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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhalti
jain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että kunnallisten vi
ranhaltijain ja työntekijäin eläkelakiin lisättäi
siin säännös palkansaajien työeläkemaksusta, 
joka olisi pysyvä osa kunnallisen eläkejärjestel
män rahoitusta. Samalla ehdotetaan, että elä
kelaitoksen sijoitusneuvottelukunnan kaksi py-

syvää asiantuntijajäsentä muutettaisiin varsi
naisiksi jäseniksi. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuo
den 1994 alusta. Lakia sovellettaisiin sen voi
massa ollessa maksettuun ansioon. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila 

Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 
eläkelain (202/64) 6 §:n 1 momentin, sellaisena 
kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 
1992 annetulla lailla (1555/92), mukaan eläke
laitoksen menoista vastaavat laitoksen jäsenyh
teisöt. Säännöksen mukaan laitoksen menoja 
varten ei kanneta maksuja lain piiriin kuulu
vilta henkilöiltä. Kunnallisten viranhaltijain ja 
työntekijäin eläkelain piiriin kuuluvien viran
haltijoiden ja työntekijöiden eläkemaksusta 13 
päivänä marraskuuta 1992 annetun lain 
(1006/92) mukaan mainitun lain alaiset viran
haltijat ja työntekijät ovat velvollisia suoritta
maan eläkemaksun vuonna 1993. Laki koskee 
myös kunnallisia luottamushenkilöitä. Kunnal
lisen eläkelaitoksen jäsenyhteisön oman eläke
säännön piiriin kuuluvat ovat velvollisia suo
rittamaan vastaavan eläkemaksun eläketurvas
taan huolehtivalle työnantajalle. 

Edellä mainitun eläkemaksusta annetun lain 
2 §:n mukaan eläkemaksu on kolme prosenttia 
ennakkoperintälain ( 418/59) 4 §:n tarkoittamas
ta palkasta. Eläkemaksu vähennetään 3 §:n 
mukaan työnantajalta perittävästä eläkemak
susta kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan 
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määräämällä tavalla. Palkansaajien eläkemak
sun perimisestä ja sen tilittämisestä eläkelaitok
selle vastaavat eläkelaitoksen jäsenyhteisöt lain 
4 §:n mukaan. Laki on voimassa vuoden 1993 
ajan ja sitä sovelletaan palkkaan, joka on 
maksettu lain voimassaollessa. 

Lain 6 b §:n 2 momentin (260/87) mukaan 
eläkelaitoksen hallitus kutsuu toimikaudekseen 
sijoitusneuvottelukuntaan kahdeksan jäsentä ja 
jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäse
nistä kahden tulee edustaa valtiovarainministe
riötä, yhden sisäasiainministeriötä ja yhden 
kauppa- ja teollisuusministeriötä. Neuvottelu
kunnassa on lisäksi kaksi pysyvää asiantuntijaa 
ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä, jotka 
eläkelaitoksen hallitus nimeää kunnallisten vi
ranhaltijain ja työntekijäin edustaviropien kes
kusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. 

Eläkelaitoksen ohjesäännön mukaan eläke
laitoksen hallitus kutsuu toimikaudekseen sijoi
tusneuvottelukuntaan kahdeksan jäsentä ja jo
kaiselle heistä henkilökohtaisen varajäsenen. 
Jäsenistä neljän tulee edustaa kunnallishallin
toa ja muut jäsenet valitaan laissa mainituista 
ministeriöistä. Hallitus nimeää lisäksi kaksi 
pysyvää asiantuntijaa ja heidän henkilökohtai
set varamiehensä kunnallisten viranhaltijain ja 
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työntekijäin edustaviropien keskusjärjestöjen 
ehdottamista henkilöistä. 

Sijoitusneuvottelukunnan tehtävänä on vuo
sittain hyväksyä eläkevastuurahaston sijoitus
toiminnan yleissuunnitelma ja seurata yleis
suunnitelman toteutumista sekä tehdä siihen 
tarvittavia tarkistuksia. 

2. Nykytilan aniointi 

Työntekijät osallistuvat vuonna 1993 kaikissa 
ansioeläkejärjestelmissä eläketurvan rahoitta
miseen maksamaHa eläkemaksua, jonka suu
ruus on kolme prosenttia palkasta. Työnteki
jäin eläkemaksu on säädetty pysyväksi osaksi 
työeläkejärjestelmän rahoitusjärjestelmää 28 
päivänä kesäkuuta 1993 annetulla lailla työnte
kijäin eläkelain muuttamisesta ( 559/93) siten, 
että vuoden 1994 alusta alkaen työnantajat ja 
työntekijät vastaavat kumpikin puoleksi työelä
kemaksun muutoksesta. Muutos koskee yksi
tyistä työeläkejärjestelmää. Samanaikaisesti 
muutos on säädetty koskemaan myös kansan
eläkejärjestelmää. Ha11ituksen esityksen (HE 
26/ 1993 vp.) perusteluissa on mainittu, että 
tarkoituksena on toteuttaa muutokset myös 
julkisen sektorin eläkejärjestelmissä samaan ai
kaan mainitussa esityksessä ehdotettujen muu
tosten kanssa. 

Palkansaajien eläkemaksun käyttöönottami
sen tarkoituksena on kasvattaa työssä käyvien 
ikäluokkien tietoisuutta eläketurvan tode11ises
ta hinnasta ja tätä kautta lisätä vastuuta sen 
rahoittamisesta. Tämä on mahdollista vain, jos 
maksusta tehdään kiinteä eläkejärjestelmän ra
hoituselementti. 

Lain 6 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutet
tavaksi niin, että palkansaajien eläkemaksu 
olisi vuodesta 1994 lähtien pysyvä osa kunnal
lisen eläkejärjestelmän rahoituskäytäntöä. Mo
mentin sanamuotoa ehdotetaan myös selven
nettäväksi. 

Kunnallisen järjestelmän jo kertyneen katta
mattoman eläkevastuun rahoittaminen ede11yt
tää tulevaisuudessa yksityistä sektoria suurem
pia korotuksia kokonaismaksuun. Toisaalta eri 
sektoreiden työntekijöitä tulisi kohdella yhden
mukaisesti, jotta taattaisiin kunnallisen työvoi
man pysyvyys myös nykyistä paremmissa ta
loudellisissa oloissa. Näistä syistä ehdotetaan, 
että palkansaajien eläkemaksun vuosittainen 

muutos noudattaisi yksityisen sektorin eläke
järjestelmissä sovellettavaa tasoa. 

KunnaBisen eläkejärjestelmän rahoittamisek
si perittävä maksu säilytettäisiin entisenkaltai
sena kokonaisuutena, josta kunnalliselle eläke
laitokselle vastaa työnantaja. Palkansaajien elä
kemaksu perittäisiin samasta palkkasummasta 
kuin työnantajan maksu. Maksu olisi lopulli
nen ja se luettaisiin osaksi työnantajan ennak
komaksua. 

Palkansaajien eläkemaksulla ei olisi tarkoitus 
muuttaa työaikaisen ja eläkeaikaisen toimeen
tulon keskinäistä suhdetta. Tämän periaatteen 
toteuttamiseksi ehdotetaan muutettavaksi elä
kepalkan laskentasääntöä. Eläkkeen perusteena 
olevan palkan määräytymisestä ja siinä huo
mioon otettavista ansioista määrätään kunnal
lisen eläkelaitoksen eläkesäännössä, jonka sisäl
löstä päättää eläkelaitoksen valtuuskunta. Elä
kepalkan laskennan pohjana olevista eri vuosi
en palkoista ehdotetaan vähennettäväksi ky
seessä olevana vuonna sovellettu työntekijän 
maksuosuus. Vähennys rajoitetaan kuitenkin 
korkeintaan siihen prosenttimäärään, jo11a pal
kansaajien reaaliansiot ovat työntekijän eläke
maksun voimassaoloaikana nousseet. Nousua 
mitataan yleisen ansiot?soindeksin ja kulutta
jahintaindeksin avulla. Mahdolliset reaaliansio
tason laskut jätetään ottamatta huomioon elä
kepalkkaa määrättäessä. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 mo
mentti, jonka mukaan maksu voitaisiin periä 
ulosottoteitse ilman erillistoimia, mitä vastaava 
säännös on työntekijäin eläkelaissa. 

Sijoitusneuvottelukunnassa on kunna11isten 
viranhaltijain ja työntekijäin keskusjärjestöjen 
edustus kahde11a pysyvällä asiantuntijana, jot
ka eivät ole sijoitusneuvottelukunnan varsinai
sia jäseniä. Työntekijäin eläkemaksua vuoden 
1993 alusta alkaen suorittavat myös kunnallis
ten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain alai
set viranhaltijat ja työntekijät. Tästä syystä 
olisi tarpee11ista, että palkansaajajärjestöjen 
edustajat olisivat eläkelaitoksen sijoitusneuvot
telukunnan varsinaisia jäseniä. 

3. Ebdotetut muutokset 

Lain 6 §:n 1 momentissa säädettäisiin edelleen 
jäsenyhteisöjen velvollisuudesta kustantaa pal
kansaajien, tiettyjen palkkioiden saajien ja 
luottamushenkilöiden eläketurva. Py kälästä 
esitetään poistettavaksi lause, jonka mukaan 
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lain purun kuuluvilta henkilöiitä ei kanneta 
maksuja. Pykälään lisättäisiin palkansaajien 
työeläkemaksusta johtuva muutos palkansaa
jien ja muiden lain soveltamispiiriin kuuluvien 
henkilöiden velvollisuudesta osallistua eläketur
van kustannuksiin. Sanamuoto koskisi kaikkia 
lain piiriin kuuluvia, joita ovat myös perhehoi
tajat ja sosiaalihuoltolain 27 a §:ssä (1365/92) 
tarkoitetut hoitajat sekä luottamushenkilöt. Py
kälään lisättäisiin palkkojen, palkioiden ja an
sionmenetyksen korvauksen lisäksi myös sport
telit ja muut eläkelaitoksen valtuuskunnan 
edellä lueteltuihin rinnastamat ansiot. Eläkkeen 
perusteena olevaa palkkaa määrättäessä ote
taan huomioon muitakin kuin jäsenyhteisön 
maksamia palkkoja. Näitä ovat muun muassa 
eläinlääkärin eläimen omistajalta perimät palk
kiot. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 mo
mentti, jonka mukaan eläkelaitoksen lain pe
rusteella määräämä maksu ja sille suoritettava 
viivästyskorotus saataisiin ulosottaa ilman tuo
miota tai päätöstä niinkuin verojen ja maksu
jen perimisestä säädetään. 

Lain 6 b §:n 2 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi niin, että sijoitusneuvottelukunnan 
kaksi pysyvää asiantuntijaa, jotka edustavat 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin edus
tavimpia keskusjärjestöjä, muutetaan sijoitus
neuvottelukunnan varsinaisiksi jäseniksi. 

Lain 6 c §:n 1 momentissa säädettäisiin pal
kansaajien eläkemaksun määrästä. Maksu olisi 
työntekijäin eläkelain 12 b §:n 1 momentin 
eläkemaksuprosentin suuruinen osuus 6 §:n 1 
momentissa tarkoitetuista ansioista. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin jäsenyh
teisöjen velvollisuudesta pidättää eläkemaksu 
palkan ja palkkioiden saajien ennakkoperintä
lain 4 §:ssä tarkoitetuista ansioista jokaisen 
palkanmaksun yhteydessä. Maksu pidätetään 
myös muista palkkaan rinnastettavista eläke
turvan piiriin kuuluvista ansioista kuten esi
merkiksi eläinlääkärien toimenpidepalkkioista. 
Nämä palkkiot luetaan eläkepalkkaan, vaikka 
kunta ei suorita niitä. Maksu olisi osa jäsenyh
teisön ennakkomaksua. 

Pykälän 3 momentin mukaan eläkelaitoksen 
valtuuskunta antaisi tarkemmat ohjeet 1 ja 2 
momentin soveltamisesta. 

Pykälän 4 momentin mukaan lain sovelta
mispiiriin kuuluva voisi vaatia oikaisua eläke
maksunsa määrään ja tätä päätöstä koskevaan 
muutoksenhakuun sovellettaisiin, mitä lam 
8 §:n 2 momentissa säädetään. Koska palkan-

saajien eläkemaksu kuuluu osana työnantajan 
vastuulla olevaan maksuosuuteen, myös palkan 
ja palkkioiden sekä muiden ansioiden saajille 
varattaisiin näin mahdollisuus muutoksenha
kuun. 

Ne viranhaltijat ja työntekijät, jotka ovat 
valinneet kuntakohtaisen eläkesäännön ja joi
den eläketurva ei kuulu tämän lain alaisuuteen, 
maksaisivat pykälän 5 momentin mukaan elä
kemaksun eläketurvastaan huolehtivalle työn
antajalle. 

4. Esityksen vaikutukset 

Palkansaajien maksuosuudella on tarkoitus 
lisätä tulevien eläkkeensaajien vastuuta eläke
järjestelmän säilymisestä. Koska palkansaajien 
eläkemaksu on työnantajan kannalta palkkaan 
rinnasteinen kustannus, ei tätä kautta synny 
uutta rahoitusta, vaan kustannus ainoastaan 
jaetaan aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. 
Eläkepalkan laskusääntöön tehtävät muutokset 
säästävät tulevia eläkekustannuksia edellyttäen, 
että palkansaajien eläkemaksu ei pitkällä aika
välillä nosta palkkatasoa. Koska tällaista tilan
netta voidaan pitää varsin epätodennäköisenä 
ja koska palkansaajien eläkemaksun verovä
hennyskelpoisuus toisaalta supistaa kuntien ve
rotuloja, ei palkansaajien eläkemaksun käyt
töönotosta pitkällä tähtäimellä synny merkittä
viä säästöjä. 

5. Asian valmistelu 

Ehdotus perustuu Kuntien eläkevakuutuksen 
valtuuskunnan Sisäasiainministeriölie tekemään 
esitykseen. 

Viranhaltija- ja työntekijäjärjestöjen edusta
jat toimivat kunnallisen eläkelaitoksen hallin
toelimissä ja lisäksi luonnoksesta on kuultu 
näitä järjestöjä. 

6. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1994. Lakia sovellettaisiin palk
kaan tai palkkioon tai muuhun etuuteen, joka 
on maksettu lain voimassa ollessa. Ennen lain 
voimaantuloa voitaisiin ryhtyä sen täytäntöön
panon edellyttämiin toimiin. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

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

eläkelain (202/64) 6 §:n 1 momentti ja 6 b §:n 2 momentti, 
näistä 6 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa 

(1555/92) ja 6 b §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa 
(260/87), ja 

lisätään 6 §:ään uusi 4 momentti ja lakiin uusi 6 c § seuraavasti: 

6§ 
Kunnallisen eläkelaitoksen menot jaetaan 

jokaiselta varainhoitovuodelta jäsenyhteisöjen 
vastattaviksi. Jako suoritetaan jäsenyhteisöjen 
tämän lain piirissä oleville henkilöille suoritta
mien palkkojen, palkkioiden ja ansionmenetyk
sen korvausten sekä sportteleiden ja muiden 
eläkelaitoksen valtuuskunnan edellä lueteltui
hin rinnastamien ansioiden yhteismäärien suh
teessa. Ennen jakoa edellä tarkoitetut ansiot 
kerrotaan eläkelaitoksen valtuuskunnan vah
vistamalla kertoimella. Kertoimen suuruus riip
puu tämän lain piirissä olevien henkilöiden 
eläketurvan sisällöstä sekä valtuuskunnan har
kinnan mukaan muistakin eläkevastuisiin vai
kuttavista tekijöistä. Tämän lain piirissä olevat 
henkilöt ovat velvollisia osallistumaan eläkelai
toksen menojen kattamiseen siten, kuin 6 
c §:ssä säädetään. 

Kunnallisen eläkelaitoksen tämän lain perus
teella määräämä maksu sekä sille suorituksen 
viivästymisen ajalta laskettu eläkelaitoksen val
tuuskunnan päättämä viivästyskorko saadaan 
ulosottaa ilman eri tuomiota tai päätöstä niin 
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosotto
toimin annetussa laissa (367/61) säädetään. 

6b§ 

Eläkelaitoksen hallitus kutsuu toimikaudek-

seen sijoitusneuvottelukuntaan kymmenen jä
sentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäse
nen. Jäsenistä kahden tulee edustaa val_tiova
rainministeriötä, yhden sisäasiainministeriötä, 
yhden kauppa- ja teollisuusministeriötä sekä 
kahden kunnallisten viranhaltijain ja työnteki
jäin edustavimpia keskusjärjestöjä. 

6c§ 
Tämän lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 

henkilöiden eläkemaksu on työntekijäin eläke
lain 12 b §:n 1 momentissa säädetyn eläkemak
suprosentin suuruinen osuus 6 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuista ansioista. 

Kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisö on 
velvollinen pidättämään 1 momentissa tarkoite
tun maksun ja tilittämään sen eläkelaitokselle. 
Maksu on osa jäsenyhteisön ennakkomaksua. 

Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunta an
taa tarkemmat ohjeet 1 ja 2 momentin sovelta
misesta. 

Lain soveltamispiiriin kuuluva henkilö voi 
vaatia oikaisua eläkemaksuun. Muutoksenha
kuun eläkemaksua koskevaan oikaisuvaati
mukseen annettuun päätökseen noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä tämän lain 8 §:n 2 mo
mentissa säädetään. 

Viranhaltija tai työntekijä, joka on tehnyt 
16 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, on velvollinen 
suorittamaan tämän lain mukaisen eläkemak-
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sun eläkkeestään huolehtivalle työnantajal
le. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Helsingissä 1 päivänä Jokakuuta 1993 

Tätä lakia sovelletaan ansioon, joka on 
maksettu lain voimassa ollessa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. Tarkemmat määräykset tämän 
lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa 
kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunta. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Mauri Pekkarinen 
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Liite 

Laki 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

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

eläkelain (202/64) 6 §:n 1 momentti ja 6 b §:n 2 momentti, 
näistä 6 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa 

(1555/92) ja 6 b §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetussa laissa 
(260/87), ja 

lisätään 6 §:ään uusi 4 momentti ja lakiin uusi 6 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6§ 
Kunnallisen eläkelaitoksen menot, joita var

ten tämän lain piiriin kuuluvilta henkilöiitä ei 
kanneta maksuja, jaetaan jokaiselta varainhoi
tovuodelta jäsenyhteisöjen vastattaviksi niiden 
sinä varainhoitovuotena eläkelaitoksen eläke
turvan alaisille viranhaltijoilleen ja työntekijöil
leen suorittamien palkkojen ja palkkioiden sekä 
muille henkilöille suorittamien tämän lain mu
kaisten palkkioiden ja ansionmenetyksen kor
vausten yhteismäärien suhteessa kertomalla 
palkat, palkkiot ja ansionmenetyksen korvauk
set sitä ennen eläkelaitoksen valtuuskunnan 
määrävuosiksi, enintään viideksi vuodeksi ker
rallaan, vahvistamalla kertoimella. Kertoimen 
suuruus riippuu tämän lain piirissä olevien 
henkilöiden eläketurvan sisällöstä sekä valtuus
kunnan harkinnan mukaan muistakin eläkelai
toksen eläkevastuisiin vaikuttavista tekijöistä. 

6 b§ 

Eläkelaitoksen hallitus kutsuu toimikaudek
seen sijoitusneuvottelukuntaan kahdeksan jä
sentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäse
nen. Jäsenistä kahden tulee edustaa valtiova
rainministeriötä, yhden sisäasiainministeriötä ja 
yhden kauppa- ja teollisuusministeriötä. Neu-

Ehdotus 

6§ 
Kunnallisen eläkelaitoksen menot jaetaan 

jokaiselta varainhoitovuodelta jäsenyhteisöjen 
vastattaviksi. Jako suoritetaan jäsenyhteisöjen 
tämän lain piirissä oleville henkilöille suorittami
en palkkojen, palkkioiden ja ansionmenetyksen 
korvausten sekä sportteleiden ja muiden eläke
laitoksen valtuuskunnan edellä lueteltuihin rin
nastamien ansioiden yhteismtiärien suhteessa. 
Ennen jakoa edellä tarkoitetut ansiot kerrotaan 
eläkelaitoksen valtuuskunnan vahvistamalla ker
toimella. Kertoimen suuruus riippuu tämän lain 
piirissä olevien henkilöiden eläketurvan sisäl
löstä sekä valtuuskunnan harkinnan mukaan 
muistakin eläkevastuisiin vaikuttavista tekijöis
tä. Tämtin lain piirissti olevat henkilöt ovat 
velvollisia osallistumaan eläkelaitoksen menojen 
kattamiseen siten, kuin 6 c §:ssä säädetään. 

Kunnallisen eläkelaitoksen tämän lain perus
teella määräämä maksu sekä sille suorituksen 
viivästymisen ajalta laskettu eläkelaitoksen val
tuuskunnan päättämä viivästyskorko saadaan 
ulosottaa ilman eri tuomiota tai päätöstä niin 
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi
min annetussa laissa ( 367161) säädetään. 

6b§ 

Eläkelaitoksen hallitus kutsuu toimikaudek
seen sijoitusneuvottelukuntaan kymmenen jä
sentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäse
nen. Jäsenistä kahden tulee edustaa valtiova
rainministeriötä, yhden sisäasiainministeriötä, 
yhden kauppa- ja teollisuusministeriötä sekä 
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Voimassa oleva laki 

vottelukunnassa on lisäksi kaksi pysyvää asian
tuntijaa ja heidän henkilökohtaiset varamiehen
sä, jotka eläkelaitoksen hallitus nimeää kunnal
listen viranhaltijain ja työntekijäin edustavimpien 
keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. 

Ehdotus 

kahden kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 
edustavimpia keskusjärjestöjä. 

6c§ 
Tämän lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 

henkilöiden eläkemaksu on työntekijäin eläkelain 
12 b §:n 1 momentissa säädetyn eläkemaksupro
sentin suuruinen osuus 6 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuista ansioista. 

Kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisö on vel
vollinen pidättämään 1 momentissa tarkoitetun 
maksun ja tilittämään sen eläkelaitokselle. Mak
su on osa jäsenyhteisön ennakkomaksua. 

Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunta antaa 
tarkemmat ohjeet 1 ja 2 momentin soveltamises
ta. 

Lain soveltamispiiriin kuuluva henkilö voi 
vaatia oikaisua eläkemaksuun.Muutoksenhakuun 
eläkemaksua koskevaan oikaisuvaatimukseen an
nettuun päätökseen noudatetaan soveltuvin osin, 

· mitä tämän lain 8 §:n 2 .momentissa säädetään. 
Viranhaltija tai työntekijä, joka on tehnyt 

16 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, on velvollinen 
suorittamaan tämän lain mukaisen eläkemaksun 
eläkkeestään huolehtivalle työnantajalle. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1994. 

Tätä lakia sovelletaan ansioon, joka on mak
settu lain voimassa ollessa. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. Tarkemmat määräykset tämän lain täy
täntöönpanosta ja soveltamisesta antaa kunnal
lisen eläkelaitoksen valtuuskunta. 




