ettei sanottua 
asumista koskevaa edellytystä sovelleta. 

(7 b §:n 2 ja 3 mom.) 
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varhaiseläkettä. Jos kuitenkin uusi työkyvyttö
myyseläke myönnetään sellaisen työkyvyttö
myyden perusteella, joka on alkanut ennen 
kuin mainitun aikaisemman eläkkeen päättymi
sestä on kulunut yksi vuosi, tai jos eläke 
myönnetään saman sairauden, vian tai vam
man perusteella kuin aikaisempi eläke, uusi 
eläke määrätään samojen perusteiden mukaan 
kuin aikaisempi eläke. Määrättäessä uutta elä
kettä edellä tarkoitetuissa tai työntekijäin eläke
lain 6 §:n 4 momentissa taikka merimieseläke
lain 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa samojen perusteiden mukaan kuin aikai
sempaa eläkettä jätetään aikaisemman eläkkeen 
päättymisen jälkeen jatkunut työ- tai virkasuhde 
taikka yrittäjätoiminta huomioon ottamatta. 

Jos työntekijä on saavuttanut työ- tai vir
kasuhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella 
oikeuden muussa laissa säädettyyn tai julkisen 
eläkesäännön mukaiseen eläketurvaan siten, 
että hänen sen mukaan maksettavaa työkyvyt
tömyyseläkettään määrättäessä otetaan huo
mioon eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva 
aika, ei ennen sanotun työ- tai virkasuhteen 
taikka yrittäjätoiminnan alkamista ansaittua 
palkkaa oteta huomioon ratkaistaessa, onko 
ansio ylittänyt 1 momentissa mainitun raja
määrän. 

Jos tämän lain mukaista kuntoutusrahaa 
saaneelle työntekijälle myönnetään työkyvyttö
myyseläke sellaisen työkyvyttömyyden perus
teella, joka on alkanut ennen kuin kuntoutus
rahakauden päättymisestä on kulunut yksi 
vuosi, eläke määrätään niillä perusteilla, joiden 
mukaan se olisi määrätty, jos työkyvyttömyys 
olisi alkanut kuntoutuspäätöstä tehtäessä. 

Jos työntekijällä saman eläketapahtuman 
johdosta on myös maatalousyrittäjien eläkelain 
mukaan oikeus saada sellaista työkyvyttömyys
eläkettä, jota määrättäessä otetaan huomioon 
eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika, 
pidetään 1 momenttia sovellettaessa siinä mai
nittuna rajamääränä 200 markkaa. 

Jos 1 momentissa tarkoitetun rajamäärän 
ansaitseminen on estänyt työkyvyttömyyseläk
keen määräämisen työntekijäin eläkelain 6 §:n 
3 momenttia soveltaen sanotun lain alaisen 
työsuhteen taikka maatalousyrittäjien tai yrit
täjien eläkelain alaisen yrittäjätoiminnan perus
teella, ja jos eläkkeen perusteena oleva palkka 
tai työtulo mainitussa työsuhteessa tai yrittäjä
toiminnassa vuosituloksi muutettuna ylittää 1 

Ehdotus 

(7 b § 4 mom.) 

(7 b §:n 6 mom.) 

(7 §:n 1 mom.) 

(7 b §:n 7 mom.) 
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momentissa tarkoitetun palkan vuotuisen mää
rän, korvataan tämä sanotulla vuosituloksi 
muutetuna palkalla tai työtulolla. 

Työttömyyseläkkeen suuruutta määrättäessä (7 §:n 1 mom.) 
1 momentissa mainittu 540 päivän aika laske-
taan työntekijäin eläkelain 4 c §:n 3 momentissa 
tarkoitetusta työttömyyden alkamispäivästä. 

Erityisestä syystä eläketurvakeskus voi päät- (7 §:n 5 mom.) 
tää, että työkyvyttömyyseläke määrätään 1 
momentissa tarkoitetulla tavalla, vaikkei sano-
tussa momentissa säädetty asumista koskeva 
edellytys täyty. 

7a § 
(7 §:n 1 mom.) Tulevan ajan palkan vuotuinen maara on 

sama kuin työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaan 
korjattu ja työntekijäin eläkelain 7 §:n 5-7 
momentissa tarkoitetulla tavalla työntekijäin elä
kemaksun määrällä vähennetty markkamäärä, 
josta työntekijän työsuhteen perusteella on 
keskimäärin suoritettu tämän lain mukainen 
vakuutusmaksu niinä kalenterivuosina, joina 
hän tässä laissa tarkoitetussa työssä on ansain
nut vähintään 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
rajamäärän. 

Jollei työntekijä minään kalenterivuonna ole 
ansainnut vähintään 7 §:n 1 momentissa tarkoi
tettua rajamäärää, vuotuinen määrä on mainittu 
rajamäärä. Jollei työntekijällä ole tulevan ajan 
oikeutta muun työ- tai virkasuhteen taikka 
yrittäjätoiminnan perusteella, 1 momentissa tar
koitettuun markkamäärään lisätään siinä tar
koitetuilta kalenterivuosilta saadut työntekijäin 
eläkelain mukaiseen eläkkeeseen oikeuttavien 
aikojen ja niitä vastaavien eläkkeen perusteena 
olevien palkkojen mukaan lasketut ansiot. 

Ennen 23 vuoden iän täyttämistä ansaitut 
palkat otetaan huomioon vain siltä osin kuin 
ne on ansaittu sinä kalenterivuonna, jona 
työkyvyttömyyden pääasiallisena syynä oleva 
sairaus, vika tai vamma on saatu, tai jona 7 §:n 
1 momentissa tarkoitettu 540 päivän ajanjakso 
on päättynyt tai kolmena sitä välittömästi 
edeltäneenä kalenterivuonna. 

Laskettaessa 1 momentissa tarkoitettua 
markkamäärää, josta keskimäärin on suoritettu 
vakuutusmaksu, ei oteta huomioon aikaa, jolta 
työntekijä on ennen eläketapahtumavuotta saa
nut työntekijäin eläkelain 7 b §:n 1 momentin 
mukaista työeläke/isään oikeuttavaa etuutta. 

Tässä pykälässä tarkoitetun markkamäärän 
laskemisesta säädetään tarkemmin asetuksella. 
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(7 §:n 3 mom.) 
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7b§ 
Jos työntekijä saatuaan 7 ja 7 a §:n mukaan 

laskettua työkyvyttömyyseläkettä myöhemmin 
uudelleen saa työkyvyttömyyseläkettä tai van
huuseläkettä, luetaan eläkkeeseen oikeuttavaksi 
palkaksi myös se palkka, jonka hän olisi saanut 
sanottujen säännösten mukaan, laskettuna siltä 
ajalta, jolta hän on 23 vuotta täytettyään 
saanut ensiksi mainittua työkyvyttömyyseläket
tä. 

Jos 7 ja 7 a §:n mukaisesti määrättyä työky
vyttömyyseläkettä saaneelle työntekijälle myö
hemmin on suoritettava eläkettä sellaisen uuden 
työkyvyttömyyden perusteella, joka on alkanut 
ennen kuin aikaisemman eläkkeen päättymises
tä on kulunut kaksi vuotta, tai jos eläke 
myönnetään saman sairauden, vian tai vam
man perusteella kuin aikaisempi eläke, uusi 
eläke määrätään samojen perusteiden mukaan 
kuin aikaisempi eläke. 

Jos työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittäjätoi
mintaan perustuva 5 c §:n 1 momentissa tarkoi
tettu täysitehoinen eläke määrätään uuden työ
kyvyttömyyden perusteella samojen perusteiden 
mukaan kuin aikaisempi eläke, ei aikaisemman 
eläkkeen päättymisen jälkeen jatkunutta työ- tai 
virkasuhdetta taikka yrittäjätoimintaa oteta 
eläkkeeseen mkeuttavana huomioon. 

Jos työntekijä on saavuttanut työ- tai vir
kasuhteen taikka yrittäjätoiminnan perusteella 
oikeuden 5 c §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
täysitehoiseen eläkkeeseen, ei ennen sanotun 
työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan 
alkamista ansaittua palkkaa oteta huomioon 
ratkaistaessa, onko ansio ylittänyt 7 §:n 1 
momentissa mainitun rajamäärän. 

Työntekijän, joka on täyttänyt 55 vuotta, ei 
katsota saavuttaneen 4 momentissa tarkoitettua 
oikeutta täysitehoiseen eläkkeeseen kuitenkaan 
sellaisen työ- tai virkasuhteen perusteella, johon 
työntekijä on työllistetty työllisyyslain (275187) 
18 §:n 3 momentin tai, jos kyseessä on muu 
työnantaja kuin valtio tai kunta, sitä vastaavan 
menettelyn mukaisesti ( velvoitetyö) ja josta las
kettava eläkkeen perusteena oleva palkka on 
pienempi kuin aikaisemmasta työ- tai virkasuh
teesta laskettava vastaava palkka. Jos työntekijä 
ei ole menettänyt oikeuttaan tulevan ajan palk
kaan aikaisemman työ- tai virkasuhteen perus
teella sillä hetkellä kun hänen velvoitetyönsä 
alkoi, hänen ei tätä momenttia sovellettaessa 
katsota ,'1;.euettdneen oikeuttaan tulevan ajan 
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(7 §:n 4 mom.) 

(7 §:n 6 mom.) 

9 § 
Tässä laissa säädetystä eläketurvasta vastaa

vat 2 §:ssä tarkoitetut eläkelaitokset, sikäli kuin 
ne eivät ole toisin sopineet, seuraavasti: 

1) vanhuuseläkkeestä työntekijälle, joka 1 
päivänä heinäkuuta 1962 ei ollut täyttänyt 50 
vuotta, siltä osin kuin se perustuu ennen sitä 
kalenterivuotta ansaittuihin palkkoihin, jona 
työntekijä täyttää 55 vuotta, on kukin eläke
laitos vastuussa määrästä, joka vastaa sosiaali
ja terveysministeriön vahvistamien yleisten pe
rusteiden mukaan laskettua eläkevastuuta; li
säksi eläkelaitos on vastuussa siitä eläkkeen 
määrästä, joka sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistamien perusteiden mukaan on erikseen 
siirretty eläkelaitoksen vastuulla olevaan eläk
keen osaan tämän osan arvon säilyvyyden 
tukemiseksi; 

3) muista vanhuus-, työkyvyttömyys-, työt
tömyys- ja perhe-eläkkeistä, lukuun ottamatta 
työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 2 
kohdan ja merimieseläkelain · 3 a §:n 2 momen-

Ehdotus 

palkkaan aikaisemmasta työ- tai virkasuhteesta 
velvoitetyön vuoksi. 

Jos tämän lain mukaista kuntoutusrahaa 
saaneelle työntekijälle myönnetään työkyvyttö
myyseläke sellaisen työkyvyttömyyden perus
teella, joka on alkanut ennen kuin kuntoutus
rahakauden päättymisestä on kulunut kaksi 
vuotta, eläke määrätään niillä perusteilla, joi
den mukaan se olisi määrätty, jos työkyvyttö
myys olisi alkanut kuntoutuspäätöstä tehtäes
sä. 

Jos 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun rajamää
rän ansaitseminen on estänyt täysitehoisen työ
kyvyttömyyseläkkeen määräämisen työnteki
jäin eläkelain alaisen työsuhteen taikka maata
lousyrittäjien tai yrittäjien eläkelain ( 468/69) 
alaisen yrittäjätoiminnan perusteella ja jos 
eläkkeen perusteena oleva palkka tai työtulo 
mainitussa työsuhteessa tai yrittäjätoiminnassa 
vuosituloksi muutettuna ylittää 1 momentissa 
tarkoitetun palkan vuotuisen määrän, korva
taan tämä sanotulla vuosituloksi muutetuna 
palkalla tai työtulolla. 

9 § 
Tässä laissa säädetystä eläketurvasta vastaa

vat 2 §:ssä tarkoitetut eläkelaitokset, sikäli kuin 
ne eivät ole toisin sopineet, seuraavasti: 

1) vanhuuseläkkeestä työntekijälle, joka 1 
päivänä heinäkuuta 1962 ei ollut täyttänyt 50 
vuotta, siltä osin kuin se perustuu ennen sitä 
kalenterivuotta ansaittuihin palkkoihin, jona 
vuonna työntekijä täyttää 55 vuotta, on kukin 
eläkelaitos vastuussa määrästä, joka vastaa 
sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien 
yleisten perusteiden mukaan laskettua eläke
vastuuta; lisäksi eläkelaitos on vastuussa siitä 
eläkkeen määrästä, joka sosiaali- ja terveysmi
nisteriön vahvistamien perusteiden mukaan on 
erikseen siirretty eläkelaitoksen vastuulla ole
vaan eläkkeen osaan tämän osan arvon säily
vyyden tukemiseksi tai eläkelaitoskohtaisen vas
tuun ulottamiseksi eläkkeeseen myös siltä osin 
kuin se perustuu sen kalenterivuoden jälkeen 
ansaittuihin palkkoihin, jona vuonna työntekijä 
täyttää 54 vuotta, taikka 7 §:n 1 momentissa 
tarkoitettuun palkkaan; 

3) muista vanhuus-, työkyvyttömyys-, työt
tömyys- ja perhe-eläkkeistä, lukuun ottamatta 
työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 2 
kohdan ja merimieseläkelain 3 a §:n 2 momen-
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tin 2 kohdan mukaisesti maksettavaa määrää, 
eläkkeiden ja kuntoutusrahan niistä osista, 
jotka ylittävät 1 ja 2 kohdan mukaiset määrät, 
osa-aikaeläkkeestä samoin kuin työntekijäin 
eläkelain perusteella maksettavista vastaavista 
vähimmäiseläketurvan mukaisista eläkkeistä ja 
eläkkeen osista ja vastaavista merimieseläkelain 
3 a §:n 4 momentissa tarkoitetuista eläkkeen 
osista sekä eläkevastuun laskuperusteiden ylei
sestä muutoksesta ja 1 kohdan viimeisessä 
lauseessa tarkoitetusta siirrosta johtuvista kus
tannuksista, samoin kuin eläketurvakeskuksen 
kustannuksista vastaavat eläkelaitokset yhdessä 
työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa har
joittavien eläkelaitosten ja merimieseläkekassan 
kanssa, siten kuin on säädetty työntekijäin 
eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa; 
sekä 

Ehdotus 

tin 2 kohdan mukaisesti maksettavaa määrää, 
eläkkeiden ja kuntoutusrahan niistä osista, 
jotka ylittävät 1 ja 2 kohdan mukaiset määrät, 
osa-aikaeläkkeestä samoin kuin työntekijäin 
eläkelain perusteella maksettavista vastaavista 
vähimmäiseläketurvan mukaisista eläkkeistä ja 
eläkkeen osista ja vastaavista merimieseläkelain 
perusteella maksettavista, sanotun lain 3 a §:n 4 
momentissa tarkoitetuista eläkkeen osista sekä 
eläkevastuun laskuperusteiden yleisestä muu
toksesta ja 1 kohdassa tarkoitetuista siirroista 
johtuvista kustannuksista, samoin kuin eläke
turvakeskuksen kustannuksista vastaavat elä
kelaitokset yhdessä työntekijäin eläkelain mu
kaista toimintaa harjoittavien eläkelaitosten ja 
merimieseläkekassan kanssa siten kuin työnte
kijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 ja 5 
kohdassa säädetään; sekä 

JO c § 
Työntekijäin eläkemaksu on työntekijäin elä

kelain 12 b §:n 1 momentissa säädetyn eläke
maksuprosentin suuruinen osuus JO §:n 1 mo
mentissa tarkoitetuista palkoista. 

Työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydes
sä työntekijäin eläkemaksun palveluksessaan ole
van työntekijän 1 momentissa tarkoitetusta pal
kasta. 

Työnantaja vastaa työeläkekassalle myös 
työntekijäin eläkemaksusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma sattuu tämän lain tultua 
voimaan. Lain 5 b §:ää sovelletaan kuitenkin 
myös eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on sat
tunut ennen lain voimaantuloa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa 55 vuotta 
täyttäneeseen työntekijään, jolla lain voimaan 
tullessa on oikeus työttömyysturvalain mukai
seen päivärahaan, sovelletaan edelleen työnteki
jäin eläkelain 4 c §:ää sellaisena kuin se on 
tämän lain voimaan tullessa. Säännöstä sovellet
taessa työntekijällä katsotaan olevan oikeus päi
värahaan myös työttömyysturvalain 12 §:ssä 
tarkoitettuna omavastuun aikana. 

Sen estämättä, mitä 4 a §:ssä säädetään 
yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikärajasta, säilyt
tää vuonna 1939 tai sitä ennen syntynyt työnte
kijä oikeuden saada yksilöllistä ·varhaiseläkettä 
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55 vuotta täytettyään. Tämän lain 4 a §:n 3 
momenttia sovelletaan ennakkopäätökseen, joka 
annetaan lain voimassa ollessa. 

Tämän lain 5 §:n 1 momenttia sovelletaan 1 
päivästä tammikuuta 1994. Siltä osin kuin mo
mentissa tarkoitettu ajanjakso on laskettava 
ennen 1 päivää tammikuuta 1994, sovelletaan 
kuitenkin lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain 5 §:n 1 momenttia sellai
sena kuin se on tämän lain voimaan tullessa. 

Lain 5 §:n 2 momentissa, 5 d §:n 2 momen
tissa ja 7 §:n 1 momentissa säädetyt markka
määrät vastavat vuodelle 1962 vahvistettua palk
kaindeksilukua. 
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eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja 

toimittajien eläkelain (662/85) 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 6 § sekä 
lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 
Työnantajan on kustannettava eläketurva 

tämän lain piiriin kuuluvalle työntekijälle van
huuden, työkyvyttömyyden ja työttömyyden 
varalta sekä tällaisen työntekijän omaiselle 
perhe-eläketurva tämän lain mukaan. 

4§ 
Eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi luetaan jo

kainen kalenterivuosi, jolta työntekijä on saa
nut 3 §:n 2 momentin mukaan eläkkeeseen 
oikeuttavaa tuloa, noudattaen kuitenkin sovel
tuvin osin vastaavasti, mitä työntekijäin eläke
lain 6 §:n 1 ja 3-5 momentissa on säädetty. 

5§ 
Tämän lain mukaisen eläkkeen määrä laske

taan 4 §:n mukaisesti määrätyltä eläkkeeseen 
oikeuttavalta ajalta kalenterivuosittain työnte
kijän asianomaisena vuotena ansaitsemista, 
työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisesti tarkiste
tuista työansioista, joiden perusteella on suori
tettu vakuutusmaksu tämän lain mukaan. 

6§ 
Sovellettaessa työntekijäin eläkelain 8 §:ää 

tämän lain mukainen eläke on rinnastettava 
työntekijäin eläkelakiin perustuvaan eläkkee
seen ja tämän lain mukaiseen eläkkeeseen 
oikeuttava työansio otettava huomioon sanot
tujen säännösten edellyttämää korkeinta eläk
keen perusteena olevaa palkkaa valittaessa. 

Ehdotus 

2§ 
Työnantajan on kustannettava eläketurva 

tämän lain piiriin kuuluvalle työntekijälle van
huuden, työkyvyttömyyden ja työttömyyden 
varalta sekä tällaisen työntekijän omaiselle 
perhe-eläketurva tämän lain mukaan. Työnte
kijä on velvollinen osallistumaan tämän lain 
mukaisen eläketurvan kustantamiseen siten kuin 
7 a §:ssä säädetään. 

4§ 
Eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi luetaan jo

kainen kalenterivuosi, jolta työntekijä on saa
nut 3 §:n 2 momentin mukaan eläkkeeseen 
oikeuttavaa tuloa, noudattaen kuitenkin sovel
tuvin osin vastaavasti, mitä työntekijäin eläke
lain 6 §:n 1 momentissa ja 6 a-{) c §:ssä 
säädetään. 

5§ 
Tämän lain mukaisen eläkkeen määrä laske

taan 4 §:n mukaisesti määrätyltä eläkkeeseen 
oikeuttavalta ajalta kalenterivuosittain työnte
kijän asianomaisena vuotena ansaitsemista, 
työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisesti tarkiste
tuista ja työntekijäin eläkelain 7 §:n 5-7 mo
mentissa tarkoitetulla tavalla työntekijäin eläke
maksun määrällä vähennetyistä työansioista, 
joiden perusteella on suoritettu vakuutusmaksu 
tämän lain mukaan. 

6§ 
Sovellettaessa työntekijäin eläkelain 8 §:ää 

tämän lain mukainen eläke on rinnastettava 
työntekijäin eläkelakiin perustuvaan eläkkee
seen ja tämän lain mukaiseen eläkkeeseen 
oikeuttava työansio otettava huomioon sanot
tujen säännösten edellyttämää korkeinta eläke
palkkaa valittaessa. Tällöin edellä tarkoitettu 
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Voimassa oleva laki 

Tällöin edellä tarkoitettu työansio määrätään 
korkeimman tässä laissa tarkoitetun kalenteri
vuodelta lasketun työansion perusteella. 

Jos työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu muu kuin tämän lain mukainen työ
tai virkasuhde taikka yrittäjätoiminta on jatku
nut sellaisen kalenterivuoden taikka mainitussa 
momentissa tarkoitettu eläke vähintään kolmen 
peräkkäisen sellaisen kalenterivuoden ajan, jol
ta työntekijän tässä laissa tarkoitetut työansiot 
ovat nousseet vähintään 3 §:n 2 momentissa 
säädettyyn markkamäärään, lasketaan yhteen
sovitusperusteen määräämistä varten tässä lais
sa tarkoitetut työansiot yhteen vastaavan tässä 
momentissa tarkoitetun muun lain mukaisen 
eläkkeen perusteena olevan palkan tai työtulon 
taikka eläkkeen kanssa työntekijäin eläkelain 
8 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla. Tällöin 
tässä laissa tarkoitettuna työansiona käytetään 
kysymyksessä olevina kalenterivuosina tällai
sessa työssä saatujen työansioiden keskimäärää 
kuukautta kohden. 

13 330294T 

Ehdotus 

työansio määrätään korkeimman tässä laissa 
tarkoitetun kalenterivuodelta lasketun sellaisen 
työansion perusteella, josta on vähennetty työn
tekijäin eläkelain 7 §:n 5-7 momentissa tarkoi
tetulla tavalla työntekijäin eläkemaksun määrä. 

Jos työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu muu kuin tässä laissa tarkoitettu 
työ- tai virkasuhde taikka yrittäjätoiminta on 
jatkunut sellaisen kalenterivuoden taikka mai
nitussa momentissa tarkoitettu eläke vähintään 
kolmen peräkkäisen sellaisen kalenterivuoden 
ajan, jolta työntekijän tässä laissa tarkoitetut 
työansiot ovat nousseet vähintään 3 §:n 2 mo
mentissa säädettyyn markkamäärään, laske
taan yhteensovitusperusteen määräämistä var
ten tässä laissa tarkoitetut työansiot yhteen 
vastaavan tässä momentissa tarkoitetun muun 
lain mukaisen eläkepalkan tai työtulon taikka 
eläkkeen kanssa työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 
momentissa säädetyllä tavalla. Tällöin tässä 
laissa tarkoitettuna työansiona käytetään kysy
myksessä olevina kalenterivuosina tällaisessa 
työssä saatujen työansioiden keskimäärää kuu
kaudessa. Työansioista vähennetään ennen kes
kimäärän laskemista työntekijäin eläkemaksun 
määrä työntekijäin eläkelain 7 §:n 5-7 momen
teissa tarkoitetulla tavalla. 

7a§ 
Työntekijäin eläkemaksu on työntekijäin elä

kelain 12 b §:n 1 momentissa säädetyn eläke
maksuprosentin suuruinen osuus 7 §:n 1 momen
tissa tarkoitetuista palkoista. 

Työnantaja pidättää palkanmaksun yhteydes
sä työntekijäin eläkemaksun palveluksessaan ole
van työntekijän 1 momentissa tarkoitetusta pal
kasta. 

Työnantaja vastaa työeläkekassalle myös 
työntekijäin eläkemaksusta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma sattuu tämän lain tultua 
voimaan. 
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4. 
Laki 

yrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/69) 5 §:n 3 momentti, 

sellaisena kuin se on 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (669/85), 
muutetaan 1 §:n 3 momentin 3 ja 4 kohta, 6 §, 7 §:n 2 ja 4 momentti sekä 17 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentin 3 ja 4 kohta 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa 

laissa (596/78), 6 § 12 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (597/85), 7 §:n 2 momentti ja 
17 §:n 1 momentti 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa (606/86) sekä 7 §:n 4 momentti 29 
päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1326/88), sekä 

lisätään 1 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 28 päivänä heinäkuuta 1978 
annetussa laissa, uusi 5 kohta ja lakiin uusi 7 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 

Tämä laki ei kuitenkaan koske: 

3) ansiotyötä, jonka perusteella yrittäjällä on 
oikeus eläkkeeseen muun lain tai julkisen elä
kesäännön mukaan; eikä 

4) yrittäjän toimintaa, joka on alkanut sen 
kalenterivuoden jälkeen, jonka aikana yrittäjä 
on täyttänyt 62 vuotta, jollei häneen aikaisem
min ole sovellettu tätä lakia, työntekijäin elä
kelakia, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelakia (134/62) tai maatalous
yrittäjien eläkelakia ( 467 /69). 

5 § 

Tätä lakia sovellettaessa ei oteta huomioon 
toimintaa sinä aikana, jolta yrittäjälle suorite
taan laissa säädettyä tai julkisen eläkesäännön 
mukaista työ- tai virkasuhteeseensa taikka yrit
täjätoimintaansa perustuvaa sellaista eläkettä, 
jonka suuruutta määrättäessa on otettu huo
mioon eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika 
tai sitä vastaava ansio. Myöskään ei oteta 
huomioon toimintaa eläkeiän saavuttamisen jäl
keen. 

6§ 
Eläkkeeseen oikeuttavaksi luetaan aika, jon

ka yrittäjän toiminta lain voimaan tultua on 

3) ansiotyötä, jonka perusteella yrittäjällä on 
oikeus eläkkeeseen muun lain tai julkisen elä
kesäännön mukaan; 

4) yrittäjän toimintaa sinä aikana, jolta yrit
täjällä on oikeus saada työntekijäin eläkelain 
6 §:n 1 momentissa tarkoitettua täysitehoista 
eläkettä; eikä 

5) yrittäjän toimintaa, joka on alkanut tai 
jatkunut sen jälkeen, kun hän on siirtynyt tämän 
lain mukaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle 
tai täyttänyt 65 vuotta. 

(3 mom. kumotaan) 

6§ 
Eläkkeeseen oikeuttavaksi luetaan aika, jon

ka yrittäjän toiminta lain voimaan tultua on 
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Voimassa oleva laki 

jatkunut ennen eläkeiän saavuttamista, noudat
taen kuitenkin soveltuvin osin vastaavasti, mitä 
työntekijäin eläkelain 6 §:n 1 ja 3-6 momen
tissa on säädetty. 

Vakuutuksen alkaessa eläkelaitos vahvistaa 
yrittäjän työtulon. Jos työtuloon vaikuttavat 
seikat myöhemmin olennaisesti muuttuvat, tar
kistetaan se hakemuksesta. Eläkelaitos voi 
myös omasta aloitteestaan tarkistaa työtulon. 
Työtuloa ei saa kuitenkaan muuttaa takautu
vasti. Sen kalenterivuoden jälkeen, jonka aikana 
yrittäjä on täyttänyt 62 vuotta, tarkistetaan 
työtuloa vain, jos yrittäjä ei täytä 1 §:n mukaisia 
vakuuttamisedellytyksiä. Sen estämättä, mitä 
tässä pykälässä on säädetty, osa-aikaeläkettä 
saavan yrittäjän työtuloksi vahvistetaan puolet 
5 §:n 1 momentissa tarkoitetusta keskimääräi
sestä työtulosta. 

Eläkkeen perusteena oleva työtulo saadaan 
jakamalla vahvistettujen ja työntekijäin eläke
lain 9 §:n mukaisesti tarkistettujen työtulojen 
yhteismäärä vastaavalla ajalla. Jos yrittäjälle 
on vahvistettu työtuloa 23 vuoden iän täyttä
misen jälkeiseltä ajalta, jätetään eläkkeen pe
rusteena olevaa työtuloa määrättäessä sanotun 
iän täyttämistä edeltäneet työtulot ja vastaava 
aika huomioon ottamatta. Jos yrittäjä on syn
tynyt ennen 1 päivää tammikuuta 1938, korote
taan vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä mää
rättäessä hänen 2 momentissa tarkoitettua osa
aikaeläkkeen ajaksi vahvistettua eläkkeen perus
teena olevaa työtuloaan seuraavilla kertoimilla: 

Syntymävuosi Kerroin 

1932 tai aikaisempi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 
1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 
1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 
1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 
1936 ... ... . .... .. . .. .. .... .... .... ... .. 1,2 
1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1 

7§ 

Ehdotus 

jatkunut ennen eläkeiän saavuttamista, noudat
taen kuitenkin soveltuvin osin vastaavasti, mitä 
työntekijäin eläkelain 6 §:n 1 momentissa ja 
6 a-6 c §:ssä säädetään. 

Vakuutuksen alkaessa eläkelaitos vahvistaa 
yrittäjän työtulon. Jos työtuloon vaikuttavat 
seikat myöhemmin olennaisesti muuttuvat, tar
kistetaan se hakemuksesta. Eläkelaitos voi 
myös omasta aloitteestaan tarkistaa työtulon. 
Työtuloa ei saa kuitenkaan muuttaa takautu
vasti. Sen estämättä, mitä tässä pykälässä 
säädetään, osa-aikaeläkettä saavan yrittäjän 
työtuloksi vahvistetaan puolet 5 §:n 1 momen
tissa tarkoitetusta keskimääräisestä työtulosta. 

Eläkkeen perusteena oleva työtulo saadaan 
jakamalla vahvistettujen ja työntekijäin eläke
lain 9 §:n mukaisesti tarkistettujen työtulojen 
yhteismäärä vastaavalla ajalla. Jos yrittäjälle 
on vahvistettu työtuloa 23 vuoden iän täyttä
misen jälkeiseltä ajalta, jätetään eläkkeen pe
rusteena olevaa työtuloa määrättäessä sanotun 
iän täyttämistä edeltäneet työtulot ja vastaava 
aika huomioon ottamatta. 

7a§ 
Muuta kuin osa-aikaeläkettä korotetaan työ

eläke/isällä, jos yrittäjä on saanut työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainittujen lakien, 
eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen taikka kun
toutusrahalain ( 611/91) mukaista kuntoutusra-
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Voimassa oleva laki 

17 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3 §:n 
1, 3 ja 4 momentissa, 4 ja 4 ~ g §:ssä, 5 §:n 
2--5 momentissa, 5 b, 5 c, 7 aja 7 c-10 §:ssä, 
11 §:n 1 ja 2 momentissa, 12 §:n 1 momentin 5 
kohdassa ja 4 momentissa sekä 13, 14, 16--
21 aja 22 §:ssä on säädetty. 

Ehdotus 

haa tai ansionmenetyskorvausta tapaturmava
kuutuksen tai liikennevakuutuksen kuntoutusta 
koskevien säännösten perusteella, ei kuitenkaan, 
jos kuntoutusrahaa on maksettu eläkkeen lisänä. 

Edellä 1 momentissa mainittu etuus ei oikeuta 
työeläkelisään, jos etuus on maksettu: 

1) ajalta ennen sen kalenterivuoden alkua, 
jona yrittäjä on täyttänyt 23 vuotta; 

2) ajalta ennen sitä kalenterivuotta, jona yrit
täjällä on ollut ensimmäinen työntekijäin eläke
lain 8 §:n 4 momentissa mainitun lain, eläkeoh
jesännön tai eläkesäännön mukaiseen eläkkee
seen oikeuttava virka- tai työsuhde taikka yrit
täjätoiminta, tai sanotulta kalenterivuodelta; 

3) kalenterivuodelta, jonka ajan yrittäjä on 
ollut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
mainitussa laissa, eläkeohjesäännössä tai eläke
säännössä tarkoitetussa virka- tai työsuhteessa 
taikka yrittäjätoiminnassa, jollei yrittäjä ole 
samana kalenterivuonna ansainnut lyhytaikaisis
sa työsuhteissa olevien työntekijäin ( 134/62) 
mukaista palkkaa vähintään sanotun lain 5 §:n 1 
momentissa tarkoitettua rajamäärää; eikä 

4) eläketapahtuman sattumisvuodelta. 
Työeläkelisä lasketaan kertomalla eläkkeen 

määrä niiden kuukausien lukumäärällä, joilta 1 
momentissa mainittua etuutta on maksettu 
( etuuskuukaudet) ja jakamalla tulo luvulla, joka 
saadaan vähentämällä etuuskuukausien luku
määrä niiden täysien kuukausien lukumäärästä, 
jotka sisältyvät aikaan yrittäjän 23 vuoden iän 
täyttämisestä, kuitenkin aikaisintaan 1 päivästä 
heinäkuuta 1962, 65 vuoden iän saavuttamiseen. 
Etuuskuukaudet määrätään etuuslajeittain täysi
nä kuukausina niiden päivien yhteen lasketun 
lukumäärän perusteella, joilta yrittäjä on saanut 
1 momentin mukaan työeläke/isään oikeuttavaa 
etuutta. Etuuskuukausia määrättäessä päivien 
jakana käytetään kunkin etuuslajin osalta niiden 
päivien lukumäärää, joilta etuutta voidaan kes
kimäärin kuukaudessa enintään maksaa. 

17 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltuvin 

osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä työnte
kijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3 §:n 1, 3 ja 
4 momentissa, 4 ja 4 a-4 n §:ssä, 5 §:n 2--6 
momentissa, 5 b, 5 c, 7 aja 7 c-1 0 §:ssä, 11 §:n 
1 ja 2 momentissa, 12 §:n 1 momentin 5 
kohdassa ja 4 momentissa sekä 13, 14, 16--
21 a ja 22 §:ssä säädetään. 
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Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma sattuu tämän lain tultua 
voimaan. 

Sovellettaessa 7 a §:n säännöksiä ei tämän 
lain voimaantuloa edeltäneeltä ajalta maksettuja 
sanotun pykälän 1 momentissa tarkoitettuja 
etuuksia oteta huomioon. 
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5. 
Laki 

maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain ( 467 /69) 6 §:n 3 

momentti, 8 g §:n 4 momentti ja 8 i §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 3 momentti 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (668/85), 

8 g §:n 4 momentti 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1599/91) sekä 8 i §:n 4 momentti 
29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1312/89), 

muutetaan 1 §:n 3 momentti, 7 §ja 19 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti muutettuna 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetulla 

lailla (595178), sekä mainitulla 29 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla, 7 § 12 päivänä 
heinäkuuta 1985 annetussa laissa (596/85) ja 19 §:n 1 momentti 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa 
laissa (605/86), sekä 

lisätään lakiin uusi 8 k § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Tämä laki ei kuitenkaan koske: 
1) maatalousyrittäjää, joka ei ole täyttänyt 

18 vuotta, eikä toimintaa, joka ei ole maata
lousyrittäjän täytettyä sanotun iän yhdenjak
soisesti jatkunut vähintään neljää kuukautta; 

2) maatalousyrittäjää, jonka 8 ja 8 a-
8 h §:ssä tarkoitettu työtulo sanottujen pykälien 
mukaan arvioituna ei vastaa vähintään 500 
markan vuosituloa; eikä 

3) maatalousyrittäjän toimintaa, joka on al
kanut sen kalenterivuoden jälkeen, jonka aika
na hän on täyttänyt 63 vuotta, jollei häneen 
aikaisemmin ole sovellettu tätä lakia, työnteki
jäin eläkelakia (395/61), lyhytaikaisissa työsuh
teissa olevien työntekijäin eläkelakia (134/62) 
tai yrittäjien eläkelakia (468/69). 

1 § 

Ehdotus 

Tämä laki ei kuitenkaan koske: 
1) maatalousyrittäjää, joka ei ole -täyttänyt 

18 vuotta, eikä toimintaa, joka ei ole maata
lousyrittäjän täytettyä sanotun iän yhdenjak
soisesti jatkunut vähintään neljää kuukautta; 

2) maatalousyrittäjää, jonka 8 ja 8 a-
8 h §:ssä tarkoitettu työtulo sanottujen pykälien 
mukaan arvioituna ei vastaa vähintään 500 
markan vuosituloa; 

3) maatalousyrittäjän toimintaa sinä aikana, 
jolta maatalousyrittäjällä on oikeus saada työn
tekijäin eläkelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitet
tua täysitehoista eläkettä; eikä 

4) maatalousyrittäjän toimintaa, joka on al
kanut tai jatkunut sen jälkeen, kun hän on 
siirtynyt tämän lain mukaiselle varhennetulle 
vanhuuseläkkeelle tai täyttlinyt 65 vuotta. 

6§ 

Tätä lakia sovellettaessa ei oteta huomioon (3 mom. kumotaan) 
toimintaa sinä aikana, jolta maatalousyrittäjälle 
suoritetaan laissa säädettyä tai julkisen eläke-
säännön mukaista työ- tai virkasuhteeseensa 
taikka yrittäjätoimintaansa perustuvaa sellaista 
eläkettä, jonka suuruutta määrättäessä on otettu 
huomioon eläkeiän saavuttamiseen jäljellä. oleva 
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Voimassa oleva laki 

aika tai sitä vastaava ansio. Myöskään ei oteta 
huomioon toimintaa eläkeiän saavuttamisen jäl
keen. 

7 § 
Eläkkeeseen oikeuttavaksi luetaan aika, jon

ka maatalousyrittäjän toiminta tämän lain voi
maan tultua on jatkunut ennen eläkeiän saa
vuttamista, noudattaen kuitenkin soveltuvin 
osin vastaavasti, mitä työntekijäin eläkelain 
6 §:n 1 ja 3-6 momentissa on säädetty. 

Ehdotus 

7§ 
Eläkkeeseen oikeuttavaksi luetaan aika, jon

ka maatalousyrittäjän toiminta tämän lain voi
maan tultua on jatkunut ennen eläkeiän saa
vuttamista, noudattaen kuitenkin soveltuvin 
osin vastaavasti, mitä työntekijäin eläkelain 
6 §:n 1 momentissa ja 6 a-6 c §:ssä säädetään. 

8g§ 

Sen kalenterivuoden jälkeen, jonka aikana (4 mom. kumotaan) 
maatalousyrittäjä on täyttänyt 62 vuotta, tarkis-
tetaan työtuloa vain, jos maatalousyrittäjä ei 
täytä 1 §:n mukaisia vakuuttamisedellytyksiä. 

8i§ 

Jos .maatalousyrittäjä on syntynyt ennen 1 
päivää tammikuuta 1938, korotetaan vanhuus
tai työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä hänen 
8 h §:ssä tarkoitettua osaaikaeläkkeen ajaksi 
vahvistettua eläkkeen perusteena olevaa työtulo
aan seuraavilla kertoimilla: 

Syntymävuosi 

1932 tai aikaisempi 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

Kerroin 

1,6 
1,5 
1,4 
1,3 
1,2 
1,1 

( 4 mom. kumotaan) 

8k§ 
Muuta kuin osa-aikaeläkettä korotetaan työ

eläke/isällä, jos maatalousyrittäjä on saanut 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mai
nittujen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesään
töjen taikka kuntoutusrahalain mukaista kuntou
tusrahaa tai ansionmenetyskorvausta tapaturma
vakuutuksen tai liikennevakuutuksen kuntoutusta 
koskevien säännösten perusteella, ei kuitenkaan, 
jos kuntoutusrahaa on maksettu eläkkeen lisänä. 

Edellä 1 momentissa mainittu etuus ei oikeuta 
työeläkelisään, jos etuus on maksettu: 



104 1993 vp - HE 26 

Voimassa oleva laki 

19 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3 §:n 
3 ja 4 momentissa, 4 ja 4 b--4 g §:ssä, 5 §:n 
2-5 momentissa, 5 b, 5 c, 7 a ja 7 c-9 a §:ssä 
11 §:n 1 ja 2 momentissa, 12 §:n 1 momentin 5 
kohdassa sekä 13, 14, 16-21 aja 22 §:ssä sekä 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 10 §:n 3 momentissa on säädetty. 

Ehdotus 

1) ajalta ennen sen kalenterivuoden alkua, 
jona maatalousyrittäjä on täyttänyt 23 vuotta; 

2) ajalta ennen sitä kalenteri vuotta, jona 
maatalousyrittäjällä on ollut ensimmäinen työn
tekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainitun 
lain, eläkeohjesäännön tai eläkesäännön mukai
seen eläkkeeseen oikeuttava virka- tai työsuhde 
taikka yrittäjätoiminta, tai sanotulta kalenteri
vuodelta; 

3) kalenterivuodelta, jonka ajan maatalous
yrittäjä on ollut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentissa mainitussa laissa, eläkeohjesäännös
sä tai eläkesäännössä tarkoitetussa virka- tai 
työsuhteessa taikka yrittäjätoiminnassa, jollei 
maatalousyrittäjä ole samana kalenterivuonna 
ansainnut lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain ( 134/62) mukaista palk
kaa vähintään sanotun lain 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua rajamäärää; eikä 

4) eläketapahtuman sattumisvuodelta. 
Työeläkelisä lasketaan kertomalla eläkkeen 

määrä niiden kuukausien lukumäärällä, joilta 1 
momentissa mainittua etuutta on maksettu 
( e tuuskuukaude t) ja jakamalla tulo luvul
la, joka saadaan vähentämällä etuuskuukausien 
lukumäärä niiden täysien kuukausien lukumää
rästä, jotka sisältyvät aikaan maatalousyrittäjän 
23 vuoden iän täyttämisestä, kuitenkin aikaisin
taan 1 päivästä heinäkuuta 1962, 65 vuoden iän 
saavuttamiseen. Etuuskuukaudet määrätään 
etuuslajeittain täysinä kuukausina niiden päivien 
yhteenlasketun lukumäärän perusteella, joilta 
maatalousyrittäjä on saanut 1 momentin mukaan 
työeläke/isään oikeuttavaa etuutta. Etuuskuu
kausia määrättäessä päivien jakajana käytetään 
kunkin etuuslajin osalta niiden päivien lukumää
rää, joilta etuutta voidaan keskimäärin kuukau
dessa enintään maksaa. 

19 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltuvin 

osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä työnte
kijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3 §:n 3 ja 4 
momentissa, 4 ja 4 a-4 n §:ssä, 5 §:n 2---6 
momentissa, 5 b, 5 c, 7 aja 7 c-9 a §:ssä, 11 §:n 
1 ja 2 momentissa, 12 §:n 1 momentin 5 
kohdassa sekä 13, 14, 16-21 aja 22 §:ssä sekä 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 10 §:n 3 momentissa säädetään. 
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Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma sattuu tämän lain tultua 
voimaan. 

Tämän lain 1 §:n 3 momentin 2 kohdassa 
säädetty markkamäärä vastaa vuodelle 1970 
vahvistettua palkkaindeksilukua. 

Sovellettaessa 8 k §:n säännöksiä ei tämän 
lain voimaantuloa edeltäneeltä ajalta maksettuja 
sanotun pykälän 1 momentissa tarkoitettuja 
etuuksia oteta huomioon. 
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6. 
Laki 

kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 20 §:n 2 ja 3 momentti, 

31 a §:n 1 momentti, 39 §:n 6 momentti ja 43 a §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 20 §:n 2 momentti, 31 a §:n 1 momentti ja 39 §:n 6 momentti 18 päivänä 

tammikuuta 1985 annetussa laissa (53/85), 20 §:n 3 momentti 31 päivänä joulukuuta 1985 
annetussa laissa (1129/85) ja 43 a §:n 1 momentti 21 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa 
(99/83), sekä 

muutetaan 20 §:n 1 momentin 2 kohta, 22 a §, 22 c §:n 1 momentti, 26 §:n 1 momentin 2 kohta 
ja 7 momentti, 31 §:n 2 momentti ja 39 a §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 20 §:n 1 momentin 2 kohta ja 22 c §:n 1 momentti 26 päivänä heinäkuuta 
1985 annetussa laissa (670/85), 22 a § muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 8 päivänä 
helmikuuta ja 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetuilla laeilla (214 ja 619/91), 26 §:n 1 momentin 
2 kohta 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (103/82) ja 7 momentti 8 päivänä elokuuta 
1986 annetussa laissa (594/86), 31 §:n 2 momentti 28 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa laissa 
(738/89) ja 39 a §:n 1 momentti mainitussa 8 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa, 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

20§ 
Kansaneläkkeenä maksetaan: 

2) työkyvyttömyyseläkettä 22 §:ssä tarkoite
tuissa tapauksissa työkyvyttömälle vakuutetul
le, joka on 65 vuotta nuorempi, tai työkyvyt
tömyyseläkettä yksilöllisenä varhaiseläkkeenä 
22 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 55 mutta ei 
vielä 65 vuotta täyttäneelle vakuutetulle; tai 

Sen estämättä, mitä 1 momentin 3 kohdassa 
on säädetty työttömyyseläkkeen edellytyksenä 
olevasta alaikärajasta, työttömyyseläkettä mak
setaan myös 1930 tai sitä ennen syntyneelle 
vakuutetulle. 

Sen estämättä, mitä 1 momentin 3 kohdassa 
on säädetty työttömyyseläkkeen edellytyksenä 
olevasta alaikärajasta, työttömyyseläkettä on 
oikeus saada myös sellaisella vuonna 1931 syn
tyneellä vakuutetulla, jolla 1 momentin 3 kohdan 
mukaiset eläkkeen saamisen edellytykset täytty
vät viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1986. 

22a§ 
Sen estämättä, mitä 22 §:ssä on säädetty, on 

55 vuotta täyttäneellä vakuutetulla oikeus saa
da työkyvyttömyyseläkettä yksilöllisenä var
haiseläkkeenä, jos hänen työkykynsä, huo-

2) työkyvyttömyyseläkettä 22 §:ssä tarkoite
tuissa tapauksissa työkyvyttömälle vakuutetul
le, joka on 65 vuotta nuorempi, tai työkyvyt
tömyyseläkettä yksilöllisenä varhaiseläkkeenä 
22 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 58 mutta ei 
vielä 65 vuotta täyttäneelle vakuutetulle; tai 

(2 ja 3 mom. kumotaan) 

22a§ 
Sen estämättä, mitä 22 §:ssä säädetään, on 58 

vuotta täyttäneellä vakuutetulla on oikeus saa
da työkyvyttömyyseläkettä yksilöllisenä var
haiseläkkeenä, jos hänen työkykynsä, huo-
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mioon ottaen sairaus, vika tai vamma, ikään
tymiseen liittyvät tekijät, ammattissaolon pit
käaikaisuus, hänelle työstä aiheutunut rasittu
neisuus ja kuluneisuus sekä työolosuhteet, on 
pysyvästi siinä määrin alentunut, ettei hänen 
kohtuudella voida edellyttää enää jatkavan 
ansiotyötään. Eläkkeen saamisen edellytyksenä 
on lisäksi, että vakuutettu on joko lopettanut 
ansiotyön tai että hänen ansiotulonsa voidaan 
arvioida kuukaudessa keskimäärin pienemmiksi 
kuin 689,58 markkaa. Työn lopettamisen tai 
ansiotulojen vähentymisen tulee olla tapahtu
nut aikaisintaan 360 päivää ennen yksilölliseen 
varhaiseläkkeeseen oikeuttavan työkyvyttö
myyden alkamista. Tällöin jätetään huomioon 
ottamatta päivät, joilta vakuutettu on saanut: 

1) opintovapaalaissa (273179) tarkoitettua 
opintovapaa ta; 

2) työttömyysturvalain ( 602/84) mukaista 
päivärahaa enintään kuitenkin siihen määrään 
saakka, joka vastaa työttömyysturvalain 
26 §:ssä säädettyä niiden päivien enimmäismää
rää, joilta voidaan maksaa ansioon suhteutet
tua päivärahaa; 

3) kolmen viimeisen vuoden aikana välittö
mästi ennen tässä pykälässä tarkoitetun työky
vyttömyyden alkamista sairausvakuutuslain 
(364/63) mukaista päivärahaa, samoin luin sel
laiset päivät, joilta päivärahaa olisi suoritettu, 
jollei vakuutettu olisi saanut sanotun lain 
27 §:n 1 momentissa tarkoitettua sairaudesta, 
viasta tai vammasta johtuvan työkyvyttömyy
den vuoksi maksettavaa vastaavaa korvausta 
jonkin muun lain mukaan; tai 

4) kuntoutusrahalain (611/91) tai työnteki
jäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa takoitettujen 
lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen 
mukaista kuntoutusrahaa taikka ansionmene
tyskorvausta tapaturmavakuutuksen, liikenne
vakuutuksen tai sotilasvammalain ( 404/48) 
kuntoutusta koskevien säännösten perusteella, 
tässä kohdassa tarkoitetut päivät kuitenkin vain 
vakuutetun ilmoituksen johdosta. 

Ehdotus 

mioon ottaen sairaus, vika tai vamma, ikään
tymiseen liittyvät tekijät, ammattissaolon pit
käaikaisuus, hänelle työstä aiheutunut rasittu
neisuus ja kuluneisuus sekä työolosuhteet, on 
pysyvästi siinä määrin alentunut, ettei hänen 
kohtuudella voida edellyttää enää jatkavan 
ansiotyötään. Eläkkeen saamisen edellytyksenä 
on lisäksi, että vakuutettu on joko lopettanut 
ansiotyön tai että hänen ansiotulonsa voidaan 
arvioida kuukaudessa pienemmiksi kuin 689,58 
markkaa. Työn lopettamisen tai ansiotulojen 
vähentymisen tulee olla tapahtunut aikaisin
taan 360 päivää ennen yksilölliseen var
haiseläkkeeseen oikeuttavan työkyvyttömyyden 
alkamista. Tällöin jätetään huomioon ottamat
ta päivät, joilta vakuutettu on saanut: 

1) opintovapaalaissa (273179) tarkoitettua 
opintovapaa ta; 

2) koulutus- ja erorahastosta annetun lain 
(537190), valtion virkamieslain (755186), perus
koululain ( 476/83) tai lukiolain ( 477183) mu
kaista omaehtoista ammatillista aikuiskoulutusta 
varten myönnettävää henkilökohtaista tukea; 

3) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 
annetun lain (763190) mukaista koulutustukea; 

4) työttömyysturvalain (602/84) mukaista 
päivärahaa, enintään kuitenkin siihen määrään 
saakka, joka vastaa työttömyysturvalain 
26 §:ssä säädettyä niiden päivien enimmäismää
rää, joilta voidaan maksaa ansioon suhteutet
tua päivärahaa; 

5) kolmen viimeisen vuoden aikana välittö
mästi ennen tässä pykälässä tarkoitetun työky
vyttömyyden alkamista sairausvakuutuslain 
(364/63) mukaista päivärahaa; huomioon otta
matta jätetään myös sellaiset päivät, joilta 
päivärahaa olisi suoritettu, jollei vakuutettu 
olisi saanut sanotun lain 27 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua sairaudesta, viasta tai vammasta 
johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi maksetta-
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Yksilöllinen varhaiseläke myönnetään tois
taiseksi. Yksilöllisestä varhaiseläkkeestä on so
veltuvin osin muutoin voimassa, mitä tässä 
laissa säädetään työkyvyttömyyseläkkeestä, lu
kuun ottamatta 39 §:n 1, 3 ja 4 momentin 
säännöksiä. 

Vakuutetulla on oikeus saada ennakkopää
tös siitä, täyttääkö hän 1 momentin ensimmäi
sessä virkkeeessä säädetyt eläkkeen saamisen 
edellytykset. Ennakkopäätökseen saa hakea 
muutosta niin kuin 73 §:ssä on säädetty. En
nakkopäätös on eläkelaitosta sitova, jos siihen 
perustuva eläkehakemus tehdään kuuden kuu
kauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tu
losta. 

Ehdotus 

vaa vastaavaa korvausta jonkin muun lain 
mukaan; tai 

6) kuntoutusrahalain (611191) tai työnteki
jäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen 
lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen 
mukaista kuntoutusrahaa taikka ansionmene
tyskorvausta tapaturmavakuutuksen tai liiken
nevakuutuksen kuntoutusta koskevien sään
nösten perusteella. 

Poiketen siitä, mitä 1 momentin 3 virkkeessä 
säädetään työn lopettamisen tai ansiotulojen 
vähentymisen ja yksilölliseen varhaiseläkkeeseen 
oikeuttavan työkyvyttömyyden alkamisen väli
sestä ajasta, vakuutettu säilyttää oikeuden saada 
yksilöllistä varhaiseläkettä, jos hän on saanut 
ansioon suhteutettua päivärahaa työttömyystur
valain 26 §:n 3 momentin perusteella ennen kuin 
työn lopettamisesta tai ansiotulojen vähentymi
sestä on kulunut 1 momentissa tarkoitetut 360 
päivää. 

Yksilöllinen varhaiseläke myönnetään tois
taiseksi. Yksilöllisestä varhaiseläkkeestä on so
veltuvin osin muutoin voimassa, mitä tässä 
laissa säädetään työkyvyttömyyseläkkeestä, lu
kuun ottamatta 39 §:n 1, 3 ja 4 momentin 
säännöksiä. 

Vakuutetulla on oikeus saada ennakkopää
tös siitä, täyttääkö hän 1 momentin ensimmäi
sessä, kolmannessa ja neljännessä virkkeeessä 
säädetyt eläkkeen saamisen edellytykset. En
nakkopäätökseen saa hakea muutosta niin kuin 
73 §:ssä säädetään. Ennakkopäätös on eläkelai
tosta sitova, jos siihen perustuva eläkehakemus 
tehdään yhdeksän kuukauden tai työnantajan ja 
työntekijän sopiman sitä pitemmän ajan kulues
sa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

Jos eläkkeensaaja menee ansiotyöhön ja hänen 
ansiotulonsa ovat 1 momentissa tarkoitetun 
markkamäärän suuruiset tai sitä suuremmat, 
maksetaan hänelle puolet hänen saamastaan 
yksilöllisestä varhaiseläkkeestä, rintamasoti
laseläkelain 9 §:n mukaisesta rintama/isästä ja 
9 a §:n mukaisesta ylimääräisestärintamalisästä. 
Varhaiseläkkeensaajalle maksettavaa eläkkeen
saajien .asumistukilain (591/78) mukaista asu
mistukea ei kuitenkaan puoliteta. Yksilöllistä 
varhaiseläkettä ei makseta lainkaan, vaan se 
jätetään lepäämään, jos ansiotulot ovat suurem
mat kuin 3/5 työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentissa mainittujen lakien mukaan määräy
tyvästä eläkkeen perusteena olevasta palkasta tai 
työ tulosta. 
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Mitä tässä laissa on säädetty työkyvyttömäk
si todetusta vakuutetusta, sovelletaan vastaa
vasti vakuutettuun, jonka on todettu täyttävän 
yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen edellytyk
set. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua markka
määrää tarkistetaan kalenterivuosittain maan 
yleisessä palkkatasossa tapahtuneiden muutos
ten johdosta sen palkkaindeksiluvun mukaan, 
joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläke
lain 9 §:n soveltamista varten. 

22c§ 
Pitkäaikaisesti työttömänä pidetään tämän 

lain 20 §:n 1 momentin 3 kohtaa sovellettaessa 
vakuutettua, joka esittää työvoimaviranomai
sen todistuksen siitä, että hän on työttömänä 
työnhakijana työvoimatoimistossa ja ettei hä
nelle voida osoittaa sellaista työtä, jonka vas
taanottamisesta hän ei voi kieltäytyä menettä
mättä oikeuttaan työttömyysturvalain ( 602184) · 
mukaiseen työttömyyspäivärahaan. Työttö
myyseläkkeen saamisen edellytyksenä on lisäk
si, että vakuutettu esittää kansaneläkelaitoksen 
tai työttömyyskassan antaman todistuksen sii
tä, että hän laskettuna päivästä, joka on 
aikaisintaan kuukautta ennen työvoimaviran
omaisen todistuksen antamispäivää, on 60 vii
meksi kuluneen viikon aikana saanut työttö
myysturvalain mukaista työttömyyspäivärahaa 
yhteensä vähintään 200 päivältä taikka ettei 

Ehdotus 

Lepäävänä olevaa yksilöllistä varhaiseläkettä 
ryhdytään maksamaan hakemuksesta työnteon 
lakatessa tai ansiotulojen vähentyessä. Eläke 
maksetaan täytenä tai puolitettuna hakemista 
seuraavan kuukauden alusta. Poikkeuksellisesta 
syystä eläke voidaan maksaa kuitenkin takautu
vasti enintään vuoden ajalta ennen eläkkeen 
hakemista. 

Lepäävänä oleva yksilöllinen varhaiseläke voi
daan vakuutetun hakemuksesta lakkauttaa hake
mista seuraavan kuukauden alusta. Jollei lepää
vää yksilöllistä varhaiseläkettä ole vaadittu mak
settavaksi viiden vuoden kuluessa keskeyttämi
sestä, eläke katsotaan ilman eri päätöstä lakan
neeksi, kun viisi vuotta on kulunut eläkkeen 
keskeyttämisestä. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen ollessa lepäävänä 
vakuutettua ei pidetä eläkkeensaajana. 

Mitä tässä laissa säädetään työkyvyttömäksi 
todetusta vakuutetusta, sovelletaan vastaavasti 
vakuutettuun, jonka on todettu täyttävän yk
silöllisen varhaiseläkkeen saamisen edellytyk
set. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua markka
määrää tarkistetaan kalenterivuosittain maan 
yleisessä palkkatasossa tapahtuneiden muutos
ten johdosta sen palkkaindeksiluvun mukaan, 
joka vuosittain vahvistetaan työntekijäin eläke
lain 9 §:n soveltamista varten. 

22 c§ 
Oikeus tämän lain 20 §:n momentin 3 

kohdan mukaiseen työttömyyseläkkeeseen on 
pitkäaikaisesti työttömällä vakuutetulla edellyt
täen, että: 

1) hänellä on oikeus työntekijäin eläkelain 
8 §:n 4 momentissa mainittujen lakien, eläkeoh
jesäännön tai eläkesääntöjen mukaiseen työttö
myyseläkkeeseen, johon liittyy sanotussa pykä
lässä mainituissa laeissa, eläkeohjesäännössä tai 
eläkesäännöissä tarkoitettu tuleva aika tai sitä 
vastaava ansio; 

2) hän täyttää työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentissa mainituissa laeissa, eläkeohjesään
nössä tai eläkesäännöissä säädetyt työttömyys
eläkkeen saamiseen vaadittavat työssäoloehdot; 

3) hän esittää työvoimaviranomaisen todis
tuksen siitä, että hän on työttömänä työnhaki
jana työvoimatoimistossa ja ettei hänelle voida 
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hänellä työttömyysturvalain 26 §:n 1 ja 3 mo
mentin mukaan enää ole oikeutta ansioon 
suhteutettuun päivärahaan. 

Ehdotus 

osoittaa sellaista työtä, jonka vastaanottamises
ta hän ei voi kieltäytyä menettämättä oikeut
taan työttömyysturvalain mukaiseen työttö
myyspäivärahaan; ja 

4) hän esittää työttömyyskassan todistuksen 
siitä, ettei hänellä ole enää oikeutta ansioon 
suhteutettuun päivärahaan työttömyysturva
lain 26 §:n 1 tai 3 momentin mukaan, tai 
kansaneläkelaitoksen todistuksen siitä, että hän 
on saanut peruspäivärahaa siihen ajankohtaan 
saakka, josta alkaen hänellä ei mainittujen 
lainkohtien perusteella olisi enää oikeutta ansi
oon suhteutettuun päivärahaan. 

26§ 
Lisäosaa määrättäessä otetaan huomioon va

kuutetun jatkuvasti saama: 

2) pakollista tapaturmavakuutusta koskevien 
eri lakien mukainen tapaturmaeläke, perhe
eläke, elinkorko ja huoltoeläke; 

Vanhuuseläkkeen lisäosaa määrättäessä voi
daan sellainen 1 momentissa mainittu työ- tai 
yrittäjätoimintaan perustuva eläke, josta on 
hakemus vireillä, ottaa huomioon 3 momentis
sa tarkoitetulla tavalla, kunnes hakemus on 
lopullisesti ratkaistu. Mahdollinen liikamaksu 
voidaan kuitata tulevista eläke-eristä. 

2) lakisääteisen tapaturmavakuutuksen mu
kainen tapaturmaeläke, perhe-eläke, elinkorko 
ja huoltoeläke; 

Kun yksilöllinen varhaiseläke maksetaan puo
litettuna 22 a §:n 7 momentin mukaisesti, lisä
osaa määrättäessä otetaan huomioon 1 momen
tin 1 kohdassa tarkoitettu eläke täyden yksilöl
lisen varhaiseläkkeen suuruisena. 

31 § 

Eläkelaitos voi vuoden kuluessa siitä ajan
kohdasta, josta eläke on lakkautettu, määrätä 
työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden pa
hentumisen vuoksi eläkkeen maksamisen jälleen 
aloitettavaksi hyväksymänsä selvityksen perus
teella ilman 35 §:ssä säädetyssä järjestyksessä 
tehtyä hakemusta. Eläke voidaan tällöin mää
rätä takautuvasti maksettavaksi siltä ajalta, 
jona eläke on ollut lakkautettuna, tai sen 
osalta. Jos kuitenkin uusi työkyvyttömyyseläke 
myönnetään sellaisen työkyvyttömyyden perus
teella, joka on alkanut ennen kuin mainitun 
aikaisemman eläkkeen päättymisestä on kulu
nut yksi vuosi, eläke voidaan myöntää myös 

Eläkelaitos voi kahden vuoden kuluessa siitä 
ajankohdasta, josta eläke on lakkautettu, mää
rätä eläkkeen maksamisen jälleen aloitettavaksi 
joko hakemuksen tai hyväksymänsä selvityksen 
perusteella. Eläke voidaan tällöin määrätä ta
kautuvasti maksettavaksi siltä ajalta, jona eläke 
on ollut lakkautettuna, tai sen osalta. Eläke 
voidaan myöntää myös yksilöllisenä var
haiseläkkeenä sellaisen työkyvyttömyyden pe
rusteella, joka on alkanut ennen kuin mainitun 
aikaisemman eläkkeen päättymisestä on kulu
nut kaksi vuotta, edellyttäen, että työnteon 
lopettaminen tai ansiotulojen vähentyminen on 
tapahtunut aikaisintaan 360 päivää ennen ai-



1993 vp - HE 26 111 

Voimassa oleva laki 

yksilöllisenä varhaiseläkkeenä edellyttäen, että 
työnteon lopettaminen tai ansiotulojen vähen
tyminen on tapahtunut aikaisintaan 360 päivää 
ennen aikaisemman eläkkeen alkamista. Las
kettaessa 360 päivän määräaikaa on otettava 
huomioon, mitä 22 a §:ssä on säädetty. 

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 ilmoi
tettava siitä kansaneläkelaitokselle. 

Ehdotus 

kaisemman eläkkeen alkamista. Laskettaessa 
360 päivän määräaikaa on otettava huomioon, 
mitä 22 a §:ssä säädetään. 

31 a § 
(1 mom. kumotaan) 

39§ 

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 
päivärahan enimmäismäärän täyttymisen perus
teella, sitä koskevan todistuksen antamista seu
raavan kuukauden alusta. 

39 a§ 
Yksilöllistä varhaiseläkettä maksetaan sitä 

seuraavan kuukauden alusta, jona vakuutettu 
on täyttänyt 22 a §:n 1 momentissa tarkoitetut 
yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen edellytyk
set, ei kuitenkaan ilman esityistä syytä pitem
mältä kuin vuoden ajalta ennen eläkkeen ha
kemista. 

43 a§ 
Jos eläkkeensaaja on saanut työllisyyslain 

mukaista työttömyyskorvausta tai valtakunnal
lista työttömyyskassoista annetun lain mukaista 
päiväavustusta samalta ajalta, jolta hänelle 
myönnetään eläkettä takautuvasti, eläkelaitok
sen on työvoimatoimikunnan tai työttömyyskas
san vaatimuksesta suoritettava takautuvasti 

(6 mom. kumotaan) 

39 a§ 
Yksilöllistä varhaiseläkettä maksetaan aikai

sintaan eläkkeen tai ennakkopäätöksen hakemis
ta seuraavan kuukauden alusta. Poikkeukselli
sesta syystä eläke voidaan kuitenkin maksaa 
takautuvasti enintään vuoden ajalta ennen hake
mista. 

43 a § 
(1 mom. kumotaan) 
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maksettava eläke työvoimatoimikunnalle tai 
työttömyyskassalle siltä osin kuin se vastaa 
samalta ajalta maksettavan työttömyyskorvauk
sen tai päiväavustuksen määrää. 

Ehdotus 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tämän lain 39 a §:n 1 momenttia sovelletaan 
tapauksiin, joissa yksilöllisen varhaiseläkkeen 
saamisen edellytykset täyttyvät 1 päivänä tam
mikuuta 1994 tai sen jälkeen. Tämän lain 
22 a §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan säännöksiä, 
2 ja 4 momenttia sekä 31 §:n 2 momenttia 
sovelletaan tapauksiin, joissa hakemus on jätetty 
lain voimaantulon jälkeen. 

Tämän lain 22 a §:n 1 momentin toista virket
tä ja 5-8 momenttia sovelletaan myös tapauk
siin, joissa eläke on alkanut ennen tämän lain 
voimaantuloa. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 20 §:ssä ja 
22 a §:ssä säädetään yksilöllisen varhaiseläkkeen 
alaikärajasta, sanottuun eläkkeeseen on oikeus 
vuonna 1939 tai sitä ennen syntyneellä vakuute
tulla tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olevan alaikärajan mukaan. 

Ennen tämän lain voimaantuloa 55 vuotta 
täyttäneeseen vakuutettuun, jolla tämän lain 
voimaan tullessa on oikeus työttömyysturvalain 
mukaiseen päivärahaan, sovelletaan edelleen 
kansaneläkelain 22 c §:n 1 momenttia ja 39 §:n 
6 momenttia sellaisina kuin ne ovat tämän lain 
voimaan tullessa. Tätä säännöstä sovellettaessa 
vakuutetulla katsotaan olevan oikeus työttö
myyspäivärahaan työttömyysturvalain 12 §:ssä 
tarkoitetulla omavastuuajalta. Työttömyyseläke 
voidaan myöntää edellä mainittujen säännösten 
mukaisena myös, jos vakuutetulle myönnetään 
työeläkelakien mukainen työttömyyseläke, jonka 
eläketapahtuma on sattunut ennen tämän lain 
voimaantuloa. 

Eri lakien mukaiseen vapaaehtoiseen tapatur
mavakuutukseen perustuva 26 §:n 1 momentin 2 
kohdassa mainittu etuus luetaan tuloksi lisäosas
sa, jos mainittu etuus on alkanut 1 päivänä 
tammikuuta 1994 tai sen jälkeeh. 

Tämän lain 22 a §:ssä säädetty markkamäärä 
vastaa työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaan vuo
delle 1985 vahvistettua palkkaindeksilukua. 
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työttömyysturvalain 4 ja 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 23 §:n 3 momentti 

ja , , 
Iisätäiin 4 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 28 päivänä joulukuuta 1990 annetulla 

lailla (1367/90), uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

4§ 

Oikeus työttömyyspäivlirahaan 

Sen estlimättä, mitli 1 momentissa sliädetään, 
osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevalla henkilöllli 
on oikeus työttömyyspäivärahaan, vaikka hän ei 
hae kokoaikatyötä. 

23§ 
Ansioon suhteutetun päivärahan suuruus 

Ansioon suhteutettu päiväraha lasketaan 
henkilön vakiintuneen palkan pohjalta tai, mi
käli palkkatulo on ollut kausiluontoista tai 
epäsäännöllistä, vuositulon kuukautta kohti 
lasketosta määrästä. Asetuksella säädetään tar
kemmin ansioon suhteutetun päivärahan perus
teena olevan palkan määrittämisestä. 

15 330294T 

Ansioon suhteutettu - päiväraha lasketaan 
henkilön vakiintuneen palkan pohjalta tai, mi
käli palkkatulo on ollut kausiluontoista tai 
epäsäännöllistä, vuositulon kuukautta kohti 
lasketosta määrästä. Osa-aikatyötä tehneen osa
työkyvyttömyyse/äkkeellli olevan henkilön päivä
raha lasketaan kuitenkin henkilön tekemän työn 
laskennallisen kokoaikatyön palkan pohjalta. 
Asetuksella säädetään tarkemmin ansioon suh
teutetun pliivärahan perusteena olevan palkan 
määrittlimisestli. 

Tämä laki tulee voimaan 1 pliivlinli tammi
kuuta 1994. 
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Laki 

velvoitetyön poikkeuksellisesta huomioon ottamisesta työeläketurvassa annetun lain 2 §:n 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan velvoitetyön poikkeuksellisesta huomioon ottamisesta 8 päivänä maaliskuuta 1991 

annetun lain (476/91) 2 §:n 1 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä

kuuta 1991 kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 1991. Laki on voimassa 
30 päivään kesäkuuta 1993. Sitä sovelletaan 
eläkkeeseen, jossa eläketapahtuma on sattunut 
lain soveltamisaikana. 

Ehdotus 

2§ 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä

kuuta 1991 kuitenkin siten, että sitä sovelletaan 
1 päivästä tammikuuta 1991. Laki on voimassa 
31 päivään joulukuuta 1993. Sitä sovelletaan 
eläkkeeseen, jossa eläketapahtuma on sattunut 
lain soveltamisaikana. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1993. 


