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Hallituksen esitys Eduskunnalle työ- ja kansaneläkelainsäädän
nön muutoksenhakusäännösten uudistamisesta 

ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi yksityi
sen puolen työeläkelakien ja kansaneläkelain
säädännön muutoksenhakusäännöksiä. Tarkoi
tuksena on, että vakuutettu saisi entistä nope
ammin oikean ratkaisun työ- ja kansaneläkettä 
koskeviin asioihinsa. Samalla korostettaisiin 
järjestelmiä haitavien kansaneläke- ja työeläke
laitosten vastuuta eläkeasioiden käsittelemises
sä. Nykyinen muutoksenhakumenettely nopeu
tuisi ja muutoksenhakuelimissä käsiteltävien 
asioiden määrä vähenisi. 

Esityksen mukaan valitus ohjattaisiin aina 
päätöksen antaneeseen eläkelaitokseen. Suostu
essaan valittajan vaatimuksiin eläkelaitos voisi 
välittömästi oikaista päätöksen. Muussa ta
pauksessa eläkelaitos toimittaisi valituksen 
muutoksenhakuelimelle. Lisäksi kansaneläke-
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laitos voisi eräissä tapauksissa ilman asianosai
sen suostumusta tai purkumenettelyä noudat
tamatta oikaista antamansa päätöksen kansan
eläkkeen lisäosaa koskevan virheellisen päätök
sen vuoksi. 

Yksityisen puolen työeläkelaitoksissa tapah
tuvaa eläkeasioiden käsittelyä koskevia menet
telysäännöksiä ehdotetaan lisäksi täydennettä
väksi siten, että käsittelyssä noudatettaisiin 
pääosin hallintomenettelylain keskeisiä periaat
teita. Tämä yhdenmukaistaisi eläkeasioiden kä
sittelyä ja lisäisi kansalaisten oikeusturvaa. 

Lisäksi edellä tarkoitettuihin lakeihin ehdo
tetaan tehtäviksi myös joitakin pieniä muutok
sia ja tarkennuksia. 

Lainmuutokset ovat tarkoitetut tulemaan 
vmmaan 1 päivänä tammikuuta 1995. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Muutoksenhakua koskeva lainsäädäntö ja 
käytäntö 

Työntekijäin eläkelain (395/61, TEL) 21 §:ssä 
on säännökset varsinaisesta muutoksenhausta. 
Pykälän 1 momentin mukaan asianosainen, 
joka ei tyydy eläkelaitoksen tai eläketurvakes
kuksen eläkettä taikka eläkelaitokselle tai työn
antajalle tässä laissa säädettyjä velvoituksia 
koskevaan päätökseen, saa hakea siihen muu
tosta kirjallisella valituksella eläkelautakunnal
ta viimeistään kolmantenakymmenentenä päi
vänä sen päivän jälkeen, jona valittaja sai 
tiedon eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen 
päätöksestä. Edelleen 2 momentin mukaan 
joka ei tyydy eläkelautakunnan edellä maini
tussa asiassa antamaan päätökseen, saa hakea 
siihen muutosta vakuutusoikeudelta kirjallisella 
valituksella edellä säädetyssä ajassa päätökses
tä tiedon saatuaan. 

TEL:n 21 a §:n 1 momentissa on säädetty 
ylimääräiseen muutoksenhakuun kuuluvasta 
lainvoimaisen päätöksen purkamisesta. Lain
kohdan mukaan vakuutusoikeus voi 21 §:n 
mukaisen valitusajan päätyttyäkin eläkelaitok
sen esityksestä tai sen hakemuksesta, jota asia 
koskee, kuultuaan muita asianosaisia, poistaa 
päätöksen ja ottaa tai määrätä asian uudelleen 
käsiteltäväksi. Edellytyksenä on, että eläkelai
toksen, eläketurvakeskuksen, eläkelautakunnan 
tai vakuutusoikeuden päätös on perustunut 
väärään tai puutteelliseen selvitykseen tai ilmei
sesti ei ole ollut lainmukainen. 

TEL:n 21 a §:n 2 momentissa on säädetty 
eläkelaitoksen oikeudesta käsitellä lainvoimai
sesti päätetty asia uudelleen. Sen mukaan 
eläkelaitoskin voi käsitellä lainvoimaisen pää
töksen estämättä asian uudelleen, jos kysymys 
on evätyn edun myöntämisestä tai myönnetyn 
edun lisäämisestä. 

TEL:n 22 §:ssä on säännökset erityisestä pe
rustevalituksesta. Sen 1 momentin mukaan 
eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen TEL:n 
perusteella määräämän maksun maksuun
panosta voidaan tehdä kirjallinen perustevali
tus eläkelautakuntaan viimeistään 2 vuoden 
kuluessa sitä seuraavan vuoden alusta lukien, 
jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu. 
Pykälän 2 momentin mukaan joka ei tyydy 
eläkelautakunnan 1 momentissa antamaan pää-

tökseen, saa hakea siihen muutosta vakuutus
oikeudelta kirjallisella valituksella 21 §:ssä sää
detyssä määräajassa. 

TEL:n muutoksenhakusäännökset koskevat 
kaikkia yksityisen puolen työeläkelakeja lu
kuun ottamatta merimieseläkelakia (72/56, 
MEL). MEL:ssa on kuitenkin vastaavat sään
nökset. Lisäksi MEL:n 60 §:ssä on säännös, 
jonka mukaan milloin vakuutusoikeudelle an
nettava valitus on saapunut perille määräajan 
päättymisen jälkeen, voidaan se tästä huolimat
ta ottaa tutkittavaksi, jos myöhästymiseen on 
ollut painavia syitä. 

Eläkelaitoksen päätökseen tyytymätön eläk
keen hakija voi esittää valituksensa yhteydessä 
sellaista uutta selvitystä, jonka perusteella elä
kelaitos muuttaisi ratkaisunsa. Tällaisessa ti
lanteessa, kun muutoksenhakuelin lähettää va
litusasian eläkelaitokseen lausuntoa varten, elä
kelaitos lausuntoa antaessaan yleensä samalla 
muuttaa väliaikaisella päätöksellä ratkaisunsa 
joko kokonaan tai osittain valittajan vaatimus
ten mukaiseksi. Eläkelaitos ilmoittaa muutok
senhakuelimelle antamassaan lausunnossa väli
aikaisesta päätöksestään. Kuitenkin asia käsi
tellään vielä muutoksenhakuelimessä, joka joko 
vahvistaa päätöksellään eläkelaitoksen väliai
kaisen ratkaisun, muuttaa sitä tai palauttaa 
asian uudelleen eläkelaitoksen käsiteltäväksi. 
Palautuksen jälkeen eläkelaitoksen on vielä 
annettava asiassa lopullinen päätös. 

Edellä kuvattu menettely aiheuttaa turhaa 
valitusasioiden käsittelyä muutoksenhakuas
teissa ja viivästyttää asioiden lopullista ratkai
semista, koska eläkelaitos ei voi valitusasian 
yhteydessä suoraan lopullisella päätöksellä itse 
oikaista valituksenalaista päätöstään. Sama 
koskee myös eläketurvakeskuksen eläkeasioissa 
antamia päätöksiä. 

Vaikka eläkelaitos ei voi valitusasian yhtey
dessä suoraan muuttaa valituksenalaista pää
töstä eläkkeen hakijan eduksi, se voi jo nykyis
tenkin säännösten nojalla uudella päätöksellä 
muuttaa lainvoimaisesti päätetyn asian eläk
keen hakijan eduksi. Eläkelaitoksella ei ole 
kuitenkaan velvollisuutta tähän. 

Eläkkeen hakijan eduksi tapahtuva eläkelai
toksen oikeus käsitellä lainvoimaisesti päätetty 
asia uudelleen ei riipu siitä, onko lainvoimaisen 
päätöksen antanut eläkelaitos, eläkelautakunta 
vai vakuutusoikeus. Käytännössä eläkelaitok
sen uudelleen käsittelyn edellytyksenä on sen 
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sijaan pidetty sitä, että asiassa on esitetty uutta 
selvitystä. Uuden selvityksen esittämistä on 
edellytetty tiukemmin silloin kun kysymyksessä 
on ollut muutoksenhakuasteen lainvoimaisella 
päätöksellä ratkaistun asian uudelleen käsitte
leminen kuin jos kysymyksessä on ollut eläke
laitoksen päätöksellä lainvoimaisesti ratkaistun 
asian uudelleen käsitteleminen. Työeläkelakei
hin ei eläkelautakuntaa koskien ole kirjattu 
vastaavaa oikeutta asian uudelleen käsittelemi
seksi. 

Lainvoimaisella päätöksellä vahvistettu oike
ustila voidaan nykyisten säännösten mukaan 
muuttaa eläkkeen hakijan vahingoksi vasta sen 
jälkeen, kun lainvoimainen päätös on TEL:n 21 
a §:n 1 momentin mukaisesti purettu. Ainoas
taan vakuutusoikeudella on oikeus purkaa lain
voimainen päätös. Purkamisen edellytyksenä 
on, että lainvoimainen päätös on perustunut 
väärään tai puutteelliseen selvitykseen tai se ei 
ilmeisesti ole ollut lainmukainen. Käytännösssä 
purkumenettely on koettu liian monimutkai
seksi ja hitaaksi menettelyksi niissä tapauksis
sa, joissa eläkkeen hakija on eläkelaitoksen 
kanssa samaa mieltä lainvoimaisen päätöksen 
virheellisyydestä ja on valmis antamaan suos
tumuksensa päätöksen korjaamiseksi vahin
gokseen. 

Yksityisen puolen eläkeasioita koskevia vali
tuksia, jotka ovat saapuneet valitusajan jäl
keen, ei voimassa olevien säännösten mukaan, 
edellä mainittua MEL:n 60 §:ssä tarkoitettua 
tilannetta lukuun ottamatta, voida ottaa tutkit
tavaksi. Myöhästynyt valitus voidaan tutkia 
ainoastaan silloin, jos se on TEL:n 21 a §:n 
mukaan mahdollista. Työeläkettä koskevat lait 
on kuitenkin säädetty erityisesti turvaamaan 
työntekijöiden toimeentuloa silloin, kun he 
eivät vanhuuden tai työkyvyttömyyden vuoksi 
saa toimeentuloaan enää työstä. Eläkkeen ha
kijoiden edun mukaista olisi, että asianomaiset 
muutoksenhakuelimet voisivat tutkia valituk
sen sen myöhästymisestä huolimatta, jos myö
hästymiselle on ollut painavia syitä. 

Kansaneläkejärjestelmässä eläkelaitoksen an
tamasta etuutta koskevasta päätöksestä on 
valitusoikeus tarkastuslautakuntaan. Tarkas
tuslautakunnan päätöksestä voi valittaa edel
leen vakuutusoikeuteen, ellei kysymyksessä ole 
sellais~a etuutta koskeva valitusasia, jossa tar
kastuslautakunta on viimeinen muutoksenha
kuaste. Kansaneläkejärjestelmää koskevassa 
muutoksenhakujärjestelmässä on vastaavanlai
sia puutteita kuin edellä työeläkejärjestelmästä 

on todettu. Tosin kansaneläkelaitoksen on kat
sottu voivan hallintomenettelylain asiavirhettä 
koskevien säännösten nojalla muuttaa anta
mansa lainvoimaisen päätöksen asianosaisen 
suostumuksella myös hänen vahingokseen. 

1.2. Ehdokkaiden asettaminen vakuutusoikeu
den maallikkojäsenten määräämiseksi työ
eläkeasioita varten 

TEL 21 b §:ssä on säännökset vakuutusoi
keuden maallikkojäsenistä ja heidän varajäse
nistään työeläkeasioissa. Pykälän 2 momentin 
mukaan työnantaja- ja työntekijäjäsenet sekä 
varajäsenet määrää valtioneuvosto [sosiaalimi
nisteriön] esityksestä kolmeksi vuodeksi kerral
laan. Heidän määräämistään varten on asian
omaisille työnanta- jain ja työntekijäin edusta
viromille järjestöille annettava tilai suus tehdä 
omalta kohdaltaan ehdotuksensa, jonka tulee 
käsittää kaksi kertaa niin monta ehdokasta 
kuin jäseniksi ja varajäseniksi tarvitaan. 
MEL:n 61 §:n 2 momentissa on vastaavanlai
nen määräys kaksinkertaisesta ehdokkaiden 
asettamisesta. 

Käytännössä vakuutusoikeuden maallikkojä
senet ja heidän varajäsenensä on määrätty 
ensimmäiselle sijalle asetetuista ehdokkaista. 
Kaksinkertaisella ehdokkaiden asettamista kos
kevalla määräyksellä ei siten ole ollut sellaista 
käytännön merkitystä, jota alkuaan on aja
teltu. 

1.3. Vajaavaltaisen puhe- ja määräysvalta työ
eläkeasiassa 

TEL:n 19 b §:n 1 momentissa säädetään siitä, 
kuka on oikeutettu käyttämään eläkkeen haki
jan puolesta puhevaltaa silloin, kun eläkkeen 
hakija on alaikäinen tai hän ei sairauden tai 
muun syyn vuoksi kykene itse hakemaan elä
kettä eikä hänellä ole holhoojaa tai tätä varten 
määrättyä uskottua miestä. Mainitun lainkoh
dan mukaan edellä luetelluissa tilanteissa eläk
keen hakijan puhevaltaa hänen edunvalvoja
naan voi käyttää eläkelaitoksen hyväksymä 
hakijan lähiomainen tai muu hänestä pääasial
lisesti huolehtiva henkilö. Pykälän 2 momentin 
mukaan eläkelaitos voi 1 momentissa säädetyin 
edellytyksin myös suorittaa eläkkeen sen saajan 
lähiomaiselle tai muulle henkilölle. MEL:n 
21 §:ssä on MEL:n mukaisten eläkeasioiden 
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osalta säännökset, jotka vastaavat pääosiltaan 
TEL:n 19 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä. 

Puheena olevia TEL:n ja MEL:n säännöksiä 
on pidettävä osittain vanhentuneina ja riittä
mättöminä vajaavaltaisen etua silmällä pitäen. 

1.4. Asioiden käsitteleminen työeläkelaitoksessa 

Yksityisten alojen työeläkeasioiden käsitte
lystä ei ole juurikaan eläkelaitoksia koskevia 
menettelysäännöksiä laissa. Kansaneläkelaitos
ta ja valtiokonttoria koskee sen sijaan hallin
tomenettelylaki, jossa on säännökset hallinto
asioiden käsittelyssä noudatettavista yleisistä 
periaatteista. Viimeksi mainittujen on siten 
noudatettava hallintomenettelylain periaatteita 
käsitellessään hoidettavanaan olevia kansanelä
ke- tai työeläkeasioita. 

Hallintomenettelylaissa säädetään muun mu
assa viranomaisten velvollisuudesta neuvoa ha
kijaa asian vireillepanossa, asiakirjassa olevan 
puutteen poistamisesta, asiaa käsittelevien vir
kamiesten esteellisyydestä, asianosaisen kuule
misesta, päätösten perustelemisesta ja virheel
listen päätösten oikaisemisesta. Siitä, kuinka 
yksityisten alojen työeläkelaitosten ja eläketur
vakeskuksen tulisi vastaavissa tilanteissa mene
tellä, ei ole joko ollenkaan säännöksiä tai 
säännökset ovat puutteelliset. 

Yksityisen puolen työeläkelaitokset ovat so
veltuvin osin noudattaneet hallintomenettely
laissa säädettyjä periaatteita, vaikka laissa ei 
siihen velvoittavaa säännöstä olekaan. Työelä
kelaitosten ja eläketurvakeskuksen katsotaan 
eläkeasioita käsitellessään hoitavan julkista 
tehtävää. Tämän vuoksi olisi perusteltua, että 
hallintomenettelylain keskeiset periaatteet ulo
tettaisiin lainsäädännöllä soveltuvin osin kos
kemaan myös yksityisen puolen työeläkelaitok
sia. Näin myös yhdenmukaistettaisiin kansan
eläke-, julkisen puolen työeläke- ja yksityisen 
puolen työeläkeasioiden käsittelyä ensimmäi
sessä päätöksentekoasteessa ja lisättäisiin tältä 
osin kansalaisten yhdenvertaista kohtelua. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Yleistä 

Eläkkeiden muutoksenhakujärjestelmälle 
asetettavat tavoitteet ovat samansisältöiset kuin 

muullekin hyvälle oikeussuojajärjestelmälle ase
tettavat tavoitteet. Eläkkeestä on saatava mah
dollisimman pian päätös ja mahdollisimman 
oikeana. Tämä on tärkeää sekä yleisen edun 
että vakuutetun edun kannalta. 

Eri järjestelmillä pitäisi soveltuvin osin olla 
yhtenäiset menettelytavat eläkeasioiden ratkai
semiseksi. Ne ovat omiaan vähentämään vir
heellistä menettelyä, ja takaavat osaltaan puit
teet sille, että samanlaisessa asiassa annetaan 
samanlainen päätös. Tämä vähentää myös 
muutoksenhaun tarvetta. 

Eläkelaitoksen ratkaisu on mahdollisimman 
nopeasti voitava saattaa muutoksenhakujärjes
telmän tutkittavaksi. Sen vuoksi eläkkeen ha
kijoilla pitää olla tiedossa ne edellytykset, joilla 
päätöstä voidaan muuttaa jälkikäteen. Myös 
muutoksenhakumenettely pitäisi olla mahdolli
simman yksinkertainen ja yhdenmukainen. 
Muutoksenhakuasian käsittely ei myöskään 
saisi kestää liian pitkään. 

2.2. Päätöksen itseoikaisu muutoksenhaun 
yhteydessä 

Kuten edellä on todettu, niissä tapauksissa, 
joissa eläkelaitos on muutoksenhaun yhteydes
sä esitetyn uuden selvityksen perusteella valmis 
hyväksymään valituksessa esitetyt vaatimukset 
ja oikaisemaan päätöstään, asian käsittely 
muutoksenhakuelimessä on tarpeetonta. Koska 
asian oikaiseminen on myös yksinkertaisem
paa, nopeampaa ja taloudellisempaa eläkelai
toksessa kuin muutoksenhakuasteessa, eläkelai
toksen tulisi voida selvissä tapauksissa vali
tusasian yhteydessä suoraan lopullisella pää
töksellä itse oikaista valituksenalaisen päätök
sensä. Edellä mainittu koskee myös eläketur
vakeskuksen päätöksentekoa niissä asioissa, 
joista voidaan TEL:n 21 §:n mukaisesti valittaa. 

Tämän vuoksi TEL:iin ja MEL:iin sekä 
kansaneläkejärjestelmää koskeviin ja eräisiin 
kansaneläkejärjestelmään läheisesti liittyviin la
keihin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka 
mukaan valituskirjelmä on toimitettava sääde
tyssä valitusajassa päätöksen antaneelle eläke
laitokselle tai eläketurvakeskukselle, jos kysy
myksessä on sen päätös. Jos eläkelaitos hyväk
syy kaikilta osin valituksessa esitetyt vaatimuk
set, sen olisi annettava asiassa oikaisupäätös. 
Tällöin valituskirjelmää ei toimitettaisi lain
kaan muutoksenhakuelimeen. 

Valitukset toimitettaisiin aina muutoksenha-
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kuelimeen asianomaisen eläkelaitoksen kautta. 
Näin meneteltäisiin myös silloin, kun haetaan 
muutosta eläkelautakunnan tai tarkastuslauta
kunnan päätökseen vakuutusoikeudelta. Eläke
laitos voisi suoraan ottaa kantaa valituksen 
yhteydessä esitettyyn uuteen selvitykseen ja 
antaa heti valittajan vaatimukset täyttävän 
oikaisupäätöksen. Valitusta ei käsiteltäisi lain
kaan muutoksenhakuelimessä, vaan muutok
senhaku alkuperäisen päätöksen osalta rau
keaisi ja oikaisupäätös tulisi valitusasiassa ai
emmin annettujen päätösten tilalle. 

Eläkelaitoksen oikeus ja toisaalta myös vel
vollisuus valituksenalaisen päätöksen oikaise
miseksi tulisi kysymykseen silloin, kun valitta
jan vaatimusten hyväksymiselle on selvät pe
rusteet. Siinä tapauksessa, ettei eläkelaitos voisi 
suostua kokonaisuudessaan valituksessa esitet
tyihin vaatimuksiin, se toimittaisi valituksen ja 
lausuntonsa muutoksenhakuelimen ratkaista
vaksi. Näin meneteltäisiin myös silloin, kun 
asiassa on useita asianosaisia, joiden edut 
saattaisivat joutua oikaisun seurauksena risti
riitaan. Tällöinkin asian käsittely yksinkertais
tuisi siten, että erillisen vastineen pyytäminen 
eläkelaitokselta valituksen johdosta tulisi tar
peettomaksi. 

Jos valitus saapuisi asianomaiseen eläkelai
tokseen valitusajan päättymisen jälkeen, eläke
laitos voisi halutessaan oikaista päätöksen va
lituksen myöhästymisestä huolimatta. Jos elä
kelaitos ei oikaise päätöstä, sen tulee toimittaa 
valitus asianomaisen muutoksenhakuelimen 
käsiteltäväksi. Tällöin muutoksenhakuelimen 
ratkaistavaksi jää, tutkiiko se valituksen vai ei. 
Valitus tulisi toimittaa muutoksenhakuelimene 
myös silloin, kun jokin muu prosessuaalinen 
puute kuin valituksen myöhästyminen estäisi 
asian käsittelyn. 

Oikaisupäätökseen ehdotetaan säädettäväksi 
muutoksenhakuoikeus. Asia voi olla tulkinnan
varainen muun muassa siltä osin, vastaako 
oikaisupäätös kokonaisuudessaan valituksessa 
esitettyjä vaatimuksia. 

Jos valittajan vaatimuksia ei voida kokonai
suudessaan hyväksyä, eläkelaitoksen tulisi toi
mittaa valituskirjelmä ja oma lausuntonsa 30 
päivän kuluessa valitusajan päättymisestä 
asianomaiselle muutoksenhakuelimelle. Vali
tuksen johdosta hankittavan lisäselvityksen 
vuoksi valitus voitaisiin toimittaa muutoksen
hakuelimene edellä mainitun 30 päivän jälkeen
kin, kuitenkin aina viimeistään 60 päivän ku
luessa valitusajan päättymisestä. 

Mitä edellä on sanottu eläkelaitoksen it
seoikaisumenettelystä, koskisi TEL:iin ehdote
tun säännöksen mukaan myös eläketurvakes
kusta niissä asioissa, joissa sen antamasta 
päätöksestä voidaan TEL:n 21 §:n mukaisesti 
valittaa. 

Edellä selostettua menettelyä noudatettaisiin 
haettaessa muutosta TEL:n, lyhytaikaisissa 
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 
(134/62, LEL), MEL:n, eräiden työsuhteessa 
olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 
(662/85, TaEL), yrittäjien eläkelain (468/69, 
YEL), maatalousyrittäjien eläkelain (467/69, 
MYEL)), maatalousyrittäjien sukupolvenvaih
doseläkkeestä annetun lain ( 1317/90, SPVEL) 
ja luopumiseläkelain (16/74, LUEL) sekä maa
talousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun 
lain (1330/92, LUKL) nojalla annettuun pää
tökseen. Näin meneteltäisiin myös, kun hae
taan muutosta kansaneläkelain (347/56, KEL), 
eläkkeensaajien asumistukilain (591/78, EAL), 
perhe-eläkelain (38/69, PEL), rintamasotilaselä
kelain (119/77, REL), vammaistukilain (124/88, 
VTL), lapsen hoitotuesta annetun lain (444/69, 
Lapsen hoitotukiL) ja ulkomaille maksettavas
ta rintamalisästä annetun lain (988/88, URL) 
nojalla annettuun päätökseen. 

Ehdotettu itseoikaisumenettely ei koskisi 
TEL:ssä ja MEL:ssä säädettyä perustevalitus
menettelyä. Perustevalitusmenettely poikkeaa 
siinä määrin varsinaisesta valitusmenettelystä, 
ettei itseoikaisumenettelyä voida pitää peruste
valituksen osalta perusteltuna. 

Ehdotetun itseoikaisumenettelyn keskeisenä 
tavoitteena on lisätä eläkelaitoksen ja eläketur
vakeskuksen vastuuta eläkejärjestelmien toi
meenpanijana ja soveltajana. Ehdotettu menet
tely myös nopeuttaisi eläkeasioiden käsittelyä 
ja vähentäisi valitusasioiden määrää muutok
senhakuelimissä niissä tapauksissa, joissa elä
kelaitos tai eläketurvakeskus on valmis suostu
maan valittajan vaatimuksiin. 

2.3. Lainvoimaisesti ratkaistun asian uudelleen 
tutkiminen 

Voimassa olevien yksityisen puolen työeläke
lakien mukaan lainvoimaisesti päätetty asia 
voidaan ratkaista asianosaisen vahingoksi vas
ta sen jälkeen kun vakuutusoikeus katsoo 
päätöksen purkuedellytysten täyttyvän. Tällöin 
vakuutusoikeus voi joko itse ratkaista asian 
uudelleen tai määrätä sen alemman päätöksen-
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tekoasteen ratkaistavaksi. Useimmiten vakuu
tusoikeus määrää asian eläkelaitoksen uudel
leen ratkaistavaksi. Tällöin asianosaisella on 
mahdollisuus valittaa eläkelaitoksen uudesta 
päätöksestä eläkelautakuntaan ja eläkelauta
kunnan päätöksestä edelleen vakuutusoikeu
teen normaalin valitusoikeuden mukaisesti. Mi
käli vakuutusoikeus ratkaisee asian itse, asian
osaisella ei ole vakuutusoikeuden päätöksestä 
valitusoikeutta. 

Edellä sanottu koskee pääosiltaan myös kan
saneläkejärjestelmän ja eräiden siihen läheisesti 
liittyvien lakien mukaista muutoksenhakujär
jestelmää. Kansaneläkejärjestelmässä ensim
mäinen muutoksenhakuaste on tarkastuslauta
kunta. Sen päätöksestä voidaan yleensä valit
taa vakuutusoikeuteen. 

Asianosaisen oikeusturvan kannalta olisi pa
rempi, ettei vakuutusoikeus voisi ensimmäisenä 
ratkaista asiaa hänen vahingokseen, koska 
asianosaisella ei ole vakuutusoikeuden päätök
sestä valitusoikeutta. 

Nykyisten säännösten mukaan yksityisen 
puolen työeläkelaitos ja kansaneläkelaitos voi
vat uuden selvityksen perusteella käsitellä lain
voimaisesti päätetyn eläke- tai etuusasian uu
delleen asianosaisen eduksi, jos kysymys on 
evätyn edun myöntämisestä tai myönnetyn 
edun lisäämisestä. Vastaavaa oikeutta ei ole 
eläkelautakunnalla eikä tarkastuslautakunnal
la. Vakuutusoikeuskaan ei voi nykyisten sään
nösten mukaan muuttaa lainvoimaisesti päätet
tyä asiaa asianosaisen eduksi kuin purkumenet
telyn yhteydessä. 

Voimassa olevia säännöksiä lainvoimaisesti 
päätetyn asian muuttamisesta asianosaisen 
eduksi voidaan pitää puutteellisina. Eläkelau
takunnalla, tarkastuslautakunnalla ja vakuu
tusoikeudella tulisi olla mahdollisuus uuden 
selvityksen perusteella muuttaa aiemmin lain
voimaisesti ratkaistu asia eläkkeen hakijan 
eduksi, kun se valitusasiaa käsitellessään ha
vaitsee aikaisemman lainvoimaisen päätöksen 
virheelliseksi. Työ- ja kansaneläkejärjestelmien 
sosiaalivakuutuksellisesta luonteesta johtuen 
voidaan lisäksi edellyttää, että eläkelaitoksella 
olisi velvollisuus oma-aloitteisesti tutkia lain
voimaisesti päätetty asia uudelleen, kun sen 
tietoon tulee uutta, aikaisempaa ratkaisua kos
kevaa selvitystä. 

Edellä olevan perusteella ehdotetaan, että 
lainvoimaisesti päätetyn asian uudelleen tutki
mista koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, 
ettei vakuutusoikeus voisi enää purkuasian 

yhteydessä itse ratkaista varsinaista asiakysy
mystä, vaan sen olisi purkuedellytysten täytty
essä aina määrättävä asia alemman päätöksen
tekoasteen uudelleen ratkaistavaksi. Lisäksi 
eläkelaitoksen olisi aina tutkittava lainvoimai
sesti ratkaistu asia uudelleen, jos sellaisessa 
asiassa, jossa on kysymys evätyn edun myön
tämisestä tai myönnetyn edun lisäämisestä, 
ilmenee uutta selvitystä. 

Kysymyksessä oleviin säännöksiin ehdote
taan tehtäväksi myös lisäys, jonka mukaan 
eläkelautakunta, tarkastuslautakunta ja vakuu
tusoikeus voisivat valitusasiaa käsitellessään 
uuden selvityksen perusteella muuttaa aiemmin 
annetun lainvoimaisen päätöksen valittajan 
eduksi. Niillä ei olisi tähän kuitenkaan velvol
lisuutta. Eläkelaitoksen, eläkelautakunnan ja 
tarkastuslautakunnan antamasta päätöksestä 
olisi tavanmukainen valitusoikeus. Vakuutusoi
keuden päätöksestä ei voisi valittaa. 

Ehdotettujen muutoksien mukaan eläkelai
toksen tulisi uuden selvityksen perusteella, ai
kaisemman lainvoimaisen päätöksen estämättä, 
käsitellä asia uudelleen, kun kysymyksessä on 
evätyn edun myöntämisestä tai myönnetyn 
edun lisäämisestä. Uudelleen tutkimiseen ei 
vaikuttaisi se, onko aikaisempi lainvoimainen 
ratkaisu eläkelaitoksen vai muutoksenhakueli
men antama. Eläkkeen hakijan vahingoksi ei 
aikaisempaa ratkaisua voitaisi tätä menettelyä 
käyttäen muuttaa. Jos asiassa on ilmennyt 
sellaista uutta selvitystä, joka ei johda lainvoi
maisen päätöksen muuttamiseen asianosaisen 
eduksi, eläkelaitoksen on annettava asiassa 
hylkäävä päätös. Päätökseen saa hakea muu
tosta normaalisti. 

Mikäli lainvoimaisesti ratkaistussa asiassa ei 
ole ilmennyt uutta selvitystä, uudelleen tutki
mista koskeva vaatimus on jätettävä tutkimat
ta. Eläkelaitoksen on annettava myös asian 
tutkimatta jättämisestä asianosaiselle päätös. 
Myös tähän päätökseen saa hakea muutosta 
normaalisti. 

Eläkelautakunnan, tarkastuslautakunnan ja 
vakuutusoikeuden tehtävänä on toimia muu
toksenhakueliminä valitusasioissa. Siksi nyt eh
dotetun muutoksen tarkoituksena on, että elä
kelaitos ottaa ensin päätöksellään kantaa uu
teen selvitykseen ja muutoksenhakuelimet vasta 
eläkelaitoksen päätöksestä tehtyä valitusta kä
sitellessään. Viimeisenä muutoksenhakuasteena 
vakuutusoikeus ottaisi viimeisenä kantaa myös 
uuteen selvitykseen. 

Jos eläkelautakunta tai tarkastuslautakunta 
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valitusta tutkiessaan katsoo, että asia tulisi 
ratkaista valittajan eduksi pidemmältä ajalta 
kuin eläkelaitos on päätöksessään ottanut kan
taa, eläkelautakunnalla ja tarkastuslautakun
nalla olisi ehdotetun säännöksen mukaan oi
keus tutkia asia valittajan vaatimusten mukai
sesti pidemmältä ajalta kuin eläkelaitoksen 
päätöksessä on tehty. Eläkelautakunta ja tar
kastuslautakunta voisi siten tutkia lainvoimai
sesti ratkaistun asian vain valituksen käsittelyn 
yhteydessä. Velvollisuutta uudelleen tutkimi
seen ei eläkelautakunnalla ja tarkastuslauta
kunnalla sen sijaan olisi. Vakuutusoikeudella 
olisi vastaavanlainen oikeus käsitellessään elä
kelautakunnan ja tarkastuslautakunnan pää
töksestä tehtyä valitusta. 

Uudelleen tutkimisen edellytyksenä olisi, että 
asiassa on ilmennyt sellaista uutta selvitystä, 
joka ei ole ollut päätöksentekijän käytettävissä 
aikaisemmin. Aikaisemman ratkaisun muutta
mista edellyttäisi sellainen uusi selvitys, jonka 
perusteella asia olisi jo alunperinkin ratkaistu 
hakijan eduksi. Eläkkeen hakijalla olisi tavan
mukainen valitusoikeus eläkelaitoksen, eläke
lautakunnan ja tarkastuslautakunnan päätök
siin myös siltä osin, kun niissä on ratkaistu 
lainvoimaisesti päätetty asia uudelleen. 

Ehdotetut muutokset selventäisivät ja laajen
taisivat lainvoimaisten päätösten uudelleentut
kimismenettelyä. Ne myös nopeuttaisivat 
asianosaisen mahdollisuuksia saada virheelli
nen ratkaisu muutetuksi edukseen. 

Kuten edellä on todettu nykyisin lainvoimai
sesti päätetyn eläkeasian uudelleen tutkiminen 
asianosaisen vahingoksi on pääsääntöisesti 
mahdollista ainoastaan sen jälkeen, kun vakuu
tusoikeus on ensin purkanut lainvoimaisen 
päätöksen. Kansaneläkelaitos voi tosin hallin
tomenettelylain säännösten nojalla ilman pur
kumenettelyäkin muuttaa antamansa lainvoi
maisen päätöksen asianosaisen vahingoksi, jos 
asianosainen on antanut tähän suostumuksen
sa. 

Käytännössä tapahtuu melko usein, että sen 
jälkeen, kun kansaneläkelaitos on myöntänyt 
eläkkeen hakijalle kansaneläkkeen pohjaosan 
ja lisäosan, eläkkeen hakijalle myönnetään 
taannehtivasti jokin KEL:n 26 §:n 1 momentis
sa mainittu, kansaneläkkeen lisäosassa tuloksi 
luettava etuus. Kansaneläkelaitoksen pitäisi ot
taa tällainen lisäosaa vähentävä etuus huo
mioon lisäosapäätöstä tehdessään, jos sanottua 
etuutta koskeva päätös on tehty ennen kansan
eläkelaitoksen päätöstä. Jos tällaista etuutta 

koskeva päätös tehdään kuitenkin vasta kan
saneläkelaitoksen päätöksen jälkeen, kansan
eläkelaitos ei ole voinut ottaa taannehtivasti 
myönnettyä etuutta huomioon päätöstä tehdes
sään ja on tämän vuoksi myöntänyt eläkkeen 
hakijalle lisäosan, johon eläkkeen hakijalla ei 
olisi ollenkaan oikeutta, tai on myöntänyt 
lisäosan määrältään liian suurena. Samoin on 
silloin, kun lisäosaa vähentävää etuutta on 
taannehtivasti korotettu. Tällaisissa selkeissä 
tilanteissa kansaneläkelaitoksella pitäisi lisä
osan saajan suostumuksettakin ja ilman purku
menettelyä olla oikeus muuttaa lisäosaa koske
va lainvoimainen päätös eläkkeen hakijan va
hingoksi. Näin vältettäisiin selvästi lainvastais
ten päätösten vieminen vakuutusoikeuteen pu
rettaviksi. 

Tämän vuoksi KEL:iin ehdotetaan lisättä
väksi uusi säännös, jonka mukaan kansanelä
kelaitos voisi asianosaista kultuaan ilman lain
voimaisen päätöksen purkumenettelyä käsitellä 
lainvoimaisella päätöksellä ratkaistun lisäosa
asian uudelleen, jos lisäosan saajalle on takau
tuvasti myönnetty KEL:n 26 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu etuus tai sitä on korotettu. Mahdol
linen liikamaksun takaisinperintä toteutettaisiin 
normaalia KEL 88 a §:n takaisinperintää kos
kevia säännöksiä soveltaen. 

KEL 26 § 1 momentissa luetellaan ne vakuu
tetun jatkuvasti saarnat etuudet, jotka lisäosaa 
määrättäessä on otettava huomioon. Näitä 
etuuksia ovat muun muassa työ- ja perhe
eläkkeet, tapaturmaeläke ja liikennevakuutuk
sen perusteella maksettu ansionmenetyskorvaus 
siltä osin kuin sitä maksetaan yli vuoden ajalta. 

2.4. Määräajan jälkeen saapuneen valituksen 
käsitteleminen 

Nykyisin on yksityisen puolen työeläkelakien 
mukaisia etuuksia koskeva valitus, joka on 
saapunut valitusajan jälkeen, jätettävä asian
omaisissa muutoksenhakuelimissä tutkimatta. 
Tällöin asia, jota myöhästynyt valitus koskee, 
voi tulla käsiteltäväksi ainostaan voimassa ole
vien TEL:n 21 a §:n 1 momentin mukaisessa 
purkumenettelyssä tai TEL:n 21 a §:n 2 mo
mentin mukaisessa lainvoimaisesti päätetyn asi
an uudelleen käsittelyssä ja MEL:ssä tarkoitet
tujen valitusten osalta vastaavien MEL:n sään
nösten perusteella. Tästä tekee poikkeuksen 
ainoastaan MEL:ssä tarkoitetusta etuudesta 
tehty valitus vakuutusoikeudelle. MEL:n 60 §:n 
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mukaan vakuutusoikeus voi ottaa valitusajan 
jälkeen saapuneen valituksen tutkittavakseen, 
jos valituksen myöhästymiseen on ollut paina
via syitä. 

Mitä edellä on sanottu työeläkkeitä koskevi
en myöhästyneiden valitusten käsitteleruisestä 
muutoksenhakuelimissä, koskee pääosin myös 
kansaneläkejärjestelmän mukaisista etuuksista 
tehtyjä valituksia. 

Sekä hallintolainkäytössä että yleisessä oi
keudenkäytössä on valitusajan jälkeen saapu
neita valituksia koskeva menetetyn määräajan 
palauttamismenettely. Siinä korkein hallinto
oikeus tai vastaavasti korkein oikeus voi myön
tää valittajalle menetetyn määräajan, kun vali
tuksen myöhästymiselle on ollut laillinen este 
tai muu erittäin painava syy. Uuden selvityksen 
esittämistä valituksen tueksi ei tässä tapaukses
sa edellytetä. Myöskään ei edellytetä, että 
valituksenalainen päätös olisi ilmeisen lainvas
tainen tai se olisi perustunut väärään tai 
puutteelliseen selvitykseen. 

Työeläkkeitä koskevat lait on säädetty tur
vaamaan työntekijöiden vanhuuden ja työky
vyttömyyden aikaista toimeentuloa. Eläkkeen 
hakijoiden kannalta on tärkeää, että he saisivat 
sen eläke-etuuden, joka heille on karttunut. 
Myös on tärkeää, että kansaneläkejärjestelmän 
piiriin kuuluva eläkkeen hakija saisi kansanelä
kejärjestelmän mukaisen vähimmäistoimeentu
loturvan valituksensa myöhästymisestä huoli
matta. Siksi valitusajan jälkeen saapuneet työ
ja kansaneläkevalitukset tulisi voida tutkia 
asianomaisissa muutoksenhakuelimissä. Jotta 
valituksille asetetut määräajat eivät menettäisi 
kuitenkaan merkitystään, tulisi tutkittavaksi 
ottamisen edellytyksenä olla, että valituksen 
myöhästymiseen on painava syy. Pääsääntöi
sesti valitusmääräaikaa olisi muutoksenha
kuelimissä noudatettava. 

Edellä olevan perusteella ehdotetaan, että 
TEL:iin ja kansaneläkejärjestelmää koskeviin 
sekä siihen läheisesti liittyviin lakeihin lisättäi
siin uusi säännös, jonka mukaan asianomainen 
muutoksenhakuelin voisi valituksen myöhästy
misestä huolimatta tutkia valituksen, jos myö
hästymiseen on ollut painavia syitä. Ehdotettu 
muutos koskisi myös työeläkelakien mukaista 
perustevalitusta. MEL:n 60 § muutettaisiin vas
taamaan TEL:iin ehdotettua uutta säännöstä. 

Vastaavanlainen oikeus on jo nykyisin sosi
aalivakuutuslainsäädäntöön kuuluvan tapatur
mavakuutuslain (608/48) mukaisilla muutok
senhakuelimillä. Kun parhaillaan on käynnissä 
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sosiaalivakuutuslainsäädäntöä koskeva uudis
tustyö, jonka päämääränä on muutoksenhaku
järjestelmien yksinkertaistaminen ja yhdenmu
kaistaminen sosiaalivakuutuslainsäädännössä, 
ehdotettu muutos edistäisi omalta osaltaan 
tämän päämäärän toteutumista. 

Kuten edellä on todettu, eläkelaitos ja elä
keturvakeskus voisivat tässä ehdotettujen uusi
en säännösten estämättä halutessaan oikaista 
valituksenalaisen päätöksen valittajan vaati
musten mukaiseksi, vaikka valitus olisi saapu
nut myöhässä. 

2.5. Ehdokkaiden asettaminen vakuutusoikeu
den maallikkojäsenten määräämiseksi työ
eläkeasioita varten 

Kuten edellä on todettu, TEL:n 21 b §:n 2 
momentissa ja MEL 61 §:n 2 momentissa ole
valla määräyksellä kaksinkertaisesta ehdokkai
den asettamisesta ei ole ollut sellaista käytän
nön merkitystä, mitä alkuaan on ajateltu. 
Käytännössä valtioneuvosto on määrännyt 
lainkohtien tarkoittamiksi maallikkojäseniksi ja 
heidän varajäsenikseen ne henkilöt, joita ehdol
lepanijat ovat ensisijaisesti ehdottaneet. Tältä 
kannalta määräystä voidaan pitää niin sanot
tuna kuolleena lainkirjaimena. Kun kaksinker
taisesta ehdokkaiden asettamisesta aiheutuu 
lisäksi ehdollepanijoille enemmän työtä ja vai
vaa kuin yksinkertaisesta ehdokkaiden asetta
misesta, puheena olevia TEL:n ja MEL:n sään
nöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
ehdotuksien tulisi käsittää yhtä monta ehdo
kasta kuin vakuutusoikeuden asianomaisiksi 
maallikkojäseniksi ja varajäseniksi määrätään. 

2.6. Vajaavaltaisen puhe- ja määräysvalta työ
eläkeasiassa 

TEL:n 19 b §:n 1 ja 2 momentin ja MEL:n 
21 §:n säännöksissä lähdetään siitä, ettei ala
ikäisellä eläke-etuuteen oikeutetulla ole puhe
valtaa eläkeasiassaan, vaan hänen puolestaan 
puhevaltaa käyttää hänen holhoojansa tai, ellei 
holhoojaa tai uskottua miestä ole määrätty, 
muu lähiomaisensa tai hänestä muuten pää
asiallisesti huolehtiva henkilö. Näillä henkilöil
lä on oikeus myös nostaa eläke alaikäisen 
puolesta. 

Holhouslain (34/1898) 20 §:n 2 momentin 
mukaan vajaavaltaisella on oikeus määrätä 
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siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana 
omalla työllään ansainnut, tämän omaisuuden 
tuotosta sekä siitä, mikä on tullut sellaisen 
omaisuuden sijaan. Holhouslaissa vajaavaltai
sella tarkoitetaan henkilöä, joka ei ole täyttä
nyt 18 vuotta tai joka on tuomioistuimen 
päätöksellä julistettu holhottavaksi. 

Työsopimuslain (320170) 5 §:n 1 momentin 
mukaan alaikäinen, joka on täyttänyt viisitois
ta vuotta, saa työntekijänä yksin tehdä sekä 
irtisanoa ja purkaa työsopimuksen. 

Alle 18-vuotiaalla henkilöllä voi olla oikeus 
työeläkelakien mukaisiin etuuksiin. Näin on, 
kun henkilö on alle 18-vuotiaana työeläkeva
kuutettuna tullut työkyvyttömäksi tai hänellä 
on vanhempansa jälkeen oikeus työeläkelakien 
mukaiseen lapseneläkkeeseen. 

Silloin, kun kysymyksessä on omalla työllä 
ansaitusta eläkkeestä, tulisi 15-vuotiaalla tai 
tätä vanhemmalla etuuteen oikeutetulla olla, 
huomioon ottaen myös edellä mainitut hol
houslain ja työsopimuslain säännökset, yksin 
oikeus käyttää puhevaltaansa työeläkeasias
saan ja yksin oikeus määrätä eläkkeestään. 
Tämän vuoksi TEL:n 19 b §:n 1 momenttiin ja 
MEL:n 21 §:n 1 momenttiin ehdotetaan lisättä
väksi määräys 15 vuotta täyttäneiden eläkkeen 
hakijoiden oikeudesta yksin käyttää puhevaltaa 
työeläkeasiassa, jossa on kysymys hänen omal
la työllään ansaitsemastaan eläkeestä ja oikeu
desta yksin määrätä tällaisesta eläkkeestä. 
Määräysvaltaa kuitenkin rajoittaisivat TEL:ssa 
jo nykyisin voimassa olevat muut eläkkeensaa
jan määräysvaltaa rajoittavat säännökset. Ne 
koskevat muun muassa eläkkeen maksamista 
eläkkeensaajan sijasta sosiaalilautakunnalle 
eläkkeensaajan huonettavien elatuksen turvaa
miseksi ja toissijaiselle maksajalle tämän takau
tumisoikeuden perusteella. 

Vajaavaltaisen puhevaltaa työeläkeasioissa 
täydentäisi soveltuvin osin hallintomenettely
lain 16 §, jossa vajaavaltaisen puhevallasta on 
omaksuttu pääosin samat periaatteet kuin si
viilioikeudessa. Lisäksi holhouslain säännökset 
vajaavaltaisen määräysvallasta koskisivat myös 
työeläkeasioita, sikäli kun ne eivät ole ristirii
dassa TEL:n ja MEL:n säännösten kanssa. 

2.7. Asioiden käsitteleminen työeläkelaitoksessa 

Työeläkeasioiden käsittelyä koskevat menet
telysäännökset ovat eläkelaitosten osalta varsin 
puutteelliset yksityisten alojen työeläkelaeissa. 

Niistä puuttuvat muun muassa selkeät sään
nökset asianosaisten kuulemisesta, asiakirjoissa 
olevien puutteiden korjaamisesta, päätösten pe
rustelemisesta ja virheellisten päätösten korjaa
misesta. Myös esteellisyyssäännökset puuttu
vat. Kansaneläkelaitosta ja valtiokonttoria kos
kee sen sijaan hallintomenettelylaki, jossa on 
säännökset muun muassa edellä luetelluista 
hallintoasioiden käsittelyssä noudatettavista 
yleisistä periaatteista. Kansaneläkelaitoksen ja 
valtiokonttorin on noudatettava hallintomenet
telylain periaatteita myös silloin, kun ne käsit
televät hoidettavinaan olevia kansaneläke- ja 
työeläkeasioita. 

Yksityisen puolen työeläkelaitokset ovat so
veltuvin osin noudattaneet hallintomenettely
lain periaatteita, vaikka laissa ei ole siihen 
velvoittavaa säännöstä. Eläkkeen hakijoiden 
yhdenmukaisen kohtelun ja oikeusturvan lisää
miseksi tulisi laissa kuitenkin olla myös yksi
tyisen puolen työeläkelaitoksia koskevat sään
nökset eläkeasioiden käsittelyssä noudatettavis
ta keskeisistä periaatteista. 

Hallintomenettelylain säännöksillä on tar
koitettu vahvistaa kansalaisten asemaa ja oike
ussuojaa hallintomenettelyssä. Samalla on py
ritty sekä kansalaisten että viranomaisten kan
nalta mahdollisimman halpaan menettelyyn 
muun muassa parantamalla hallintoviran
omaisten mahdollisuuksia päästä virheettö
mään lopputulokseen vähentäen näin tarvetta 
muutoksenhakuun. 

Oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasia
miehen toimivallan ulottuvuutta muutettiin 
vuoden 1991 alusta siten, että niiden toimival
taan kuuluu viranomaistoiminnan ohella myös 
muiden julkista tehtävää hoitavien valvonta. 
Eläkelaitosten ja eläketurvakeskuksen katso
taan eläkeasioita käsitellessään hoitavan julkis
ta tehtävää. Tämän vuoksi on perusteltua, että 
myös yksityisen puolen työeläkelaitosten ja 
eläketurvakeskuksen tulisi työeläkeasioiden kä
sittelyssä noudattaa soveltuvin osin samoja 
menettelyperiaatteita kuin julkishallinnossa 
noudatetaan. Koska hallintomenettelylaki on 
kuitenkin säädetty silmällä pitäen nimenomaan 
hallintoviranomaisten toimia, kaikki hallinto
menettelylain säännökset eivät sovellu yksityis
oikeudellisten eläkelaitosten ja eläketurvakes
kuksen noudatettavaksi. Yksityisoikeudellisten 
eläkelaitosten ja eläketurvakeskuksen toimihen
kilöt eivät toimi työeläkeasioita käsitellessään 
siten yleisen virkavastuun ja virkavelvollisuu
den alaisina kuin viranomaiset ja virkamiehet 
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eikä heidän toimintaansa voida tässä mielessä 
rinnastaa virkavastuun piirissä tapahtuvaan 
hallintotoimintaan. Siltä osin kuin hallintome
nettelylain keskeiset periaatteet eivät ole risti
riidassa eläkelaitosten ja eläketurvakeskuksen 
yksityisoikeudellisen aseman ja toiminnan 
kanssa, niiden tulisi soveltaa hallintomenettely
laissa omaksuttuja periaatteita työeläkeasioita 
käsitellessään. 

Tämän vuoksi ehdotetaan, että TEL:iin ja 
MEL:iin lisättäisiin säännökset, joissa säädet
täisiin eläkelaitoksen ja eläketurvakeskuksen 
velvollisuudesta kuulla asianosaista sekä viitat
taisiin soveltuvin osin hallintomenettelylain 
säännöksissä omaksuttuihin periaatteisiin, jot
ka koskevat asianosaisen neuvontaa, asianosai
sen oikeutta käyttää asiamiestä ja avustajaa, 
asiakirjassa olevan puutteen korjaamista, es
teellisyyttä, vajaavaltaisen puhevaltaa sekä pää
töksen sisältöä ja perustelemista. 

Päätöksessä olevan asia- ja kirjoitusvirheen 
korjaamisesta ehdotetaan TEL:iin ja MEL:iin 
otettavaksi hallintomenettelylain 26-28 §:iä 
vastaavat menettelysäännökset 

Lisäksi hallintomenettelylain esteellisyys
säännöksen osalta TEL:iin ehdotetaan lisättä
väksi työeläkejärjestelmän hallinnon ja toimie
Iimien erityispuitteet huomioon ottaen rajoitta
va säännös. MEL:iin ei tällaista rajoitusta 
tarvitsisi tehdä. 

Ehdotettu uudistus sisältäisi eläkelaitoksia ja 
eläketurvakeskusta koskevat keskeiset eläkeasi
oiden käsittelyperiaatteet. Uudistuksen tarkoi
tuksena on ennen kaikkea parantaa eläkkeen 
hakijoiden oikeusturvaa ja yhdenvertaista koh
telua käsiteltäessä eläkeasioita eläkelaitoksissa. 
Uudistus yhdenmukaistaisi paitsi yksityisen 
puolen eläkeasioiden käsittelyä eri työeläkelai
toksissa myös yksityisen puolen eläkelaitosten, 
kansaneläkelaitoksen ja valtiokonttorin hoita
mien eläkeasioiden käsittelyä. 

Asianosaisen kuuleminen 

Yksityisten alojen työeläkelaeista puuttuu 
yleinen säännös, joka veivoittaisi eläkelaitoksen 
tai eläketurvakeskuksen oma-aloitteeseen 
asianosaisen kuulemiseen mainittujen työeläke
lakien mukaisen asian käsittelyssä. 

Työntekijäin eläkeasetuksen (183/62) 4 §:n I 
momentin mukaan eläkelaitos ja eläketurvakes
kus ovat velvolliset pyydettäessä antamaan 
työntekijälle niiden hallussa olevat tiedot, jotka 

koskevat hänen vapaakirjaansa tai muutoin 
hänen eläkeoikeuttaan. Samoin eläkelaitoksen 
on pyydettäessä annettava työnantajalle ne 
eläketurvajärjestelyyn liittyvät tiedot, jotka 
ovat tarpeellisia yrityksen hoitoa ja kirjanpitoa 
varten. Pykälän 2 momentin mukaan eläketur
vakeskus voi antaa eläkelaitokselle teknisen 
käyttöyhteyden avulla hallussaan olevia tietoja 
työntekijän niitä pyytäessä I momentissa tar
koitetun tiedoksisaantioikeutensa toteuttami
seksi. 

Työntekijäin eläkeasetuksen 4 § koskee työn
tekijän ja työnantajan oikeutta saada tietoja 
eläkelaitokselta ja eläketurvakeskukselta. Sään
nöksessä on kysymys lähinnä asianosaisjulki
suudesta eikä sitä voida pitää asianosaisen 
kuulemisen kannalta riittävänä. 

Asianosaisena voidaan pitää pääsääntöisesti 
vain työeläke-etuuksia hakeneita henkilöitä, 
mutta myös työnantajaa silloin, kun ratkaisu 
koskee tämän välitöntä taloudellista etua. 

Kuulemisella tarkoitetaan sitä, että asian
osaiselle varataan ennen asian ratkaisemista 
tilaisuus antaa selityksensä seikoista, jotka vai
kuttavat asian ratkaisuun. Työeläkeasioissa ra
joittamattoman kuulemisvelvollisuuden tarpeel
lisuutta vähentää työeläkejärjestelmän maksu
ton muutoksenhakujärjestelmä ja edellä ehdo
tettu eläkelaitoksen ja eläketurvakeskuksen it
seoikaisumenettely, jonka avulla eläkelaitos ja 
eläketurvakeskus voisivat nopeasti oikaista vir
heellisen päätöksensä. Tämän vuoksi työeläke
laitoksen ja eläketurvakeskuksen kuulemisvel
vollisuus ehdotetaan tarkoituksenmukaisuus
syistä ulotettavaksi vain niihin tapauksiin, jois
sa se on asianosaisen edun kannalta ilmeisen 
tarpeellista. Kuulemisvelvollisuus koskisi siten 
yleensä tapauksia, joissa korvaus joitain osin 
evätään tai saadut selvitykset ovat ristiriitaiset. 

Neuvonta- ja palveluperiaate 

Eläkkeen hakijoiden mahdollisuuksia tasa
vertaisesti huolehtia asiansa hoitamista ja oike
uksiensa valvomista parannettaisiin ulottamalla 
hallintomenettelylaissa omaksuttu yleinen neu
vonta- ja palveluperiaate virallisestikin koske
maan eläkelaitoksessa ja eläketurvakeskuksessa 
tapahtuvaa työeläkeasioiden käsittelyä. Eläke
laitos ja eläketurvakeskus olisivat velvollisia 
ohjaamaan ja neuvomaan asianosaista eläkeasi
ansa hoitamisessa. 
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Esteellisyyssäännökset 

Yksityisen puolen työeläkelaeista puuttuvat 
kokonaan yleiset esteellisyyssäännökset, joiden 
tarkoituksena on taata asianasaisille yhdenver
tainen asian käsittely eläkelaitoksessa ja eläke
turvakeskuksessa. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että eläkelaitoksessa ja eläketurvakeskuksessa 
tapahtuvassa eläkeasian käsittelyssä noudatet
taisiin soveltuvin osin hallintomenettelylain 10 
ja 11 §:n esteellisyyssäännöksistä ilmeneviä pe
riaatteita. TEL:iin ehdotetaan samalla kuiten
kin tehtäväksi nimenomainen poikkeussäännös 
hallintomenettelylain 10 §:n 4 ja 5 kohtien 
osalta. 

Hallintomenettelylain 10 §:n 4 ja 5 kohdissa 
säädetään palvelussuhteessa taikka hallituksen 
jäsenen tai toimitusjohtajan asemassa asian
osaiseen tai sellaiseen henkilöön, jolle asian 
ratkaisusta on odotettavissa hyötyä, olevan 
henkilön esteellisyydestä. Ehdotettu poikkeus
säännös on tarpeen yksityisen puolen työeläke
lakien osalta, jotta eläkelaitoksen hallituksen 
jäsenet ja toimihenkilöt eivät olisi esteeliisiä 
käsittelemään laitoksen palveluksessa olevien 
henkilöiden vakuutus- ja eläkeasioita. Esteelli
syys ei siten koskisi esimerkiksi eläkelaitoksen 
toimihenkilöä silloin, kun hän käsittelee asiaa, 
joka koskee eläkelaitosta työnantajana. Näitä 
TEL:iin ehdotettuja poikkeuksia ei tarvitsisi 
tehdä kuitenkaan MEL:iin, koska merimieselä
kekassan toimihenkilöiden ja hallituksen jäsen
ten kohdalla ei vastaavanlaista käsittelytilan
netta voi nykyisten säännösten mukaan syntyä. 

Päätöksen sisältö ja perusteleminen 

Työeläkeasiassa annetun päätöksen tarkoi
tuksena on välittää asianosaiselle riittävä tieto 
siitä, miten hänen asiansa on ratkaistu. Tämän 
vuoksi päätöksestä tulee selvästi ilmetä, mihin 
asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu tai 
miten asia on muutoin ratkaistu. Päätöksestä 
tulee ilmetä riittävän selvästi, mihin siinä on 
otettu kantaa. 

Ratkaisun perusteleminen liittyy asianosai
sen oikeusturvan toteuttamiseen. Jotta asian
osainen kykenee arvostelemaan päätöksen oi
keellisuutta, tulee päätöksestä ilmetä myös ne 
perusteet, joilla ratkaisuun on päästy. Peruste
lemisvelvollisuus pakottaa myös päätöksenteki
jän harkitsemaan ratkaisuaan perusteellisem
min ja huolehtimaan tarpeellisen selvityksen 

hankkimisesta. Perusteleminen on erityisen tär
keää silloin, kun päätöksessä poiketaan esite
tyistä vaatimuksista. Perustelut koskevat toi
saalta ratkaisun perusteena olevia tosiasioita ja 
toisaalta sovellettuja säännöksiä. 

Päätöksen perustelemista koskevat säännök
set ovat yksityisen puolen työeläkelaeissa puut
teelliset, vaikkakin mainitut säännöt on johdet
tavissa yleisistä oikeusperiaatteista. Nämä pää
töksiä koskevat yleiset oikeusperiaatteet on 
kirjoitettu myös hallintomenettelylakiin. Työ
kyvyttömyyseläkepäätösten työryhmä kiinnitti 
muistiossaan (STM työryhmämuistio 1985:22) 
huomiota eläkelaitosten antamien työkyvyttö
myyseläkepäätösten sisältöön ja perusteluihin. 
Tämän jälkeen on työeläkelaitoksissa yleisesti 
kiinnitetty entistä enemmän huomiota päätös
ten sisältöön ja perusteluihin. On kuitenkin 
perusteltua, että myös työeläkelaitokset ja elä
keturvakeskus olisivat lain tasoisin säännöksin 
velvolliset noudattamaan hallintomenettelylais
sa ilmaistuja päätöksien sisältöä ja perustelua 
koskevia yleisiä oikeusperiaatteita. Tämän 
vuoksi työeläkelaitosten ja eläketurvakeskuk
sen päätöksiin ehdotetaan noudatettavaksi so
veltuvin osin hallintomenettelylain 23 ja 24 §:n 
säännöksistä ilmeneviä periaatteita päätöksen 
sisällöstä ja perustelemisesta. 

Virheen korjaaminen 

Yksityisen puolen työeläkelaeissa ei ole sään
nöksiä, jotka koskisivat eläkelaitoksen tai elä
keturvakeskuksen oikeutta korjata päätöksessä 
oleva selvä asia- tai kirjoitusvirhe. Jos kysy
myksessä on eläkelaitoksen lainvoimaisessa 
päätöksessä olevan asiavirheen korjaaminen 
eläkkeen hakijan eduksi, käytännössä on sovel
lettu TEL:n 21 a §:n 2 momentin mukaista 
menettelyä ja annettu valituskelpoinen päätös, 
jossa virhe on korjattu. Valituksen vireillä 
ollessa tällaista päätöstä ei ole voitu antaa. Jos 
taas kysymyksessä on asiavirheen korjaaminen 
eläkkeen hakijan vahingoksi, voimassa olevien 
säännösten mukaan virheellinen päätös tulee 
ensin purkaa vakuutusoikeudessa TEL:n 21 
a §:n 1 momentin mukaisesti. Päätöksessä oleva 
kirjoitus- tai laskuvirhe on sen sijaan oikaistu 
oikeudenkäymiskaaren 24 luvun (1 064/91) 
10 §:ssä ilmaistujen periaatteiden mukaisesti. 

Niissä tapauksissa, joissa eläkkeen hakija 
suostuisi virheellisen päätöksen oikaisemiseen 
vahingokseen ilman purkumenettelyä, tulisi 
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päätös voida korjata yksinkertaisemmin ja no
peammin kuin purkumenettelyn kautta. Tällöin 
olisi kuitenkin huolehdittava siitä, ettei eläk
keen hakijan oikeusturvaa vaaranneta. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että TEL:iin ja MEL:iin 
lisättäisiin hallintomenettelylain 26-28 §:n 
säännöksiä vastaavat säännökset asia- ja kir
joitusvirheen korjaamisesta. Mainitut hallinto
menettelylain säännökset koskevat sekä lain
voimaisia että lainvoimaa vailla olevia päätök
siä. Eläkelaitoksen ja eläketurvakeskuksen lain
voimaisen päätöksen kohdalla nyt ehdotettu 
menettely olisi vaihtoehtoinen keino purkume
nettelyn kanssa. Asiavirheen korjausmenettelyn 
käyttöä rajoittaisi asianosaisen suostumuksen 
puuttuminen. Ilman asianosaisen suostumusta 
asiavirhettä ei saisi korjata kuin purkumenet
telyn kautta. 

2.8. Kansaneläkelaitoksen virheellisen 
päätöksen korjaaminen 

Kuten edellä on todettu hallintomenettely
lain säännökset koskevat kansaneläkelaitosta. 
Käytännössä on kuitenkin esiintynyt jonkin 
verran epäselvyyttä siitä, kuinka hallintomenet
telylain asia- ja kirjoitusvirheen korjaamista 
koskevia säännöksiä on tulkittava suhteessa 
voimassa olevaan KEL:n 74 §:n 1 momentin 
säännökseen, joka koskee lainvoimaisen pää
töksen purkamista. Yleensä on katsottu, että 
kansaneläkelaitos on voinut KEL 74 §:n 1 
momentin estämättä korjata antamansa pää
töksen asianosaisen suotumuksella hänen va
hingokseen. Mutta käytännössä on esiintynyt 
myös päinvastaista tulkintaa eli KEL 74 §:n 1 
momentin on erityissäännöksenä katsottu syr
jäyltävän hallintomenettelylain 26 §:n. 

Edellä olevan perusteella selvyyden vuoksi 
ehdotetaan, että myös KEL:iin otettaisiin omat 
hallintomenettelylain 26 - 28 §:ien säännöksiä 
vastaavat säännökset asia- ja kirjoitusvirheen 
korjaamisesta. KEL:iin otettavat säännökset 
koskisivat asianomaisiin lakeihin lisättävin viit
tauksin myös eläkkeensaajien asumistuki-, per
he-eläke-, rintamasotilaseläke- ja ulkomaille 
maksettavia rintamalisäasioita. Lisäksi ehdote
taan, että VTL:iin ja lapsen hoitotuki L:iin 
otettaisiin vastaavat säännökset, koska niissä 
on muutenkin muutoksenhausta omat sään
nöksensä. 

3. Esityksen vaikutukset 

Ehdotetut itseoikaisumenettelyä koskevat 
muutokset vähentäisivät eläkelautakunnassa, 
tarkastuslautakunnassa ja vakuutusoikeudessa 
käsiteltävien valitusten määrää arviolta viidestä 
kymmeneen prosenttia. Muutoksenhakuelinten 
työmäärä on kuitenkin muita valitusasioita 
jonkin verran vähäisempää niissä valitusasiois
sa, joissa eläkelaitos on väliaikaisella päätök
sellä jo oikaissut valituksenalaisen päätöksen 
tai ilmoittaa vastineessaan niin tekevänsä. Tä
män vuoksi muutoksenhakuelinten työmäärän 
vähentyminen ei itseoikaisumenettelyn osalta 
vastaa valitusten lukumääräistä vähentymistä. 
Muutoksenhakua koskevat muutosehdotukset 
vähentävät muutenkin muutoksehakuelinten 
työmäärää. KEL:iin ehdotettu uusi säännös 
kansaneläkeiaitoksen oikeudesta eräissä ta
pauksissa tutkia lainvoimaisesti ratkaistu lisä
osa-asia uudelleen purkumenettelyä noudatta
matta vähentäisi erityisesti vakuutusoikeuden 
työtä vaarantamatta kuitenkaan lisäosan saa
jan oikeusturvaa. 

Eläkelautakunnassa yhden valitusasian käsit
tely ja ratkaiseminen maksaa nykyisin keski
määrin noin 1 300 markkaa ja vakuutusoikeu
dessa vastaavasti keskimäärin noin 1 600 mark
kaa. Kummankin muutoksenhakuasteen asia
määrä vähenisi ehdotetun muutoksen vuoksi 
arviolta viidestä kymmeneen prosenttiin. Elä
kelautakunnassa tuli vuonna 1991 vireille 6348 
valitusasiaa ja seuraavana vuonna 6672 va1i
tusasiaa. Vakuutusoikeudessa tuli vuonna 1991 
vireille 2709 työeläkevalitusta ja seuraavana 
vuonna 2791 työeläkevalitusta. Näiden lukujen 
valossa esityksen voidaan arvioida merkitsevän 
työeläkeasioissa itseoikaisumenettelyn osalta 
eläkelautakunnan ja vakuutusoikeuden kohdal
la yhteensä noin miljoonan markan säästöä 
vuosittain. 

Ehdotettu itseoikaisumenettely vähentäisi 
myös eläkelaitosten hallinnollisia kuluja jonkin 
verran, koska oikaisutapauksissa ei anneta 
lausuntoa muutoksenhakuelimelle eikä palau
tuksen jälkeen tarvitse antaa uutta lopullista 
päätöstä. 

4. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Eläketurvan muutoksenhakukomitea (komi
teanmietintö 1989:14) ehdotti työeläkelakeihin 
säännöksiä, joiden mukaan valitus ohjattaisiin 
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eläkelaitokseen. Tällöin eläkelaitos voisi ensisi
jaisesti itse oikaista päätöksensä, johon on 
haettu muutosta. Komitea ehdotti myös hallin
tomenettelylain periaatteiden ulottamista kos
kemaan yksityisten alojen työeläkejärjestelmää. 

Sosiaali- ja terveyshallinnon oikeussuojako
mitea (komiteanmietintö 1979:59) katsoi, että 
hallintomenettelyssä yksityistä kansalaista kos
kevat menettelytavat eivät saa olla riippuvaisia 
laitoksen perustamistavasta tai hallintomuo
dosta. Hallintomenettelylaki ei saa aiheuttaa 
komitean mielestä tilannetta, jossa vain osa 
sosiaalivakuutuslakien mukaisista ratkaisuja te
kevistä laitoksista on lain soveltamisen piirissä. 
Komitea esitti, että sosiaalivakuutusta koske
viin lakeihin otettaisiin säännökset toimivaltai
sen laitoksen mahdollisuudesta itse oikaista 
tekemänsä päätös, josta on valitettu. 

Työkyvyttömyyden arviointitoimikunta (ko
miteamietintö 1982:2) katsoi myös, että eläk
keenhakijoiden oikeussuoja edellyttää ratkai
sun nopeaa korjaamista silloin, kun tehty 
päätös on selvästi virheellinen tai puutteellinen. 
Se ehdotti eläkelaitokselle nykyistä suurempaa 
mahdollisuutta oikaista tekemänsä eläkepäätös 
hakijalle myönteiseen suuntaan. 

Hallintolainkäyttökomitea (komiteanmietin
tö 1985:48) ehdotti niin ikään itseoikaisun 
käytön laajentamista. Komitea katsoi, että 
muutoksenhakujärjestelmän joustavan toimimi
sen ja lainkäyttöjärjestelmän ruuhkien estämi
sen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että 

erilaisia yksinkertaisia oikaisumenettelyjä käy
tetään mahdollisimman laajasti sellaisten vir
heiden korjaamiseen, jotka voivat tulla korja
tuiksi itseoikaisumenettelyn luonteisessa menet
telyssä. 

Eläketurvakeskuksen asettaman itseoikaisu
työryhmän esityksessä, joka on julkaistu 14 
päivänä kesäkuuta 1976, esitetään itseoikaisus
ta säännöksiä työeläkelakeihin. Työryhmän 
mielestä menettely nopeuttaa valitusasioiden 
käsittelyä kaikissa niissä tapauksissa, joissa 
eläkelaitos katsoo valituksen kokonaan tai 
osittain aiheelliseksi. 

Tämä esitys perustuu Eläketurvan muutok
senhakukomitean ehdotuksiin. Esitys on val
mistettu virkatyönä sosiaali- ja terveysministe
riössä. Valmistelun aikana on kuultu työmark
kinaosapuolia ja eläketurvakeskuksen, Tapa
turmavakuutuslaitosten Liiton, kansaneläke
laitoksen sekä eläkelautakunnan, tarkastus
lautakunnan, tapaturmalautakunnan ja 
vakuutusoikeuden edustajia. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle 
tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (** /1994 
vp ), jossa ehdotetaan vastaavan sisältöisiä it
seoikaisusäännöksiä tapaturmavakuutuslakiin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Työntekijäin eläkelaki 

8 c §. Pykälän 3 momentti kumotaan, sellai
sena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 
annetussa laissa (553/93) ja sitä koskevassa 30 
päivänä joulukuuta 1993 annetussa voimaan
panoasetuksessa (1645/93). Nykyisellään on 
voimassa kaksi 8 c §:n 3 momenttia, jotka 
poikkeavat toisistaan. Molemmat säännökset 
ovat tulleet voimaan vuoden 1994 alusta. Tämä 
tilanne johtuu samanaikaisesta tarpeesta saat
taa kansallinen lainsäädäntömme ETA-sopi
musta vastaavaksi ja tehdä eläkelainsäädän-

töömme joustavaa eläkeikäjärjestelmää koske
vat muutokset. ETA-sopimuksen voimaantulon 
ajankohta oli hyvin pitkään auki. Tämän vuok
si jouduttiin ETA-sopimuksesta aiheutuneet 
lainmuutokset tekemään hyvissä ajoin siten, 
että ne voitaisiin saattaa voimaan samanaikai
sesti ETA-sopimuksen voimaantulon kanssa. 
Kun vuoden 1993 lopulla ETA-sopimuksen 
voimaantuloajankohta varmistui, sopimuksesta 
aiheutuneet muutokset saatettiin voimaan voi
maanpanoasetuksella, josta ei voitu poistaa nyt 
kumottavaksi ehdotettavaa lainkohtaa. Tämän 
vuoksi 8 c §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 
28 päivänä kesäkuuta annetussa laissa (553/93) 
ja sitä koskevassa voimaanpanoasetuksessa 
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(1645/93), tulee kumota. Pykälän 3 momentti, 
sellaisena kuin se on 28 kesäkuuta 1993 anne
tussa laissa (559/93), jäisi edelleen voimaan. 
Siinä on otettu huomioon sekä ETA-sopimuk
sesta aiheutuneet muutokset että joustavaa 
eläkeikäjärjestelmää koskevat muutokset. Ku
mottavaksi ehdotetussa säännöksessä ei ole 
huomioitu jälkimmäisiä muutoksia, joten se on 
tältä osin myös virheellinen. 

10 c §. Pykälä on uusi. Ehdotettu pykälä 
koskee menettelyperiaatteita käsiteltäessä työn
tekijäin eläkelain mukaista eläketurvan järjes
tämisvelvollisuutta, eläkehakemusta, eläkeoike
utta, eläkkeen määrää ja maksamista, takaisin
perintää ja näihin rinnastettavia asioita eläke
laitoksessa ja eläketurvakeskuksessa. Viimeksi 
mainittuja asioita olisivat esimerkiksi yrittäjien 
työtulon vahvistamista sekä työsuhdetietojen 
oikeellisuutta koskevat asiat. 

Pykälän 1 momentissa on lueteltu ne hallin
tomenettelylain säännökset, joissa omaksuttuja 
menettelyperiaatteita eläkelaitosten ja eläketur
vakeskuksen on soveltuvin osin noudatettava 
työeläkeasioita käsitellessään. Sen mukaan elä
kelaitosten ja eläketurvakeskuksen on työelä
keasioita käsitellessään noudatettava soveltuvin 
osin hallintomenettelylaissa ilmeneviä periaat
teita, kun on kysymys yleisestä neuvonta- ja 
palveluperiaatteesta, asianosaisen oikeudesta 
käyttää asiamiestä, eläkelaitoksen ja eläketur
vakeskuksen toimihenkilön tai hallitukse;1 jäse
nen esteellisyydestä, vajaavaltaisen puhevallas
ta, asiakirjassa olevan puutteen poistamisesta 
sekä päätöksen sisällöstä ja perustelemisesta. 

Eläkelaitoksia ja eläketurvakeskusta koske
vat menettelysäännökset eivät koskisi vakuu
tusmaksun maksuunpanoa. Vakuutusmaksun 
maksuunpanon osalta asianosaisen edut voi
daan katsoa jo nykyisten säännösten perusteel
la riittävästi turvatuksi, sillä asianosaisella on 
mahdollisuus tehdä vakuutusmaksun maksuun
panoa koskeva erityinen perustevalitus. 

Menettelysäännökset eivät myöskään koskisi 
menettelyä eläkelaitosten keskinäisissä suhteis
sa eikä eläkelaitosten ja eläketurvakeskuksen 
välisiä yhteyksiä. Ne eivät myöskään koskisi 
työeläkeasian käsittelyä muutoksenhakuelimis
sä. Kun eläkelaitos antaa lausunnon valituk
sesta, sen olisi kuitenkin noudatettava menet
telyperiaatteita. Näin olisi myös silloin, kun 
eläkelaitos neuvoo valituksen tai päätöksen 
poistamista koskevan hakemuksen tekemisessä 
ja eläkelaitoksen oikaistessa päätöksensä. Elä
kelaitosten ja eläketurvakeskuksen sisäiseen 

hallintotoimintaan ja sijoitustoimintaan menet
telysäännöksiä ei sen sijaan tarvitsisi soveltaa. 

Yleisen neuvonta- ja palveluperiaatteen nou
dattamisen osalta viitattaisiin hallintomenette
lylain 4 ja 9 §:n periaatteisiin. Tämä merkitsee 
sitä, että eläkelaitos ja eläketurvakeskus olisi
vat velvolliset ohjaamaan ja neuvomaan asian
osaista eläkeasiansa hoitamisessa käsittelyn eri 
vaiheissa. Niiden olisi myös varattava asian
osaiselle tilaisuus selvityksessä olevien puuttei
den korjaamiseen. Neuvonta sisältäisi muun 
muassa sen, mitä selvityksiä asianosaisen tulisi 
asian ratkaisemiseksi toimittaa. 

Hallintomenettelylain 6 § koskee asiamiehen 
ja avustajan käyttöä ja 9 § asiakirjassa olevan 
puutteen poistamista. Hallintomenettelylain 
10-11 § koskevat esteellisyyttä ja sen vaiku
tuksia. Tältä osin ehdotetun pykälän 2 momen
tissa on säädetty eläkelaitoksen toimihenkilön 
ja hallituksen jäsenen esteellisyydestä hallinto
menettelylain esteellisyyssäännöksestä poik
keavasti. 

Pykälän 1 momentissa on lisäksi säädetty 
asianosaisen kuulemisesta. Asianosaiselle on 
varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei se ole 
ilmeisen tarpeetonta. 

Kuuleminen asianosaisen edun valvomiseksi 
voi tulla tarpeelliseksi yleensä vain silloin, kun 
selvitys tulisi johtamaan ainakin joltakin osin 
eläke-etuuden hylkäämiseen. Kuulemisvelvolli
suus kohdistuisi lähinnä sellaiseen selvitykseen, 
jota asianosaisella itsellään ei ole oikeus saada 
suoraan selvityksen antajalta. Tällainen selvitys 
on esimerkiksi työeläkelaitoksen ulkopuoliselta 
lääkäriltä hankkima asiantuntijalausunto elä
ke-etuuteen liittyvässä asiassa. Tällöinkin kuu
leminen olisi aiheellista yleensä vain silloin, kun 
selvitys on ristiriidassa muun selvityksen kans
sa ja johtaisi osittain tai kokonaan etuuden 
hylkäämiseen. 

Asianosaista ei sen sijaan yleensä tarvitsisi 
kuulla hoitavan lääkärin kirjoittamien lausun
tojen tai eläkelaitoksen hankkimien ansioselvi
tysten osalta, koska nämä tiedot asianosaisella 
on mahdollisuus saada itse tietojen antajalta. 
Jos nämä selvitykset ovat kuitenkin ristiriitai
set, olisi kuuleminen yleensä tarpeellista. 

Asianosaisen kuulemista on pidettävä yleen
sä tarpeellisena myös aiheettomasti maksetun 
etuuden takaisinperinnän yhteydessä. Samoin 
silloin, kun on kysymys etuuden maksamisesta 
muulle kuin etuuteen oikeutetulle, kuten sosi
aalilautakunnalle, taikka päätöksessä olevan 
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virheen korjaamisesta, jota koskevat säännök
set ovat jäljempänä ehdotettavassa 21 e §:ssä. 

Asianosaisen kuulemisvelvollisuus täyttyisi 
yleensä siten, että eläkelaitos tai, jos asia on 
eläketurvakeskuksen ratkaistavana, eläketurva
keskus tiedustelisi asianosaisen kantaa niistä 
seikoista, joihin ratkaisu perustuu. Tarvittaessa 
asianosaiselle tulisi erikseen varata tilaisuus 
tutustua ratkaisun perusteena olevaan selvityk
seen eläkelaitoksessa tai eläketurvakeskuksessa. 
Asianosaisen halutessa hänelle voitaisiin myös 
lähettää jäljennös tarpeellisista asiakirjoista. 
Näitä olisivat lähinnä sellaiset ratkaisuun vai
kuttavat asiakirjat, jotka eivät jo ole asianosai
sen tiedossa. 

Pykälän 2 momentin mukaan eläkelaitoksen 
toimihenkilö ja hallituksen jäsen voi käsitellä 
asiaa, joka koskee eläkelaitoksessa eläketurvan 
järjestänyHä työnantajaa tai tällaisen työnan
tajan palveluksessa olevaa työntekijää taikka 
yrittäjää. Vastaava on soveltuvin osin voimassa 
eläketurvakeskuksen toimihenkilöstä ja halli
tuksen jäsenestä. Hallintomenettelylain 10 §:stä 
poikkeava säännös on tarpeen, koska eläkesää
tiölain ( 469/55) ja vakuutuskassalain (1164/92) 
tarkoittamissa eläkelaitoksissa hallituksen jäse
net ja muut henkilöt osallistuvat eläkeasiain 
käsittelyyn. Työnantajat ovat perustaneet nä
mä eläkelaitokset ja ne toimivat työnantajan 
yhteydessä. Tällöin samat henkilöt ovat usein 
sekä työnantajan että eläkesäätiön tai kassan 
päättävissä elimissä. He olisivat siten ilman 
tämän momentin rajoitusta esteeliisiä käsittele
mään eläkelaitoksen palveluksessa olevien hen
kilöiden vakuutus- ja eläkeasioita. 

Eläkeasioiden joustavan käsittelyn takaami
seksi hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 4 
ja 5 kohdassa säädettyjä esteellisyysperusteita 
eli palvelussuhteeseen, toimeksiantosuhteeseen 
tai hallituksen taikka muun toimielimen jäse
nyyteen perustuvaa esteellisyyttä ei ole vakiin
tuneen käytännön mukaan tähänkään mennes
sä sovellettu työeläkejärjestelmän toiminnoissa. 
Sen sijaan muita hallintomenettelylain esteelli
syyssäännöksiä on käytännössä jo noudatettu 
myös työeläkejärjestelmässä. Hallituksen jäsen 
tai toimihenkilö voi siten olla esteeilinen käsit
telemään eläkeasiaa, jos esteellisyys perustuu 
hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 1-3 
ja 6 kohdassa tarkoitettuun perusteeseen. Näin 
on esimerkiksi silloin, jos hallituksen jäsenen 
lähisukulainen on asianosaisena tai jos luotta
mus henkilön puolueettomuuteen muusta eri
tyisestä syystä vaarantuu. 

Hallintomenettelylain 16 § koskee vajaaval
taisen puhevaltaa. Säännöksessä ilmaistut peri
aatteet puhevallasta ja kuulemisvelvollisuudes
ta täydentäisivät soveltuvin osin työntekijäin 
eläkelain 19 b §:n 1 momentin säännöstä. 

Hallintomenettelylain 21 § koskee asianosai
selle asetettavaa kohtuullista määräaikaa asia
kirjassa olevan puutteen poistamiseksi, selityk
sen antamiseksi tai selvityksen esittämiseksi. 

Hallintomenettelylain 23 ja 24 § koskevat 
päätöksen sisältöä ja perustelemista. 

19 b §. Pykälän 1 momenttia muutetaan si
ten, että 15 vuotta täyttäneellä ja tätä vanhem
malla eläkkeen hakijalla on oikeus yksin käyt
tää puhevaltaansa sellaisessa eläkeasiassa, joka 
koskee hänen omalla työllään ansaitsemaansa 
eläkettä. Hänellä on myös oikeus itse määrätä 
tällaisesta eläkkeestä. Ehdotettu muutos ei kos
ke perhe-eläkettä. Ehdotettu muutos ei myös
kään syrjäytä työntekijäin eläkelaissa jo voi
massa olevia muita eläkkeensaajan määräysval
taa rajoittavia erityissäännöksiä. 

Nykyisin alle 18-vuotiaan eläkkeen hakijan 
puhevaltaa käyttää sekä perhe-eläkeen että 
omalla työllä ansaitun eläkkeen osalta hänen 
holhoojansa tai, ellei holhoojaa ole eikä hänelle 
ole määrätty uskottua miestä, hänen lähiomai
sensa tai muu hänestä pääasiallisesti huolehtiva 
henkilö. Alle 18-vuotiaan eläke myös makse
taan viimeksi mainituille henkilöille. Ehdotettu 
muutos merkitsee käytännössä muun muassa 
sitä, että 15 vuotta täyttänyt eläkkeen hakija 
voi joko itse hakea tai valtuuttaa haluamansa 
henkilön hakemaan puolestaan omalla työllään 
ansaitsemansa eläkkeen. Tällainen eläke on 
myös maksettava hänelle itselleen tai hänen 
valtuuttamalleen henkilölle, ellei eläkettä ole 
esimerkiksi 19 a §:n mukaan maksettava sosi
aalilautakunnalle. 

Vajaavaltaisen puhevallan käyttämistä tä
män lain mukaisissa eläkeasioissa täydentää 
soveltuvin osin hallintomenettelylain 16 §:ssä 
säädettyjen periaatteiden soveltamisvelvolli
suus. Eläkkeensaajan määräysvallassa on lisäk
si otettava soveltuvin osin huomioon holhous
lain säännökset. 

19 c §. Pykälää muutetaan siinä olevan van
hentuneen viittauksen vuoksi. Nykyisin pykä
lässä viitataan 4 §:n 3 momenttiin. Työntekijäin 
eläkelakiin aiemmin tehtyjen muutosten vuoksi, 
pykälässä pitäisi kuitenkin viitata 4 §:n 3 mo
mentin sijasta 4 d §:n 4 momenttiin. 

19 e §. Pykälä kumotaan. Pykälän nykyinen 
säännös eläkelaitoksen päätöksen täytäntöön-
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panokelpoisuudesta siirretään sanamuodoltaan 
tarkistetussa muodossa 21 b §:n 2 momenttiin, 
jossa säädetään myös eläketurvakeskuksen ja 
eläkelautakunnan päätöksen täytäntöön
panokelpoisuudesta. 

Samalla ehdotetaan muutettavaksi 19 b §:n 
edellä oleva väliotsikko, joka koskee nykyisin 
voimassa olevia 19 b-19 e §:iä, paremmin vas
taamaan näitä lainkohtia ehdotetut muutokset 
huomioon ottaen. 

20 §. Pykälän 2 momentti kumotaan. Nykyi
nen 2 momentin säännös eläkelautakunnan 
päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta siir
retään 21 b §:n 2 momenttiin, jossa säädetään 
myös eläkelaitoksen ja eläketurvakeskuksen 
päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta. 

21 §. Pykälän 1 momentin säännöstä asian
osaisen valitusoikeudesta muutetaan siten, että 
valitukselle säädetty kello 12:n määräaika, joka 
on erikseen kumottu, poistetaan säännöksestä. 
Lisäksi säännöksen sanamuotoa tarkistetaan. 
Myös pykälän 2 ja 3 momentin sanamuotoa 
tarkistetaan. Pykälän 4 momentin säännös vas
tapuolelta vaadittavasta vastauksesta siirretään 
sanamuodoltaan tarkistettuna 21 b §:n 3 mo
menttiin, jolloin nykyinen 21 §:n 5 momentti 
siirtyy sanamuodoltaan tarkistettuna pykälän 4 
momentiksi. Pykälän 6 momentin säännös elä
kelaitoksen ja eläketurvakeskuksen päätöksen 
noudattamisesta muutoksen hakuasian vireillä 
ollessa siirrettään 21 b §:n 1 momenttiin. 

21 a §. Pykälää muutetaan siten, että sen 
nykyiset 1 ja 2 momentti siirretään sanamuo
doltaan tarkistettuina ja osittain myös muutet
tuina uuden 21 d §:n 1 ja 2 momenteiksi. 
Nykyisten säännösten sijasta pykälään on otet
tu säännökset valituksen ohjaamisesta eläkelai
toksen tai eläketurvakeskuksen kautta muutok
senhakuelimille sekä säännökset uudesta, muu
toksenhaun yhteydessä tapahtuvasta eläkelai
toksen ja eläketurvakeskuksen itseoikaisume
nettelystä. 

Pykälän 1 momentin mukaan 21 §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitettu valituskirjelmä tulee 
toimittaa 21 §:n J momentissa säädetyssä vali
tusajassa asianomaiselle eläkelaitokselle tai elä
keturvakeskukselle. Tässä asianomaisella eläke
laitoksella tarkoitetaan eläkelaitosta, joka on 
ensimmäisenä asteena käsitellyt ja ratkaissut 
valituksenalaisen asian. Jos eläketurvakeskus 
on antanut valituksenalaisen päätöksen, valitus 
on toimitettava sille. 

Pykälän 2 momentin mukaan eläkelaitoksen 
tai eläketurvakeskuksen on, hyväksyessään kai-
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kilta osin sille toimitetussa valituksessa esitetyt 
vaatimukset, annettava oikaisupäätös. Tällöin 
valitus raukeaa ja oikaisupäätös tulee alkupe
räisen päätöksen tilalle. Oikaisupäätöksestä 
asianosaisella on 21 §:n mukainen uusi valitus
oikeus. Koska oikaisupäätös tulee alkuperäisen 
päätöksen tilalle, on alkuperäisen päätöksen 
sijasta noudatettava oikaisupäätöstä siihen 
saakka, kunnes asia on lainvoimaisella päätök
sellä ratkaistu. 

Pykälän 3 momentissa on säännökset siitä, 
miten eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen 
on meneteltävä silloin, kun se ei suostu kaikilta 
osin valituksessa esitettyihin vaatimuksiin. Täl
löin eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen on 
toimitettava valituskirjelmä ja oma lausuntonsa 
asianomaiseen muutoksenhakuelimeen 30 päi
vän kuluessa valitusajan päättymisestä. Samoin 
on meneteltävä myös silloin, kun eläkelaitos tai 
eläketurvakeskus ei valituksen myöhästymisen 
vuoksi halua tutkia asiaa oikaisuasiana tai jos 
valitus muun prosessuaalisen syyn vuoksi tulisi 
jättää tutkimatta. Jos valittajia tai asianosaisia 
on useita ja heidän vaatimuksensa tai etunsa 
ovat keskenään ristiriidassa, ei valituksenalais
ta päätöstä myöskään saa oikaista ensiasteessa, 
vaan asia on toimitettava valitusasiana muu
toksenhakuelimen ratkaistavaksi. 

Eläkelaitoksen ja eläketurvakeskuksen har
kintaan jää käytännössä, tutkiiko se valituksen 
itseoikaisuasiana valituksen myöhästymisestä 
huolimatta. Mikäli eläkelaitos tai eläketurva
keskus on valituksen myöhästymisestä huoli
matta valmis oikaisemaan päätöksensä, tämä 
on mahdollista ainoastaan, jos se suostuu 
kaikkiin valittajan esittämiin vaatimuksiin. 

Silloin kun eläkelaitos tai eläketurvakeskus 
suostuu valituksessa esitettvihin vaatimuksiin 
vain osittain, se voi antaa asiasta väliaikaisen 
päätöksen ja samalla toimittaa valituksen lau
suntoineen muutoksenhakuelimelle. Eläkelaitos 
tai eläketurvakeskus voi antaa väliaikaisen 
päätöksen nykyiseen tapaan myös silloin, kun 
määräajassa saapunut valitus on jo toimitettu 
muutoksenhakuelimelle ja vasta tämän jälkeen 
esitetään lisäselvitystä, jonka johdosta eläkelai
tos tai eläketurvakeskus oikaisisi päätöstään. 
Kun asia on jo toimitettu muutoksenhakueli
melle, eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen 
on ilmoitettava sille heti väliaikaisesta päätök
sestä. Eläkelaitos tai eläketurvakeskus ei voi 
hyväksyä valitusta osittain, jos valitus on saa
punut myöhästyneenä tai asian käsittelemiseksi 
on olemassa jokin muu prosessuaalinen este tai 
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jos valitus koskee useita asianosaisia, joiden 
edut ovat keskenään ristiriidassa. 

Pykälän 4 momentissa säädetään mahdolli
suudesta poiketa 3 momentissa säädetystä mää
räajasta 30 päivän lisäajalla. Valituskirjelmästä 
saattaa ilmetä sellaisia uusia seikkoja, joista on 
tarpeellista hankkia vielä lisäselvitystä. Koska 
eläkelaitoksen on huolehdittava siitä, että asi
assa on päätöksen antamista varten riittävä 
selvitys, on aiheellista, että 3 momentin mää
räajasta voidaan tällaisessa tapauksessa poike
ta. Tarkoituksena on kuitenkin, että 3 momen
tissa säädetty määräaika on pääsääntö, josta 
voidaan poiketa vain erityisestä syystä. Viiväs
tymisestä on ilmoitettava viipymättä valittajal
le. 

Pykälän säännöksillä ei muuteta muutoksen
haku- ja päätöksentekomenettelyä siltä osin 
kuin eläkelaitos ja eläketurvakeskus ovat muu
toksenhakijoina. Niiden on nykyiseen tapaan 
toimitettava eläkelautakunnan päätöksestä te
kemänsä valitukset suoraan vakuutusoikeu
teen. 

21 b §. Pykälän nykyiset säännökset vakuu
tusoikeuden maallikkojäsenistä ja heidän mää
räämisestään siirretään sanamuodoltaan tarkis
tettuina ja osittain myös asiallisesti muutettui
na uuteen 21 f §:ään. Pykälään otetaan siirret
tyjen säännösten tilalle uudet säännökset. 

Pykälän 1 momentissa säädetään eläkelaitok
sen ja eläketurvakeskuksen päätöksen noudat
tamisesta muutoksenhaun aikana. Säännös vas
taa nykyistä 21 §:n 6 momenttia. Pykälän 2 
momentissa säädetään eläkelaitoksen, eläketur
vakeskuksen ja eläkelautakunnan lainvoimai
sen päätöksen täytäntöönpanosta. Momentin 
säännös vastaa asiallisesti nykyisiä 19 e §:n ja 
20 §:n 2 momentin säännöksiä yhdessä, kuiten
kin siten täydennettynä, että siinä lausutaan 
myös eläketurvakeskuksen päätöksen täytän
töönpanosta. Pykälän 3 momentissa säädetään 
asianosaisen kuulemisesta valituksen johdosta. 
Nykyisen 21 §:n 4 momentin mukaan kuulemis
velvollisuus koskee ainoastaan vakuutusoikeut
ta. Ehdotetussa lainkohdassa kuulemisvelvolli
suus laajennetaan koskemaan myös eläkelauta
kuntaa. 

21 c §. Pykälä on uusi. Sen mukaan asian
omainen muutoksenhakuelin voi valituksen 
myöhästymisestä huolimatta tutkia valituksen, 
jos myöhästymiseen on ollut painavia syitä. 
Säännös koskee ainoastaan muutoksenhakueli
miä. Eläkelaitosta ja eläketurvakeskusta koske
vassa itseoikaisumenettelyssä säännöstä ei so-

velleta. Ne eivät ole siten itseoikaisumenettelys
sä velvollisia tutkimaan, onko valituksen myö
hästymiselle ollut painavia syitä. Valituksen 
myöhästymisestä huolimatta ne voivat halutes
saan oikaista päätöksen valittajan vaatimusten 
mukaisesti. Muussa tapauksessa niiden on toi
mitettava valitus asianomaiselle muutoksenha
kuelimelle. Sen ratkaistavaksi jää myöhästy
neen valituksen mahdollinen tutkimatta jättä
minen. Säännöksessä tarkoitettuna painavana 
syynä voidaan yleensä pitää esimerkiksi sellais
ta muutoksenhakijan sairautta, joka estää va
lituksen toimittamisen määräajassa. Myös muu 
sellainen myöhästymisen syy, jota ei voida 
lukea muutoksenhakijan syyksi, saattaa tilan
teesta riippuen olla lainkohdan tarkoittama 
painava syy. 

21 d §. Pykälä on uusi. Sen 1 momentissa 
säädetään lainvoimaisen päätöksen purkami
sesta eli poistamisesta. Säännös vastaa asialli
sesti suurelta osin nykyistä 21 a §:n 1 moment
tia. Päätöksen poistaminen edellyttää eläkelai
toksen tai asianosaisen hakemusta. Lisäksi 
edellytyksenä on, että päätös on perustunut 
väärään tai puutteelliseen selvitykseen tai on 
ilmeisesti lain vastainen. Muutosta nykyiseen 
olisi, ettei vakuutusoikeus voisi enää purkume
nettelyn yhteydessä itse käsitellä asiaa uudel
leen vaan sen olisi lainvoimaisen päätöksen 
poistamisen jälkeen aina määrättävä asia alem
man päätöksentekoasteen uudelleen käsiteltä
väksi. Asianosaisella on tavanomainen valitus
oikeus uuteen päätökseen. 

Tehtyään esityksen päätöksen poistamisesta 
eläkelaitos voi keskeyttää etuuden maksamisen 
tai maksaa sen esityksensä mukaisin määrin. 

Pykälän 2 momentissa säädetään lainvoimai
sen päätöksen oikaisemisesta eläkkeen hakijan 
eduksi. Nykyisin asiasta säädetään 21 a §:n 2 
momentissa. Säännöstä on nykyisestään tar
kennettu ja täydennetty. Ehdotetun säännöksen 
mukaan asian uudelleen tutkiminen edellyttää 
uutta selvitystä, joka ei ole ollut aikaisempaa 
päätöstä tehtäessä päätöksentekijän käytettä
vissä. Eläkelaitos on velvollinen tutkimaan 
asian uudelleen, kun sen tietoon tulee uutta 
selvitystä. Ellei uutta selvitystä ilmene, eläke
laitoksen on jätettävä asia tutkimatta. Asian 
uudelleen tutkiminen on laajennettu koske
maan myös eläkelautakuntaa ja vakuutusoike
utta. Eläkelautakunnalla ja vakuutusoikeudella 
on valitusasiaa käsitellessään oikeus uuden 
selvityksen perusteella ratkaista lainvoimaisesti 
päätetty asia valittajan eduksi myös aikaisem-
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malta ajalta, mihin eläkelaitos on valituk
senalaisessa päätöksessään ottanut kantaa. 
Muutoksenhakuelimillä ei ole kuitenkaan vel
vollisuutta lainvoimaisesti päätetyn asian uu
delleen tutkimiseen. 

Lainvoimaisen päätöksen muuttaminen on 2 
momentin mukaan mahdollista ainoastaan elä
keen hakijan eduksi. Eläkelaitoksen tulee kui
tenkin myös silloin, kun aikaisempaa päätöstä 
ei lisäselvityksestä huolimatta muuteta eläk
keen hakijan eduksi taikka kun asia uuden 
selvityksen puuttumisen vuoksi jätetään tutki
matta, annettava valituskelpoinen päätös, jo
hon eläkkeen hakija voi hakea 21 §:n mukai
sesti muutosta. Eläkkeen hakijan vahingoksi ei 
aikaisempaa ratkaisua 2 momentin nojalla kui
tenkaan voida muuttaa. 

Pykälän 1 ja 2 momenteissa säännelty me
nettely voi tulla eräissä tapauksissa vaihtoeh
toisesti sovellettaviksi uuden 21 e §:n asia- ja 
kirjoitusvirheiden korjaamismenettelyn kanssa. 

21 e §. Pykälä on uusi. Siihen on otettu 
soveltuvin osin hallintomenettelylain 26-
28 §:ien säännökset päätöksessä olevan asia- ja 
kirjoitusvirheen korjaamisedellytyksistä ja -me
nettelystä. 

Pykälän 1 momentissa on asiavirheen kor
jaamisedellytykset. Edellytyksenä on, että pää
tös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteel
liseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään lain 
soveltamiseen. Asiavirheen korjaaminen voisi 
siten kohdistua vain kiistattorniin ja helposti 
havaittaviin virheellisyyksiin. Asiavirhe voitai
siin korjata sekä eläkelaitoksen tai eläketurva
keskuksen että asianosaisen aloitteesta. Asia
virheen korjaaminen olisi kuitenkin eläkelai
toksen tai eläketurvakeskuksen harkinnassa. 
Niiden kieltäytymisestä asianosainen ei voisi 
valittaa. 

Asiavirheen korjaaminen voisi tapahtua 
myös asianosaisen vahingoksi. Oikeusturvasyi
den vuoksi tämä olisi mahdollista kuitenkin 
vain asianosaisen nimenomaisella suostumuk
sella. Sosiaaliturvan tarkoitus huomioon ottaen 
asiavirheen korjaamisen etuudensaajan vahin
goksi pitäisi lisäksi rajoittua vain sellaisiin 
tapauksiin, joissa virheellistä etuutta on mak
settu vasta lyhyen aikaa. Mikäli virheelliseen 
päätökseen perustuvaa etuutta on jo ehditty 
maksaa pidemmältä ajalta, tulisi virheellinen 
päätös korjata purkumenettelyn kautta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään lasku- ja 
kirjoitusvirheenkorjaamisesta. Sen mukaan las
ku- ja kirjoitusvirhe on oikaistava. Oikaisemis-

ta ei kuitenkaan tarvitsisi tehdä silloin, kun 
lasku- tai kirjoitusvirhe ei vaikuta olennaisesti 
päätöksen sisältöön tai ymmärrettävyyteen. 
Lasku- tai kirjoitusvirhettä ei kuitenkaan saa 
korjata, jos se johtaisi asianosaiselle kohtuut
tamaan tulokseen. Tällöin päätös voitaisiin 
korjata vain siten, että eläkkeen hakija suostuu 
päätöksen korjaamiseen tai päätös ensin puret
taisiin ehdotetun työntekijäin eläkelain 21 d §:n 
1 momentin mukaisesti. 

Pykälän 3 momentissa on säännökset asia
tai kirjoitusvirheen korjaamismenettelystä. 
Asia- tai kirjoitusvirheen korjaaminen tarkoit
taisi käytännössä sitä, että virheellinen päätös 
poistetaan ja eläkelaitos tai eläketurvakeskus 
antaa asiasta uuden, valituskelpoisen päätök
sen, joka toimitetaan asianosaiselle. Korjaami
nen olisi mahdollista tehdä myös alkuperäiseen 
päätökseen. Myös näin korjattuun päätökseen 
olisi valitusoikeus. 

Korjausasian käsittelyyn ottamisesta olisi il
moitettava muutoksenhakuelimelle, jos asiasta 
on valitus vireillä. 

Pykälän 4 momentissa säädetään valitusoi
keudesta päätökseen, jolla asia- tai kirjoitusvir
heen korjausvaatimus on hylätty. Sen mukaan 
valitusoikeutta ei ole sellaiseen päätökseen, 
jolla eläkelaitos tai eläketurvakeskus ei ole 
hyväksynyt sille esitettyä korjausvaatimusta. 

21 f §. Pykälä on uusi. Se vastaa kuitenkin 
pääosin nykyistä 21 b §:ää. Pykälässä on sään
nökset vakuutusoikeuden maallikkojäsenistä ja 
heidän määräämisestään työeläkeasioissa. Uu
dessa pykälässä on tarkistettu nykyisen 21 b §:n 
sanomuotoa ja lisäksi sen 2 momenttia on 
muutettu siten, ettei työnantajain ja työnteki
jäin edustavimmilta järjestöiltä enää edellytetä 
kaksinkertaista ehdokkaiden asettamista kun 
niille varataan tilaisuus tehdä omalta osaltaan 
ehdotuksensa vakuutusoikeuden mallikkojäse
niksi ja varajäseniksi työeläkeasioista päätettä
essä. Riittää, että niiden ehdotukset käsittävät 
yhtä monta ehdokasta kuin jäseniksi ja vara
jäseniksi tarvitaan. 

1.2. Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelaki 

1 §. Pykälän 1 momentista on tällä hetkellä 
voimassa kaksi erilaista versiota. Lainkohtaa 
on viimeksi muutettu 30 päivänä joulukuuta 
1993 annetulla lailla (1545/93) ja tätä ennen 22 
päivänä joulukuuta 1993 annetulla lailla 
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(1468/93). Ensin mainitulla lailla oli tarkoitus 
muuttaa 1 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 
viimeksi mainitussa laissa. Tältä osin 30 joulu
kuuta 1993 annetun lain (1545/93) johtolau
seessa on kuitenkin viitattu virheellisesti 22 
patvana joulukuuta 1993 annetun lain 
(1468/93) sijasta 30 päivänä joulukuuta annet
tuun lakiin (1536/93), joka ei koske ollenkaan 
nyt puheena olevaa lainkohtaa. Tämän vuoksi 
pykälän 1 momentti, sellaisena kuin se on 22 
päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa 
(1468/93), kumotaan. Samalla pykälän 1 mo
menttia, sellaisena kuin se on 30 päivänä 
joulukuuta 1993 annetussa laissa (1545/93), 
muutetaan siten, että siitä poistetaan viittaus 
työntekijäin eläkelain 19 e §:ään ja lisätään 
viittaukset työntekijäin eläkelain 10 c ja 
21 c--21 f §:ään. 

5 b §. Pykälän 1 momentin sanamuotoa tar
kistetaan siten, että pykälän sanamuoto vastaa 
paremmin työntekijäin eläkelain 5 b §:n sana
muotoa, joka asiasisällöltään vastaa tämän 
pykälän säännöksiä. 

7 b §. Pykälän 7 momenttia muutetaan siten, 
että siinä viitataan nykyisen 7 b §:n 1 momentin 
sijasta 7 a §:n 1 momenttiin. Nykyinen viittaus 
7 b §:n 1 momenttiin on vanhentunut aikaisem
man lainmuutoksen vuoksi. 

10 §. Pykälän 5 momenttiin lisätään viittaus 
7 a §:ään, jossa on kysymys tulevan ajan palkan 
määräämisestä. Viittaus 7 a §:ään on jäänyt 
aikoinaan vahingossa pois. Viittaus 7 a §:ään 
merkitsee sitä, ettei työnantajan vakuutusmak
sujen laiminlyönti vähennä tulevan ajan palkan 
määrää. 

12 §. Pykälää muutetaan siinä olevien osit
tain vanhentuneiden viittauksien vuoksi. Pykä
lässä viitataan niihin markkamääräisiin raja
määriin, joita tulee korottaa työntekijäin elä
kelain 9 §:n mukaisella indeksillä. Pykälästä on 
poistettava viittaus 8 §:ään, joka on aikoinaan 
kumottu, ja lisätävä viittaus 5 d §:n 2 moment
tiin, jossa säädetään niin sanotusta korotetu
tusta yhteensovitusperusteesta. 

1.3. Merimieseläkelaki 

21 §. Pykälän 1 momentti muutetaan vastaa
maan edellä ehdotettua TEL:n 19 b §:n 1 
momenttia lisäämällä määräykset 15 vuotta 
täyttäneen eläkkeen hakijan oikeudesta yksin 
käyttää puhevaltaansa sellaisessa eläkeasiassa, 
joka koskee hänen omalla työllään ansaittua 

eläkettä. Vastaavasti hänellä on myös oikeus 
itse määrätä omalla työllään ansaitsemastaan 
eläkkeestä, jollei merimieseläkelain muista 
eläkkeensaajan määräysvaltaa koskevista sään
nöksistä muuta johdu. Samalla 1 momentista 
poistetaan vanhentuneena määräys 18 vuotta 
täyttäneen eläkkeenhakijan oikeudesta itse teh
dä eläkehakemuksensa. Samanlainen muutos 
on jo aiemmin tehty työntekijäin eläkelain 
19 §:n 1 momenttiin. 

Pykälän 2 momentti muutetaan vastaamaan 
työntekijäin eläkelain 19 b §:n 2 momentin 
säännöstä, sellaisena kuin se on vuoden 1994 
alusta voimaan tulleessa laissa työntekijäin 
eläkelain muuttamisesta (559/93), poistamalla 
momentista vanhentuneena määräys eläkekas
san oikeudesta suorittaa eläke 18 vuotta täyt
täneelle eläkkeensaajalle itselleen. 

40 §. Aiemmin kumotun 40 §:n tilalle otetaan 
uusi pykälä. Uuden pykälän säännökset vas
taavat pääasiallisesti edellä ehdotettua työnte
kijäin eläkelain 10 c §:n 1 momentin säännöstä. 
Pykälässä on määräykset eläkekassaa koskevis
ta asianosaisen kuulemisvelvollisuudesta ja elä
keasioiden käsittelyssä noudatettavista yleisistä 
periaatteista. 

59§. Pykälää muutetaan siten, että sen 1 ja 2 
momentin säännösten sanamuotoa tarkistetaan 
muuttamatta säännösten asiallista sisältöä. Sa
malla nykyinen 2 momentti siirretään tarkiste
tussa muodossaan pykälän 4 momentiksi ja 
nykyinen 3 momentti sanamuodoltaan tarkis
tettuna pykälän 2 momentiksi. Pykälän 3 mo
menttiin otetaan edellä ehdotetun työntekijäin 
eläkelain 21 §:n 3 momentin säännöstä vastaa
va säännös alle 18-vuotiaan eläkkeen hakijan 
oikeudesta valittaa eläkeasiassaan ja kenellä 
eläkkeen hakijan puolesta on eräissä tapauksis
sa oikeus valittaa. Samalla pykälän 5 momentti 
kumotaan. Kumottavan 5 momentin nykyinen 
säännös eläkekassan päätöksen noudattamises
ta muutoksenhaun aikana siirretään sellaise
naan uuteen 60 a §:n 1 momenttiin. 

Pykälän 1--3 momentin säännökset koske
vat asianosaisen oikeutta hakea muutosta va
littamalla ja 4 momentti päätöksen tiedok
sisaantia. Ne vastaavat pääasiallisesti edellä 
ehdotettua työntekijäin eläkelain 21 §:ää. 

59 a §. Pykälää muutetaan siten, että sen 
nykyiset säännökset, 1 ja 2 momentti, jotka 
koskevat perustevalitusta, siirretään sanamuo
doltaan tarkistettuina uuden 59 b §:n vastaa
viksi 1 ja 2 momenteiksi. Nykyisten säännösten 
tilalle pykälään otetaan säännökset valituksen 



1994 vp -- IIE 117 21 

ohjaamisesta eläkekassan kautta muutoksenha
kuasteeseen ja muutoksenhaun yhteydessä ta
pahtuvasta eläkekassan itseoikaisumenettelys
tä. Pykälä vastaa pääasiallisesti edellä ehdotet
tua työntekijäin eläkelain 21 a §:ää. 

59 b §. Pykälä on uusi. Siinä on sanamuodol
taan tarkistettuna nykyisen 59 a §:n säännökset 
perustevalituksesta. 

60 §. Pykälää muutetaan siten, että vakuu
tusoikeuden lisäksi myös eläkelautakunta voi 
valituksen myöhästymisestä huolimatta ottaa 
sen tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on 
painava syy. Pykälä koskee nykyisen mukaises
ti myös perustevalitusta. Sen sijaan se ei koske 
eläkekassan itseoikaisumenettelyä. Pykälä vas
taa asiasisällöltään edellä ehdotettua työnteki
jäin eläkelain 21 c §:ää. 

60 a §. Pykälä on uusi. Sen 1 momentiin 
siirretään nykyisen 59 §:n 5 momentin säännös 
eläkekassan päätöksen noudattamisesta muu
toksenhausta huolimatta, kunnes asiasta on 
annettu lainvoimainen päätös. Pykälän 2 mo
menttiin siirretään sanamuodoltaan tarkistettu
na kumottavan 63 b §:n säännös eläkekassan 
lainvoimaisen päätöksen täytäntöönpanokel
poisuudesta. Samalla 2 momentissa säädetään 
myös eläkelautakunnan lainvoimaisen päätök
sen täytäntöönpanokelpoisuudesta. Pykälän 3 
momentissa säädetään muutoksenhakuasteiden 
velvollisuudesta kuulla asianosaista valituksen 
johdosta. Tällä säännöksellä korvataan nykyi
nen 59 §:n 4 momentti. Pykälän säännökset 
vastaavat soveltuvilta osiltaan ehdotettua työn
tekijäin eläkelain 21 b §:n säännöksiä. 

61 §. Pykälän säännökset muutetaan vastaa
maan edellä ehdotetun työntekijäin eläkelain 
21 d §:n säännöksiä. Pykälän 1 momenttiin, 
joka koskee lainvoimaisen päätöksen purka
mista vakuutusoikeudessa, on tehty säännök
sen sanamuotoa koskevia tarkistuksia. 

Pykälän 2 momenttia, joka koskee lainvoi
maisen päätöksen muuttamista eläkkeen haki
jan eduksi, on y.\}uutettu asiasisällöltään siten, 
että eläkekasc 'l" tulee tutkia lainvoimaisesti 
päätetty asia, jo3 sen tietoon tulee uutta selvi
tystä. Nykyisin uudelleen tutkiminen on eläke
kassan harkinnassa. Lisäksi säännöksessä on 
uutta eläkelautakunnan ja vakuutusoikeuden 
oikeus tutkia tällainen asia uudelleen valituk
sen yhteydessä. Niillä ei kuitenkaan ole velvol
lisuutta asian uudelleen tutkimiseen. 

61 a §. Pykälän nykyiset säännökset, jotka 
koskevat vakuutusoi- keuden maallikkojäseniä 
tämän lain mukaisten asioiden käsittelyssä ja 

heidän määräämistään vakuutusoikeuteen, siir
retään osittain muutettuina ja sanamuodoltaan 
tarkistettuina uuteen 61 b §:ään. Siirrettyjen 
säännösten tilalle pykälään on otettu soveltuvin 
osin hallintomenettelylain 26--28 §:ien sään
nöksiä vastaavat säännökset, jotka koskevat 
päätöksessä olevan asia- ja kirjoitusvirheen 
korjaamista. Vastaavanlaiset säännökset on 
edellä ehdotettu otettavaksi myös työntekijäin 
eläkelain 21 e §:ään. 

61 b §. Pykälä on uusi. Siihen on siirretty 
sanamuodoltaan tarkistettuna nykyisen 61 a §:n 
säännökset. Samalla nykyisen 61 a §:n 2 mo
menttia muutetaan siten, ettei laivanvarustajain 
ja merenkulkijain tunnustetuilta järjestöiltä 
enää edellytetä kaksinkertaista ehdokkaiden 
asettamista kun niille varataan tilaisuus tehdä 
omalta osaltaan ehdotuksensa vakuutusoikeu
den laivanvarustajajäseneksi ja merenkulkijajä
seneksi sekä varajäseniksi merimieseläkeasiois
ta päätettäessä. Riittää, että niiden ehdotukset 
käsittävät yhtä monta ehdokasta kuin jäseniksi 
ja varajäseniksi tarvitaan. 

63 b §. Pykälä kumotaan. Kumottavan pykä
län säännös siirretään sanamuodoltaan tarkis
tettuna edellä ehdotetun 60 a §:n 2 momenttiin, 
jossa säädetään myös eläkelautakunnan lain
voimaisen päätöksen täytäntöönpanokelpoi
suudesta. 

1.4. Yrittäjien eläkelaki 

7 a §. Pykälän 2 momentin 3 kohdan viittaus
ta muutetaan siten, että siinä viitataan nykyisen 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 5 §:n 1 momentin sijasta sanotun lain 
5 §:n 2 momenttiin. Viittaus lyhytaikaisissa 
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 5 §:n 
1 momenttiin on vanhentunut sanottuun lakiin 
aiemmin tehtyjen muutosten vuoksi. Viittauk
sen pitäisi olla sanotun lain 5 §:n 2 p10menttiin. 

13 §. Pykälässä oleva viittaus 9 §:n 2 mo
menttiin poistetaan. Tämän vuoksi myös sään
nöksen sanamuotoa tarkistetaan. Mainittu viit
taus on vanhentunut yrittäjien eläkelakiin ai
emmin tehdyn lainmuutoksen johdosta, jossa 
poistettiin pienyrittäjien vuosituloihin perustu
va vakuutusmaksualennus. 

15 §. Pykälän 2 momentin viittaus työnteki
jäin eläkelakiin muutetaan, koska säännös va
kuutusoikeuden kokoonpanosta siirretään uu-
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teen työntekijäin eläkelain 21 f §:ään. Samalla 
säännöksen sanamuotoa tarkistetaan. 

17 §. Pykälän 1 momenttiin lisätään viittauk
set työntekijäin eläkelain 5 §:n 1 momenttiin, 10 
c ja 21 b-21 e §:ään. Samalla poistetaan 
viittaus työntekijäin eläkelain 5 §:n 2 moment
tiin. Korjaukset työntekijäin eläkelain 5 §:n 1 ja 
2 momentin viittaoksiin johtuvat sanottuun 
lakiin aiemmin tehdyistä muutoksista. 

1.5. Maatalousyrittäjien eläkelaki 

8 k §. Pykälän 2 momentin 3 kohdan viit
taosta muutetaan siten, että siinä viitataan 
nykyisen lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain 5 §:n 1 momentin sijasta 
sanotun lain 5 §:n 2 momenttiin. Nykyinen 
viittaus on aiemman lainmuutoksen vuoksi 
vanhentunut. 

18 §. Pykälän 1 momentin viittaus 16 §:ään 
korjataan vastaamaan 16 §:n nykyistä muotoa. 
Pykälän 2 momentin viittaus työntekijäin elä
kelakiin muutetaan, koska säännös vakuutus
oikeuden kokoonpanosta siirtyy mainitun lain 
uuteen 21 f §:ään. 

19 §. Pykälän 1 momenttiin lisätään viittaus 
työntekijäin eläkelain 10 c ja 21 b- 21 e §:ään. 
Samalla poistetaan viittaus työntekijäin eläke
lain 5 §:n 2 momenttiin. Lisäksi pykälän sana
muotoa muutetaan siten, että maatalousyrittä
jien eläkelakiin, luopumiseläkelakiin, maatalo
usyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä an
nettuun lakiin ja maatalousyrittäjien luopumis
korvauksesta annettuun lakiin sisältyvät viit
taussäännökset työntekijäin eläkelakiin ovat 
soveltuvin osin keskenään samanlaiset. 

1.6. Laki maatalousyrittäjien sukupolven
vaihdoseläkkeestä 

43 §. Pykälän 1 momentista poistetaan viit
taus työntekijäin eläkelain 19 e §:ään ja lisätään 
viittaus työntekijäin eläkelain 10 c ja 21 b-21 
e §:ään. Lisäksi pykälän sanamuoto muutetaan 
siten, että maatalousyrittäjien eläkelakiin, luo
pumiseläkelakiin, maatalousyrittäjien sukupol
venvaihdoseläkkeestä annettuun lakiin ja maa
talousyrittäjien luopumiskorvauksesta annet
tuun lakiin sisältyvät viittaussäännökset työn-

tekijäin eläkelakiin ovat soveltuvin osin keske
nään samanlaiset. 

1.7. Laki maatalousyrittäjien luopumis
korvauksesta 

37 §. Pykälän 1 momenttiin lisätään viittaus 
työntekijäin eläkelain 10 c ja 21 b-21 e §:ään. 
Lisäksi pykälän sanamuoto muutetaan siten, 
että maatalousyrittäjien eläkelakiin, luopu
miseläkelakiin, maatalousyrittäjien sukupolven
vaihdoseläkkeestä annettuun lakiin ja maatalo
usyrittäjien luopumiskorvauksesta annettuun 
lakiin sisältyvät viittaussäännökset työntekijäin 
eläkelakiin ovat soveltuvin osin keskenään sa
manlaiset. 

1.8. Luopumiseläkelaki 

24 §. Pykälän 1 momenttiin lisätään viittaus 
työntekijäin eläkelain 10 c ja 21 b-21 e §:ään. 
Lisäksi pykälän sanamuoto muutetaan siten, 
että maatalousyrittäjien eläkelakiin, luopu
miseläkelakiin, maatalousyrittäjien sukupolven
vaihdoseläkkeestä annettuun lakiin ja maatalo
usyrittäjien luopumiskorvauksesta annettuun 
lakiin sisältyvät viittaussäännökset työntekijäin 
eläkelakiin ovat soveltuvin osin keskenään sa
manlaiset. 

1.9. Kansaneläkelaki 

6 §. Pykälään tehdään jäljempänä ehdotetta
van kansaneläkelain 77 §:n kumoamisesta joh
tuvat tekniset muutokset. Tämän vuoksi pykä
län 1 momentin 3 kohdan ja 2 momentin 
sanamuotoa muutetaan siten, että nykyisen 
työkyvyttömäksi toteamisen sijasta niissä pu
hutaan työkyvyttömyyseläkkeen saajasta. 

22 a §. Pykälän 9 momentti kumotaan. Muu
tos on tekninen ja liittyy niin ikään jäljempänä 
ehdotettavaan 77 §:n kumoamiseen. 

45 §. Pykälän 1 momenttia muutetaan siten, 
että siitä poistetaan eläkelaitoksen mahdolli
suus antaa etuuden hakijan eduksi väliaikainen 
päätös muutoksenhaun vireillä ollessa. Eläke
laitoksella olisi kuitenkin vastaavanlainen mah
dollisuus väliaikaisen päätöksen antamiseen 
jäljempänä ehdotettavan eläkelaitoksen it
seoikaisua koskevan 73 a §:n 2 momentin no
jalla. Samalla säännöksen sanamuotoa paran
netaan kielellisesti. 

Lisäksi pykälään lisätään uusi 3 momentti. 
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Momentissa ilmaistaan se periaate, että ryhdyt
täessä maksamaan keskeytettyä eläkettä uudel
leen, eläkkeen takautuvaan maksamiseen sovel
letaan normaalia vuoden maksuaikaa. 

73 §. Pykälän säännöksiä, jotka koskevat 
tavanomaista valitusoikeutta, selkeytetään ja 
yksinkertaistetaan. Nykyisellään pykälän 1 mo
mentissa luetellaan kaikki ne asiat, joista on 
valitusoikeus tarkastuslautakuntaan. Luettelo 
kattaa käytännössä kaikki ne tilanteet, joissa 
voisi olla tarpeen valittaa kansaneläkelaissa 
säädettyjä etuuksia koskevista eläkelaitoksen 
päätöksistä. Tämän vuoksi mainitusta luette
losta voidaan luopua ja säännös voidaan kir
joittaa yleisempään muotoon siten, että eläke
laitoksen kansaneläkettä ja kansaneläkelaissa 
säädettyä muuta etuutta koskevaan päätökseen 
saa hakea muutosta tarkastuslautakunnalta. 
Samalla 1 momentista poistetaan vanhentuneet 
maininnat eläkelaitoksen toimielimien tai toi
mihenkilöiden päätöksistä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, kuten ny
kyisinkin, muutoksenhausta vakuutusoikeu
teen. Säännöksen sanamuotoa kuitenkin tarkis
tetaan 1 momenttiin ehdotetun muutoksen 
vuoksi. Samalla muutoksenhakuoikeutta tar
kennetaan nykyisestään siten, että myös tarkas
tuslautakunnan kansaneläkettä koskevasta ta
kaisinperintäpäätöksestä voi valittaa vakuutus
oikeuteen. Koska 77 § ehdotetaan vähäisen 
merkityksensä vuoksi jäljempänä kumottavak
si, ei sanotun lainkohdan tarkoittamista työky
vyttömäksi toteamisasioista tulisi enää valituk
Sia. 

Pykälän 3 momenttia muutetaan 73 a §:ään 
ehdotettavan itseoikaisumenettelyn vuoksi. Va
lituskirjelmä olisi aina toimitettava kansanelä
kelaitokseen. 

Pykälän 4 momenttia muutetaan siten, että 
ainoastaan eläkelaitoksen päätöstä on muutok
senhausta huolimatta noudatettava siihen asti, 
kun asia on ratkaistu lainvoimaisella päätök
sellä. Tarkastuslautakunnan päätökseen näh
den ei enää meneteltäisi vastaavasti. Lisäksi 
momentin sanamuotoa tarkistetaan. 

Pykälän 5 momentti kumotaan samalla kun 
siinä oleva tarkastuslautakuntaa koskeva sään
nös siirretään sanamuodoltaan tarkistettuun 1 
momenttiin. 

73 a §. Pykälän nykyiset säännökset, jotka 
koskevat lisäosan epäämistä ja vähentämistä 
vuosina 1983 ja 1984, poistetaan tarpeettomi
na. Niiden tilalle pykälään otetaan säännökset 
valituksen ohjaamisesta eläkelaitoksen kautta 

muutoksenhakuasteeseen ja muutoksenhaun 
yhteydessä tapahtuvasta eläkelaitoksen it
seoikaisumenettelystä. Pykälä vastaa pääasial
lisesti edellä ehdotettua työntekijäin eläkelain 
21 a §:ää. 

73 b §. Pykälä on uusi. Se koskee valituksen 
tutkittavaksi ottamista muutoksenhakuelimissä 
silloin, kun valitus on saapunut myöhästynee
nä. Säännös koskee ainoastaan muutoksenha
kuelimiä. ltseoikaisumenettelyssä säännöstä ei 
sovelleta. Säännöksessä tarkoitettuna painava
na syynä voidaan yleensä pitää esimerkiksi 
sellaista muutoksenhakijan sairautta, joka es
tää valituksen toimittamisen määräajassa. 
Myös muu sellainen myöhästymisen syy, jota ei 
voida lukea muutoksenhakijan syyksi, saattaa 
tilanteesta riippuen olla lainkohdan tarkoitta
ma painava syy. Ehdotettu pykälä vastaa pää
asiallisesti edellä ehdotettua työntekijäin eläke
lain 21 c §:ää. 

74 §. Päätöksen purkamista ja lainvoimaisesti 
päätetyn asian uudelleen tutkimista koskevaan 
pykälään tehdään sekä asiallisia muutoksia että 
kielellisiä ja säädösteknisiä tarkistuksia. Muu
tosta nykyiseen on, ettei vakuutusoikeus voi 
enää purkumenettelyn yhteydessä itse ottaa 
varsinaista asiakysymystä ratkaistavakseen, 
vaan sen on tällöin määrättävä asia aina 
alemman päätöksentekoasteen uudelleen käsi
teltäväksi. Lisäksi eläkelaitoksen olisi aina kä
siteltävä lainvoimaisesti päätetty asia uudelleen 
jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämises
tä, ilmenee uutta selvitystä. Myös muutoksen
hakuelimet voisivat menetellä vastaavasti vali
tusasiaa käsitellessään. Niillä ei kuitenkaan 
olisi velvollisuutta tähän. Ehdotettu pykälä 
vastaa pääasialliselta sisällöltään edellä ehdo
tettua työntekijäin eläkelain 21 d §:ää. 

74 b §. Pykälä on uusi. Pykälään on otettu 
asialliselta sisällöltään hallintomenettelylain 
26-28 §:ien säännöksiä vastaavat säännökset 
päätöksessä olevan asia- ja kirjoitusvirheen 
korjaamisesta. Vastaavanlaiset säännökset on 
edellä ehdotettu otettavaksi myös työntekijäin 
eläkelain 21 c §:ään. 

74 c §. Pykälä on uusi. Sen mukaan kansan
eläkelaitoksella on oikeus aiemman päätöksen 
estämättä käsitellä lisäosaa koskeva asia uudel
leen, jos lisäosassa tuloksi luettavan etuuden 
maksaja on takautuvasti myöntänyt lisäosan 
saajalle 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun etuu
den tai tällaista etuutta enemmän kuin hän sai 
lisäosasta aiemmin päätettäessä. Tästä seuraa, 
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että kansaneläkelaitoksella tulee olla oikeus 
käsitellä myös eläkkeensaajien asumistukea, 
perhe-eläkettä tai rintamasotilaseläkettä koske
va asia uudelleen lisäosan muuttuessa. 

77 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, koska 
sen tosiasiallinen merkitys on jäänyt vähäiseksi 
kansaneläkelain soveltamisalasäännösten muu
tuttua vuoden 1989 alusta. Pykälää on sovel
lettu viimeksi vuotta 1991 koskien, koska 
vakuutusmaksuista vapauttamista koskevaa 
6 §:ää on muutettu väliaikaisesti vuosien 1992, 
1993 ja 1994 osalta. Vuonna 1991 annettiin 
noin 20 työkyvyttömäksi toteamista koskevaa 
päätöstä. 

83 §. Pykälän 3 momenttiin tehdään tekninen 
tarkistus ehdotetun 77 §:n kumoamisen johdos
ta. Pykälään lisätään myös maininta tarkastus
lautakunnan oikeudesta saada vastaavia tietoja 
kuin eläkelaitos ja vakuutusoikeus. 

1.10. Eläkkeensaajien asumistukilaki 

10 §. Pykälä koskee muutoksenhakua asu
mistukipäätöksestä. Muutoksenhausta on voi
massa olevassa laissa itsenäinen säännös, vaik
ka laissa muilta osin viitataan menettelytapa
säännösten osalta kansaneläkelakiin. Muutok
senhakua koskeva säännös on vakuutetun oi
keusturvan kannalta keskeinen, minkä vuoksi 
sitä koskevan säännöksen säilyttäminen laissa 
on perusteltua. Pykälää ehdotetaan kuitenkin 
muutettavaksi siten, että siinä säädettäisiin vain 
itse muutoksenhakuoikeudesta, mutta menette
lytavan osalta viitattaisiin kansaneläkelain 8 
luvun asianomaisiin säännöksiin. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin muutok
senhausta eläkkeensaajien asumistukea koske
van päätökseen. 

Voimassa olevat 2 ja 3 momentti ehdotetaan 
poistettavaksi ja uudessa 2 momentissa ehdo
tetaan säädettäväksi, että kansaneläkelain 8 
luvun muutoksenhakua ja oikaisua koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin myös asumistuessa. 
Nykyisin 14 §:n 1 momentissa oleva päätöksen 
poistamista koskeva säännös siirretään samalla 
sanamuodoltaan tarkistettuna tähän moment
tiin. 

14 §. Pykälästä poistetaan muutoksenhakua 
koskevat viittaukset kansaneläkelakiin 10 §:ään 
ehdotetun viittauksen vuoksi ja lisätään viittaus 
edellä ehdotettuun uuteen kansaneläkelain 74 b 

ja 74 c §:ään. Samalla momentin viimeinen 
virke siirretään sanamuodoltaan tarkistettuna 
10 §:n 2 momenttiin. 

1.11. Perhe-eläkelaki 

37 §. Pykälän 1 momentin viittauksia kan
saneläkelakiin tarkistetaan edellä ehdotettujen 
uusien kansaneläkelain 73 a, 73 b, 74 b ja 74 
c §:ien vuoksi. 

1.12. Rintamasotilaseläkelaki 

17 §. Pykälän 1 momentin viittauksia kan
saneläkelakiin tarkistetaan kansaneläkelakiin 
lisättävien uusien 73 a, 73 b, 74 b ja 74 c §:ien 
vuoksi. Lisäksi pykälää täsmennetään kansan
eläkelain 26 §:n 7 momentin viittauksen osalta 
siten, että mainittua kansaneläkelain säännöstä 
sovellettaisiin vain ylimääräistä rintamalisää 
määrättäessä. Täsmennys johtuu kansaneläke
lain 26 §:n 7 momenttiin aiemmin tehdystä 
muutoksesta. Samalla pykälään tehdään myös 
teknisluonteisia muutoksia. 

1.13. Vammaistukilaki 

7 §. Pykälän säännöksiä muutetaan asiallises
ti siten, ettei valituskirjelmää toimiteta enää 
suoraan muutoksenhakuelimille, vaan se toimi
tetaan aina kansaneläkelaitoksen kautta. Muu
tos johtuu jäljempänä ehdotettavasta eläkelai
toksen itseoikaisumenettelystä. Lisäksi sään
nöstä eläkelaitoksen päätöksen noudattamises
ta muutoksenhaun aikana on muutettu. Samal
la pykälän säännöksien sanamuotoa on tarkis
tettu. Ehdotettu pykälä vastaa soveltuvin osin 
edellä ehdotettua kansaneläkelain 73 §:ää. 

7 a §. Pykälä on uusi. Siinä on säännökset 
eläkelaitoksen itseoikaisumenettelystä. Pykälä 
vastaa asiallisesti edellä ehdotettua kansanelä
kelain 73 a §:ää. 

7 b §. Pykälä on uusi. Siinä on muutoksen
hakuelimiä koskeva säännös menettelystä vali
tuksen myöhästyessä. Pykälä vastaa edellä eh
dotettua kansaneläkelain 73 b §:ää. 

7 c §. Pykälä on uusi. Siinä on säännökset 
lainvoimaisen päätöksen purkamisesta ja lain
voimaisesti päätetyn asian uudelleen tutkimi
sesta. Pykälä vastaa asiallisesti edellä ehdotet
tua kansaneläkelain 74 §:ää. 

7 d §. Ehdotettu pykälä on uusi. Siihen on 
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otettu asialliselta sisällöltään hallintomenettely
lain 26-28 §:ien säännöksiä vastaavat sään
nökset päätöksessä olevan asia- ja kirjoitusvir
heen korjaamisesta. Samanlaiset säännökset on 
edellä ehdotettu otettavaksi myös kansaneläke
lain 74 b §:ään. 

8 §. Pykälä kumotaan sellaisena kuin se on 
30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa 
(1577/93). Nykyisellään on voimassa kaksi 8 §:n 
säännöstä, jotka poikkeavat toisistaan. Molem
mat säännökset ovat tulleet voimaan vuoden 
1994 alusta. Tämä tilanne johtuu samanaikai
sesta tarpeesta saattaa kansallinen lainsäädän
tömme ETA-sopimusta vastaavaksi ja tehdä 
muusta syystä vammaistukilakiin tarpeelliset 
muutokset. ETA-sopimuksen voimaantulon 
ajankohta oli hyvin pitkään auki. Tämän vuok
si jouduttiin ETA-sopimuksesta aiheutuneet 
lainmuutokset tekemään hyvissä ajoin siten, 
että ne voitaisiin saattaa voimaan samanaikai
sesti ETA-sopimuksen voimaantulon kanssa. 
Kun vuoden 1993 loppupuolella ETA-sopi
muksen voimaantuloajankohta varmistui, 
8 §:ää on muutettu samana päivänä vahingossa 
kaksi kertaa. Tämän vuoksi 8 §, sellaisena kuin 
se on 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa 
laissa (1577/93), tulee kumota. Pykälän sään
nös, sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 
1993 annetussa laissa (549/93), joka on saatettu 
voimaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetulla 
voimaanpanoasetuksella (1645/93), jäisi edel
leen voimaan. Siihen tehtäisiin kuitenkin kie
lellisiä ja säädösteknisiä tarkistuksia. 

1.14. Laki lapsen hoitotuesta 

8 b §. Pykälän säännöksiä muutetaan vastaa
vasti kuin edellä ehdotetun vammaistukilain 
7 §:n säännöksiä. 

8 c §. Pykälä on uusi. Siinä on säännökset 
eläkelaitoksen itseoikaisumenettelystä. Pykälä 
vastaa asiallisesti edellä ehdotettua kansanelä
kelain 73 a §:ää. 

8 d §. Pykälä on uusi. Siinä on muutoksen
hakuelimiä koskeva säännös menettelystä vali
tuksen myöhästyessä. Pykälä vastaa edellä eh
dotettua kansaneläkelain 73 b §:ään. 

8 e §. Pykälä on uusi. Siinä on säännökset 
lainvoimaisen päätöksen purkamisesta ja lain
voimaisesti päätetyn asian uudelleen tutkimi
sesta. Pykälä vastaa asiallisesti edellä ehdotet
tua kansaneläkelain 74 §:ää. 

8 f §. Pykälä on uusi. Siihen on otettu asial-
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Iiselta sisällöltään hallintomenettelylain 
26-28 §:ien säännöksiä vastaavat säännökset 
päätöksessä olevan asia- ja kirjoitusvirheen 
korjaamisesta. Samanlaiset säännökset on edel
lä ehdotettu otettavaksi myös kansaneläkelain 
74 b §:ään. 

9 §. Pykälän viittaussäännöksistä poistetaan 
muutoksenhakua koskevat viittaukset kansan
eläkelakiin. 

1.15. Laki ulkomaille maksettavasta rintama
Jisästä 

10 §. Pykälän viittaussäännöksiin lisätään 
edellä kansaneläkelakiin lisättäväksi ehdotetut 
73 a, 73 b ja 74 b §. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1995. Niiden muutoksenhakua 
koskevia säännöksiä ja kansaneläkelain 74 c §:n 
säännöstä sovellettaisiin sellaisiin päätöksiin, 
jotka on annettu lakien voimassa ollessa. Tästä 
on selvyyden vuoksi otettu lakien voimaantu
losäännökseen nimenomainen säännös. Siten, 
vaikka muutoksenhaku ensimmäiseen muutok
senhakuasteeseen on tapahtunut aikaisempien 
säännösten mukaisesti, on muutoksenhaussa 
vakuutusoikeuteen noudatettava uusia sään
nöksiä, jos ensimmäisen muutoksenhakuasteen 
päätös annetaan ehdotettujen lainmuutosten 
voimaantulon jälkeen. Ehdotettujen lakien yli
määräistä muutoksenhakua koskevia säännök
siä sovelletaan kuitenkin niihin ylimääräistä 
muutoksenhakua koskeviin asioihin, jotka tu
levat vireille lakien voimaantulon jälkeen. La
kien voimaan tullessa vireillä olevat ylimääräis
tä muutoksenhakua koskevat asiat käsitellään 
loppuun aikaisempien säännösten mukaisesti. 

3. Säätämisjärjestys 

Ehdotuksessa ei puututa kenenkään maksus
sa olevaan etuuteen eikä siinä ehdoteta muu
toksia kansalaisten toimeentulon lakisääteiseen 
perusturvaan. Kysymys ei siten ole valtiopäi
väjärjestyksen 66 §:n 7 momentissa tarkoitetus
ta toimeentulon lakisääteisen perusturvan hei
kentämisestä eikä 67 §:ssä tarkoitetusta suojas-
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ta. Tämän vuoksi ehdotetut lakimuutokset 
voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjes
tyksessä. 

1. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 8 c §:n 3 

momentti, 19 e § ja 20 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 8 c §:n 3 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (553/93) 

sekä 19 e §ja 20 §:n 2 momentti 23 päivänä lokakuuta 1992 annetussa laissa (949/92), 
muutetaan 19 b §:n edellä oleva väliotsikko, 19 b §:n 1 momentti sekä 19 c, 21, 21 aja 21 b §, 
sellaisina kuin ne ovat, 19 b §:n edellä oleva väliotsikko mainitussa 23 päivänä lokakuuta 1992 

annetussa laissa, 19 b §:n 1 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (559/93), 19 c § 
10 päivänä huhtikuuta 1981 annetussa laissa (257/81), 21 § 16 päivänä joulukuuta 1966 annetussa 
laissa (639/66), 21 a §muutettuna 9 päivänä helmikuuta 1962 annetulla lailla (135/62) ja mainitulla 
23 päivänä lokakuuta 1992 annetulla lailla sekä 21 b § mainitussa 9 päivänä helmikuuta 1962 
annetussa laissa, ja 

lisätään lakiin uusi 10 c ja 21 c-21 f § seuraavasti: 

10 c § 
Käsiteltäessä eläkelaitoksessa tai eläketurva

keskuksessa tämän lain mukaista eläketurvan 
järjestämisvelvollisuutta, eläkehakemusta, elä
keoikeutta, eläkkeen määrää ja maksamista 
sekä takaisinperintää ja näihin rinnastettavia 
asioita asianosaiselle on varattava tilaisuus 
tulla kuulluksi, jos se on hänen etunsa vuoksi 
ilmeisen tarpeellista. Muutoin käsittelyssä nou
datetaan soveltuvin osin hallintomenettelylain 
(598/82) 4, 6, 9-11, 16, 21, 23 ja 24 §:ssä 
ilmaistuja periaatteita. 

Eläkelaitoksen toimihenkilö ja hallituksen 
jäsen voi kuitenkin sen estämättä, mitä hallin
tomenettelylain 10 §:n 1 momentin 4 ja 5 
kohdassa säädetään, käsitellä asiaa, joka kos
kee eläkelaitoksessa eläketurvan järjestänyHä 
työnantajaa tai tällaisen työnantajan palveluk
sessa olevaa työntekijää taikka yrittäjää. Tämä 
koskee soveltuvin osin myös eläketurvakeskuk
sen toimihenkilöä ja hallituksen jäsentä. 

Eläkkeen hakeminen, maksaminen ja 
viivästyskorotus 

19 b § 
Jos eläkkeen hakija on alle 18-vuotias taikka 

jos hän sairauden tai muun syyn takia ei pysty 
itse hakemaan eläkettä ja jos hänellä ei ole 

holhoojaa tai tätä tarkoitusta varten määrättyä 
uskottua miestä, eläkelaitoksen hyväksymä ha
kijan lähiomainen tai muu hakijasta pääasial
lisesti huolehtiva henkilö voi edunvalvojana 
käyttää hänen puhevaltaansa tämän lain mu
kaista eläkettä koskevassa asiassa. Eläkkeen 
hakija, joka on 15 vuotta täyttänyt, voi kui
tenkin yksin käyttää puhevaltaa sellaisessa elä
keasiassa, joka koskee hänen omalla työllään 
ansaitsemaansa eläkettä. Vastaavasti hän voi 
myös itse määrätä omalla työllään ansaitsemas
taan eläkkeestä, jollei tämän lain säännöksistä 
muuta seuraa. 

19 c § 
Jos eläkelaitos on myöntänyt työntekijälle 

takautuvasti työkyvyttömyyseläkkeen ja työn
antaja on maksanut hänelle samalta ajalta 
sairausajan palkkaa, eläke maksetaan tältä 
ajalta hakemuksesta työnantajalle edellyttäen, 
että työnantajan hakemus on saapunut eläke
laitokselle ennen takautuvasti maksettavan 
eläkkeen suorittamista. Eläke maksetaan työn
antajalle kuitenkin enintään samalta ajalta 
maksetun palkan määräisenä. Eläkettä ei mak
seta työnantajalle siltä osin kuin se on 4 d §:n 
4 momentin perusteella suoritettava sairausva
kuutusrahastolle eikä myöskään siinä tapauk-
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sessa, että työnantaja on muun lain nojalla 
saanut korvauksen sairausajalta maksamastaan 
palkasta. 

21 § 
Asianosainen, joka ei tyydy eläkelaitoksen 

tai eläketurvakeskuksen eläkettä taikka eläke
laitokselle tai työnantajalle tässä laissa säädet
tyjä velvollisuuksia koskevaan päätökseen, saa 
hakea siihen muutosta eläkelautakunnalta kir
jallisella valituksella viimeistään 30 päivänä sen 
päivän jälkeen, jona asianosainen on saanut 
tiedon päätöksestä. 

Joka ei tyydy eläkelautakunnan edellä mai
nitussa asiassa antamaan päätökseen, saa ha
kea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kirjal
lisella valituksella 1 momentissa säädetyssä 
määräajassa. 

Mitä 19 b §:ssä säädetään eläkkeen hakemi
sesta, on vastaavasti voimassa haettaessa muu
tosta eläkelaitoksen, eläketurvakeskuksen tai 
eläkelautakunnan päätökseen. 

Jos valituksen yhteydessä ei muuta näytetä, 
valittajan katsotaan saaneen päätöksestä tie
don seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, 
jona päätös on postitettu valittajan ilmoitta
maan osoitteeseen. 

21 a § 
Asianosaisen on toimitettava 21 §:n 1 ja 2 

momentissa tarkoitettu valituskirjelmänsä 
21 §:n 1 momentissa säädetyssä määräajassa 
asianomaiselle eläkelaitokselle, tai eläketurva
keskukselle, jos se on ratkaissut asian ensim
mäisenä päätöksentekoasteena. 

Jos eläkelaitos tai eläketurvakeskus hyväksyy 
kaikilta osin sille toimitetussa valituksessa esi
tetyt vaatimukset, sen on annettava asiasta 
oikaisupäätös. Oikaisupäätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin 21 §:ssä säädetään. 

Jos eläkelaitos tai eläketurvakeskus ei voi 
oikaista valituksen kohteena olevaa päätöstä 2 
momentissa mainituin tavoin, sen on 30 päivän 
kuluessa valitusajan päättymisestä toimitettava 
valituskirjelmä ja lausuntonsa eläkelautakun
nalle tai, jos valitus koskee eläkelautakunnan 
päätöstä, vakuutusoikeudelle käsiteltäväksi. 
Eläkelaitos tai eläketurvakeskus voi tällöin 
väliaikaisella päätöksellä oikaista aikaisemman 
päätöksensä siltä osin kuin se hyväksyy vali
tuksessa esitetyn vaatimuksen. Jos valitus on jo 
toimitettu muutoksenhakuelimelle, eläkelaitok
sen tai eläketurvakeskuksen on ilmoitettava 

sille heti väliaikaisesta päätöksestä. Väliaikai
seen päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetusta määrä
ajasta voidaan poiketa, jos valituksen johdosta 
tarvittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä 
edellyttää. Lisäselvityksen hankkimisesta on 
tällöin viipymättä ilmoitettava valittajalle. Va
lituskirjelmä ja lausunto on kuitenkin aina 
toimitettava asianomaiselle muutoksenhakueli
melle viimeistään 60 päivän kuluessa valitus
ajan päättymisestä. 

21 b § 
Eläkelaitoksen ja eläketurvakeskuksen paa

töstä on muutoksenhausta huolimatta nouda
tettava, kunnes asia on lainvoimaisella päätök
sellä ratkaistu. 

Eläkelaitoksen, eläketurvakeskuksen ja elä
kelautakunnan lainvoimainen päätös saadaan 
panna täytäntöön niin kuin riita-asiassa annet
tu lainvoimainen tuomio. 

Valituksen johdosta eläkelautakunnan ja va
kuutusoikeuden on varattava sille, jonka etua 
päätös koskee, tilaisuus tulla kuulluksi. 

21 c § 
Jos eläkelautakunnalle tai vakuutusoikeudel

le annettava valitus on saapunut asianomaiselle 
eläkelaitokselle tai eläketurvakeskukselle taikka 
asianomaiselle muutoksenhakuelimelle 21 tai 
22 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, asian
omainen muutoksenhakuelin voi tästä huoli
matta ottaa valituksen tutkittavakseen, jos 
myöhästymiseen on ollut painavia syitä. 

21 d § 
Jos 21 §:ssä tarkoitetussa asiassa annettu 

lainvoimainen päätös perustuu väärään tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti 
lain vastainen, vakuutusoikeus voi eläkelaitok
sen esityksestä tai asianosaisen hakemuksesta, 
varattuaan muille asianasaisille tilaisuuden tul
la kuulluksi, poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä 
sanotun esityksen eläkelaitos voi, kunnes asia 
on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää 
eläkkeen maksamisen tai maksaa sen esityksen
sä mukaisesti. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämises
tä, ilmenee uutta selvitystä, eläkelaitoksen on 
tutkittava asia uudelleen. Eläkelaitos voi aikai
semman lainvoimaisen päätöksen estämättä 
myöntää evätyn edun tai myöntää edun aikai-
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sempaa suurempana. Myös eläkelautakunta ja 
vakuutusoikeus voivat menetellä vastaavasti 
muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Päätök
seen saa hakea muutosta siten kuin 21 §:ssä 
säädetään. 

21 e § 
Jos eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen 

päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puut
teelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään 
lain soveltamiseen, eläkelaitos tai eläketurva
keskus voi asianosaisten suostumuksella pois
taa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian 
uudelleen. 

Jos eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen 
päätöksessä on ilmeinen kirjoitus- tai laskuvir
he, sen on korjattava päätöksensä. Virhettä ei 
saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa 
asianosaiselle kohtuuttamaan tulokseen. 

Korjaamisesta on tehtävä merkintä eläkelai
toksen tai eläketurvakeskuksen tallekappalee
seen. Asianosaiselle on toimitettava korjattu tai 
uusi päätös. Jos päätöksestä on vireillä muu
toksenhaku, eläkelaitoksen tai eläketurvakes
kuksen on ilmoitettava korjaamisasian käsitel
täväksi ottamisesta ja toimitettava siinä teke
mänsä päätös myös muutoksenhakuelimelle. 

Päätökseen, jolla eläkelaitos tai eläketurva
keskus ei ole hyväksynyt virheen korjaamista 
koskevaa vaatimusta, ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 

21 f § 
Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä 

2. 

lakia on sovellettava, vakuutusoikeudessa on 
siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikko
jäseninä kaksi työnantaja- ja kaksi työntekijä
jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä. 
Heidän tulee olla työoloihin perehtyneitä ja 
heistä osallistuu vakuutusoikeuden istuntoon 
samanaikaisesti yksi työnantaja- ja yksi työn
tekijäjäsen. 

Valtioneuvosto määrää sosiaali- ja terveys
ministeriön esityksestä kolmeksi vuodeksi ker
rallaan työnantaja- ja työntekijäjäsenet sekä 
varajäsenet. Heidän määräämistään varten on 
asianomaisille työnantajain ja työntekijäin 
edustaviromille järjestöille annettava tilaisuus 
tehdä omalta kohdaltaan ehdotuksensa, jonka 
tulee käsittää yhtä monta ehdokasta kuin 
jäseniksi ja varajäseniksi tarvitaan. 

Maallikkojäsenten tulee osallistua käsitte
lyyn, jos asiassa on kysymys siitä, oikeuttaako 
sairaus, vika tai vamma tämän lain mukaiseen 
eläkkeeseen tai, jos vakuutusoikeudesta anne
tussa laissa niin erikseen säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä 
sovelletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muu
toksenhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat 
vireille tämän lain voimaan tultua. 

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, 5 b §:n 1 momentti, 7 b §:n 7 momentti, 10 §:n 5 momentti ja 
12 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa 
(1545/93), 5 b §:n 1 momentti ja 7 b §:n 7 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa 
(560/93) sekä 10 §:n 5 momentti 14 päivänä huhtikuuta 1972 annetussa laissa (275172), 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-
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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 
momentissa, 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 
10, 10 a, 10 c, 12, 13 a, 13 b ja 14 §:ssä, 15 §:n 2 
momentissa sekä 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 
18, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 f, 22 ja 23 §:ssä 
säädetään. 

5 b § 
Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko täy

tenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täysi työky
vyttömyyseläke myönnetään työntekijälle, jon
ka työkyvyn on 4 §:n 2 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. Täyden 
työkyvyttömyyseläkkeen suuruus määrätään 
5 §:n mukaan. Osaeläke on puolet täydestä 
eläkkeestä. 

7 b § 

Jos 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun rajamää
rän ansaitseminen on estänyt täysitehoisen työ
kyvyttömyyseläkkeen määräämisen työnteki
jäin eläkelain alaisen työsuhteen taikka maata
lousyrittäjien eläkelain ( 467 /69) tai yrittäjien 
eläkelain (468/69) alaisen yrittäjätoiminnan pe
rusteella ja jos eläkkeen perusteena oleva palk-

ka tai työtulo mainitussa työsuhteessa tai yrit
täjätoiminnassa vuosituloksi muutettuna ylittää 
7 a §:n 1 momentissa tarkoitetun palkan vuo
tuisen määrän, korvataan tämä sanotulla vuo
situloksi muutetuna palkalla tai työtulolla. 

10§ 

Työeläkekassan määräämää vakuutusmak
sua ja vakuutusmaksua, jonka suorittamisesta 
eläketurvakeskus on vapauttanut työnantajan, 
pidetään 5, 7 ja 7 a §:n säännöksiä sovelletta
essa suoritettuina vakuutusmaksuina. Myös 
sellainen tämän lain alaisessa työsuhteessa an
saittu palkka, josta vakuutusmaksua ei enää 
voida määrätä työnantajan suoritettavaksi, on 
otettava 5, 7 ja 7 a §:n säännöksiä sovellettaessa 
huomioon ikään kuin vakuutusmaksu olisi 
suoritettu, jos palkan määrästä esitetään vero
viranomaisen todistus tai muu siihen verrattava 
luotettava selvitys. 

12 § 
Kun eläkkeiden perusteena olevia palkkoja 

muutetaan työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoi
tetulla tavalla, on 5 §:ssä, 5 d §:n 2 momentissa 
ja 7 §:ssä säädetyt palkkojen ja eläkkeiden 
markkamääräiset rajamäärät vastaavasti muu
tettava siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö 
päättää. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tällä lailla kumotaan lyhytaikaisissa työsuh
teissa olevien työntekijäin eläkelain muuttami
sesta 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain 
(1468/93) 1 §:n 1 momentti. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä 
sovelletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muu
toksenhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat 
vireille tämän lain voimaan tultua. 
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3. 
Laki 

merimieseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/56) 63 b §,sellaisena kuin 

se on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1346/90), 
muutetaan 21, 59 , 59 a, 60, 61 ja 61 a §, 
sellaisina kuin niistä ovat 21 § 11 päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa (768/70), 59, 59 a 

ja 61 § mainitussa 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa ja 61 a § 17 päivänä tammikuuta 
1958 annetussa laissa (18/58), sekä 

lisätään lakiin siitä 29 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla (1309/89) kumotun 40 §:n tilalle 
uusi 40 § sekä uusi 59 b, 60 a ja 61 b § seuraavasti: 

21 § 
Jos eläkkeen hakija on alle 18-vuotias taikka 

jos hän sairauden tai muun syyn takia ei pysty 
itse hakemaan eläkettä ja jos hänellä ei ole 
holhoojaa tai tätä tarkoitusta varten määrättyä 
uskottua miestä, eläkekassan hyväksymä haki
jan lähiomainen tai muu hakijasta pääasialli
sesti huolehtiva henkilö voi edunvalvojana 
käyttää hänen puhevaltaansa tämän lain mu
kaista eläkettä koskevassa asiassa. Eläkkeen 
hakija, joka on 15 vuotta täyttänyt, voi kui
tenkin yksin käyttää puhevaltaa sellaisessa elä
keasiassa, joka koskee hänen omalla työllään 
ansaitsemaansa eläkettä. Vastaavasti hän voi 
myös itse määrätä omalla työllään ansaitsemas
taan eläkkeestä, jollei tämän lain säännöksistä 
muuta seuraa. 

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

40 § 
Käsiteltäessä eläkekassassa tämän lain mu

kaista eläketurvan järjestämisvelvollisuutta, 
eläkehakemusta, eläkeoikeutta, eläkkeen mää
rää ja maksamista sekä takaisinperintää ja 
näihin rinnastettavia asioita asianosaiselle on 
varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos se on 
hänen etunsa vuoksi ilmeisen tarpeellista. Muu
toin käsittelyssä noudatetaan soveltuvin osin 
hallintomenettelylain (598/82) 4, 6, 9-11, 16, 
21, 23 ja 24 §:ssä ilmaistuja periaatteita. 

59§ 
Asianosainen, joka ei tyydy eläkekassan elä

kettä, vakuutusmaksun palauttamista tai 1 §:n 
4 momentissa tarkoitettua asiaa koskevaan 
päätökseen taikka vakuutusmaksun määrää-

mistä ja maksuunpanoa koskevaan päätökseen, 
saa hakea siihen muutosta työntekijäin eläke
lain 20 §:ssä tarkoitetulta eläkelautakunnalta 
kirjallisella valituksella viimeistään 30 päivänä 
sen päivän jälkeen, jona asianosainen on saa
nut tiedon päätöksestä. 

Joka ei tyydy eläkelautakunnan 1 momentis
sa mainitussa asiassa antamaan päätökseen, 
saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta 
kirjallisella valituksella 1 momentissa säädetys
sä määräajassa. 

Mitä 21 §:ssä säädetään eläkkeen hakemises
ta, on vastaavasti voimassa haettaessa muutos
ta eläkekassan tai eläkelautakunnan päätök
seen. 

Jos valituksen yhteydessä ei muuta näytetä, 
valittajan katsotaan saaneen päätöksestä tie
don seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, 
jona päätös on postitettu valittajan ilmoitta
maan osoitteeseen. 

59 a§ 
Asianosaisen on toimitettava 59 §:n 1 ja 2 

momentissa tarkoitettu valituskirjelmänsä 
59 §:n 1 momentissa säädetyssä määräajassa 
eläke kassalle. 

Jos eläkekassa hyväksyy kaikilta osin sille 
toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset, 
sen on annettava asiasta oikaisupäätös. Oi
kaisupäätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
59 §:ssä säädetään. 

Jos eläkekassa ei voi oikaista valituksen 
kohteena olevaa päätöstä 2 momentissa maini
tuin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa valitus
ajan päättymisestä toimitettava valituskirjelmä 
ja lausuntonsa eläkelautakunnalle tai, jos vali
tus koskee eläkelautakunnan päätöstä, vakuu
tusoikeudelle käsiteltäväksi. Eläkekassa voi täl
löin väliaikaisella päätöksellä oikaista aikai-
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semman päätöksensä siltä osin kuin se hyväk
syy valituksessa esitetyn vaatimuksen. Jos va
litus on jo toimitettu muutoksenhakuelimelle, 
eläkekassan on ilmoitettava sille heti väliaikai
sesta päätöksestä. Väliaikaiseen päätökseen ei 
saa hakea muutosta. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetusta määrä
ajasta voidaan poiketa, jos valituksen johdosta 
tarvittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä 
edellyttää. Lisäselvityksen hankkimisesta on 
tällöin viipymättä ilmoitettava valittajalle. Va
lituskirjelmä ja lausunto on kuitenkin aina 
toimitettava asianomaiselle muutoksenhakueli
mene viimeistään 60 päivän kuluessa valitus
ajan päättymisestä. 

59 b § 
Joka katsoo, että eläkekassa on tämän lain 

perusteella perinyt vakuutusmaksua lain tai 
sopimuksen vastaisesti tai että sen määräämän 
maksun maksuunpano on ollut lain tai sopi
muksen vastainen, saa tehdä siitä kirjallisen 
perustevalituksen eläkelautakunnalle viimeis
tään kahden vuoden kuluessa sitä seuraavan 
vuoden alusta, jona saaminen on määrätty tai 
maksuunpantu tai jona se on erääntynyt mak
settavaksi. Jos valitus tehdään ulosmittauksen 
johdosta, on lisäksi voimassa, mitä verojen ja 
maksujen periruisestä ulosottotoimin annetussa 
laissa perustevalituksesta säädetään. 

Joka ei tyydy eläkelautakunnan 1 momentis
sa mainitussa asiassa antamaan päätökseen, 
saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta 
kirjallisella valituksella 59 §:n 1 momentissa 
säädetyssä määräajassa. 

60§ 
Jos eläkelautakunnalle tai vakuutusoikeudel

le annettava valitus on saapunut eläkekassalle 
tai asianomaiselle muutoksenhakuelimene 59 
tai 59 b §:ssä säädetyn valitusajan jälkeen, 
asianomainen muutoksenhakuelin voi tästä 
huolimatta ottaa valituksen tutkittavakseen, jos 
myöhästymiseen on ollut painavia syitä. 

60 a § 
Eläkekassan päätöstä on muutoksenhausta 

huolimatta noudatettava, kunnes asia on lain
voimaisella päätöksellä ratkaistu. 

Eläkekassan ja eläkelautakunnan lainvoimai
nen päätös saadaan panna täytäntöön niin 
kuin riita-asiassa annettu lainvoimainen tuo
mio. 

Valituksen johdosta eläkelautakunnan ja va-

kuutusoikeuden on varattava sille, jonka etua 
päätös koskee, tilaisuus tulla kuulluksi. 

61 § 
Jos 59 §:ssä tarkoitetussa asiassa annettu 

lainvoimainen päätös perustuu väärään tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti 
lain vastainen, vakuutusoikeus voi eläkekassan 
esityksestä tai asianosaisen hakemuksesta, va
rattuaan muille asianosaisille tilaisuuden tulla 
kuulluksi, poistaa päätöksen ja määrätä asian 
uudelleen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sano
tun esityksen eläkekassa voi, kunnes asia on 
uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää 
eläkkeen maksamisen tai maksaa sen esityksen
sä mukaisesti. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn etuuden lisäämi
sestä, ilmenee uutta selvitystä, eläkekassan on 
tutkittava asia uudelleen. Eläkekassa voi aikai
semman lainvoimaisen päätöksen estämättä 
myöntää evätyn edun tai myöntää edun aikai
sempaa suurempana. Myös eläkelautakunta ja 
vakuutusoikeus voivat menetellä vastaavasti 
muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Päätök
seen saa hakea muutosta siten kuin 59 §:ssä 
säädetään. 

61 a § 
Jos eläkekassan päätös perustuu selvästi vir

heelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka 
ilmeisen väärään lain soveltamiseen, eläkekassa 
voi asianosaisten suostumuksella poistaa vir
heellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudel
leen. 

Jos eläkekassan päätöksessä on ilmeinen 
kirjoitus- tai laskuvirhe, sen on korjattava 
päätöksensä. Virhettä ei saa kuitenkaan korja
ta, jos korjaaminen johtaa asianosaisille koh
tuuttomaan tulokseen. 

Korjaamisesta on tehtävä merkintä eläkekas
san tallekappaleeseen. Asianosaisilie on toimi
tettava korjattu tai uusi päätös. Jos päätökses
tä on vireillä muutoksenhaku, eläkekassan on 
ilmoitettava korjaaruisasian käsiteltäväksi otta
misesta ja toimitettava siinä tekemänsä päätös 
myös muutoksenhakuelimelle. 

Päätökseen, jolla eläkekassa ei ole hyväksy
nyt virheen korjaamista koskevaa vaatimusta, 
ei saa hakea muutosta valittamalla. 

61 b § 
Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä 

lakia on sovellettava, vakuutusoikeudessa on 
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siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikko
jäseninä laivanvarustajajäsen ja merenkulkija
jäsen. 

Valtioneuvosto määrää sosiaali- ja terveys
ministeriön esityksestä kolmeksi vuodeksi ker
rallaan laivanvarustajajäsenen ja merenkulkija
jäsenen sekä kummallekin kolme varajäsentä. 
Heidän määräämistään varten on asianomaisil
le laivanvarustajain ja merenkulkijain tunnus
tetuille järjestöille annettava tilaisuus tehdä 
omalta kohdaltaan ehdotuksensa, jonka tulee 
käsittää yhtä monta ehdokasta kuin jäseniksi ja 
varajäseniksi tarvitaan. 

Laivanvarustaja- ja merenkulkijajäsenen se-

kä heidän varamiestensä tulee olla merenkulki
jain oloihin perehtyneitä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä 
sovelletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muu
toksenhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat 
vireille tämän lain voimaan tultua. 

4. Laki 
yrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain (468/69) 7 a §:n 2 momentin 

3 kohta, 13 §, 15 §:n 2 momentti ja 17 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 7 a §:n 2 momentin 3 kohta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa 

laissa (562/93), 13 § 29 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (662176) ja 17 §:n 1 momentti 19 
päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (982/93), seuraavasti: 

7 a § 

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

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 lyhytaikai
sissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 
(134/62) mukaista palkkaa vähintään sanotun 
lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua rajamää
rää; eikä 

13§ 
Vahvistetut työtulot sekä 7 §:n 1 momentissa 

säädetty markkamäärä tarkistetaan yleisten 
palkka- ja hintatasossa tapahtuneiden muutos
ten mukaan siten kuin työntekijäin eläkelain 
9 §:ssä säädetään. 

15 § 

Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä 
lakia on sovellettava, vakuutusoikeudessa on 

siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikko
jäseninä ainakin kaksi yrittäjäjäsentä sekä tar
peellinen määrä varajäseniä. Näistä on sovel
tuvin osin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 
21 f §:ssä maallikkojäsenistä ja heidän määrää
misestään säädetään. 

17 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltuvin 

osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä työnte
kijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3, 4 ja 
4 a-4 n §:ssä, 5 §:n 1 ja 3-6 momentissa, 5 b, 
5 c, 7 a, 7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10 ja 10 c §:ssä, 
11 §:n 1 ja 2 momentissa, 12 §:n 1 momentin 5 
kohdassa ja 4 momentissa sekä 14, 16, 17, 17 a, 
17 b, 18, 19, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e ja 
22 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksehakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä 
sovelletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muu
toksenhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat 
vireille tämän lain voimaan tultua. 
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5. 
Laki 

maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 8 k §:n 2 

momentin 3 kohta, 18 §ja 19 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 8 k §:n 2 momentin 3 kohta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa 

laissa (563/93) ja 19 §:n 1 momentti 19 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (983/93), 
seuraavasti: 

8 k § 

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

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 mukaista palkkaa 
vähintään sanotun lain 5 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua rajamäärää; eikä 

18 § 
Työntekijäin eläkelain 20 §:ssä tarkoitettuun 

eläkelautakuntaan sosiaali- ja terveysministeriö 
määrää 16 §:n 3 momentissa tarkoitettujen jär
jestöjen ehdotuksesta enintään kolmeksi vuo
deksi kerrallaan ainakin kaksi jäsentä. 

Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä 
lakia on sovellettava, on vakuutusoikeudessa 
siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikko
jäseninä ainakin kaksi tämän lain mukaan 
vakuutettuja henkilöitä edustavaa jäsentä sekä 

5 340603E 

tarpeellinen määrä varajäseniä. Näistä on so
veltuvin osin muutoin voimassa, mitä työnte
kijäin eläkelain 21 f §:ssä maallikkojäsenistä ja 
heidän määräämisestään säädetään. 

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 1 ja 3-6 
momentissa, 5 b, 5 c, 7 a, 7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a 
ja 10 c §:ssä, 11 §:n 1 ja 2 momentissa, 12 §:n 1 
momentin 5 kohdassa sekä 14, 16, 17, 17 a, 
17 b, 18, 19, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e ja 
22 §:ssä sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevi
en työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 momentissa 
säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä 
sovelletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muu
toksenhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat 
vireille tämän lain voimaan tultua. 
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6. 
Laki 

maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä 28 päivänä joulukuuta 1990 anne

tun lain (1317/90) 43 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä lokakuuta 1992 annetussa 
laissa (952/92), seuraavasti: 

43 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on sukupol

venvaihdoseläkkeestä soveltuvin osin voimassa, 
mitä työntekijäin eläkelain 8 g, 9, 9 a ja 
10 c §:ssä, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa, 
16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 momentissa, 17 a §:ssä, 
18 §:n 2 ja 3 momentissa, 19 a §:ssä, 19 b §:n 1 
ja 2 momentissa sekä 19 d, 20, 21 ja 
21 a-21 e §:ssä sekä maatalousyrittäjien eläke
lain 16 ja 17 §:ssä sekä 19 §:n 5 ja 6 momentissa 
säädetään. 

7. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä 
sovelletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muu
toksenhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat 
vireille tämän lain voimaan tultua. 

Laki 
maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti . 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lam 

(1330/92) 37 §:n 1 momentti seuraavasti: 

37 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on luopumis

korvauksesta soveltuvin osin voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 9, 9 aja 10 c §:ssä, 12 §:n 
1 momentin 5 kohdassa, 16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 
momentissa, 17 a §:ssä, 18 §:n 2 ja 3 momen
tissa, 19 a §:ssä, 19 b §:n 1 ja 2 momentissa sekä 
19 d, 20, 21 ja 21 a-21 e §:ssä sekä maata
lousyrittäjien eläkelain 16- 18 §:ssä ja 19 §:n 5 
ja 6 momentissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä 
sovelletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muu
toksenhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat 
vireille tämän lain voimaan tultua. 
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8. 
Laki 

luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16/74) 24 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin se on 29 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (663/76), seuraavasti: 

24§ 
Jollei tästä laista muuta johdu, on luopu

miseläkkeestä soveltuvin osin voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 9, 10 c, 16, 17, 17 a, 17 b, 
18, 19, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e ja 22 §:ssä 
sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16-18 §:ssä 
ja 19 §:n 4 momentissa säädetään. 

9. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä 
sovelletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muu
toksenhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat 
vireille tämän lain voimaan tultua. 

Laki 
kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 22 a §:n 9 momentti ja 

77 §, 
näistä 22 a §:n 9 momentti sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa 

(564/93), 
muutetaan 6 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti, 45 §:n 1 momentti, 73, 73 aja 74 § sekä 

83 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 45 §:n 1 momentti 4 päivänä marraskuuta 1960 annetussa laissa 

(466/60), 73 § muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetulla lailla (427/63) sekä 5 päivänä 
helmikuuta 1988, 23 päivänä joulukuuta 1988 ja 30 päivänä joulukuuta 1993 annetuilla laeilla (123 
ja 1217/88 ja 1574/93), 73 a § 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (103/82) ja 74 §osittain 
muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1965 annetulla lailla (705/65), sekä 

lisätään 45 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 4 päivänä marraskuuta 1960 
annetulla lailla ja 8 päivänä elokuuta 1986 annetulla lailla (594/86), uusi 3 momentti ja lakiin uusi 
73 b, 74 b ja 74 c § seuraavasti: 

6 § 
Vakuutusmaksua ei määrätä vakuutetulle: 

3) joka tulovuoden tai sen osan aikana on 
saanut tämän lain mukaista työkyvyttömyys
eläkettä; 

Vakuutusmaksu on kuitenkin määrättävä 
63-vuotiaalle tai työkyvyttömyyseläkettä saa
valle vakuutetulle, jos hänen verotettavaksi 

tulokseen on kunnallisverotuksessa luettu myös 
sen työn arvo, jonka hänen muu kuin 1 
momentissa tarkoitettu kotona oleva lapsensa 
tai muu perheenjäsenensä on tehnyt hänen 
taloutensa hyväksi, tätä tuloa vastaavan vero
äyrimäärän perusteella. 

45 § 
Eläkkeen tai sen osan maksaminen voidaan 

väliaikaisesti keskeyttää, kunnes asia on lopu!-
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lisesti ratkaistu, jos on perusteltua syytä olet
taa, että eläke olisi lakkautettava tai sen 
määrää vähennettävä, tai jos 46 §:n mukaista 
velvoitusta eläkeoikeuden tarkistamiseksi ei 
noudateta. Väliaikaiseen päätökseen ei saa 
hakea muutosta. 

Jos 1 momentin mukaisesti keskeytettyä elä
kettä aletaan maksaa uudelleen, siihen sovelle
taan, mitä eläkkeen maksamisesta takautuvasti 
säädetään. 

73 § 
Eläkelaitoksen kansaneläkettä tai muuta täs

sä laissa säädettyä etuutta koskevaan päätök
seen tyytymätön saa hakea siihen muutosta 
tarkastuslautakunnalta kirjallisella valituksella. 
Tarkastuslautakunnasta säädetään sairausva
kuutuslaissa. 

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyytymä
tön saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeu
delta kirjallisella valituksella, jos päätös koskee 
oikeutta eläkkeeseen tai hoitotukea taikka ta
kaisinperintää. Vakuutusoikeuden päätökseen 
ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu valitus
kirjelmä on toimitettava eläkelaitokselle vii
meistään 30 päivänä sen päivän jälkeen, jona 
valittaja on saanut tiedon päätöksestä. 

Eläkelaitoksen päätöstä on muutoksenhausta 
huolimatta noudatettava, kunnes asia on lain
voimaisella päätöksellä ratkaistu. 

73 a § 
Jos eläkelaitos hyväksyy kaikilta osin sille 

toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset, 
sen on annettava asiasta oikaisupäätös. Oi
kaisupäätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
73 §:ssä säädetään. 

Jos eläkelaitos ei voi oikaista valituksen 
kohteena olevaa päätöstä 1 momentissa maini
tuin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa valitus
ajan päättymisestä toimitettava valituskirjelmä 
ja lausuntonsa asianomaisen muutoksenha
kuelimen käsiteltäväksi. Eläkelaitos voi tällöin 
väliaikaisella päätöksellä oikaista aikaisemman 
päätöksensä siltä osin kuin se hyväksyy vali
tuksessa esitetyn vaatimuksen. Jos valitus on jo 
toimitettu muutoksenhakuelimelle, eläkelaitok
sen on ilmoitettava sille heti väliaikaisesta 
päätöksestä. Väliaikaiseen päätökseen ei saa 
hakea muutosta. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta määrä
ajasta voidaan poiketa, jos valituksen johdosta 

tarvittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä 
edellyttää. Lisäselvityksen hankkimisesta on 
tällöin viipymättä ilmoitettava valittajalle. Va
lituskirjelmä ja lausunto on kuitenkin aina 
toimitettava asianomaiselle muutoksenhakueli
mene viimeistään 60 päivän kuluessa valitus
ajan päättymisestä. 

73 b § 
Jos tarkastuslautakunnalle tai vakuutusoi

keudelle annettava valitus on saapunut 73 §:ssä 
säädetyn määräajan jälkeen, asianomainen 
muutoksenhakuelin voi tästä huolimatta ottaa 
valituksen tutkittavakseen, jos myöhästymiseen 
on ollut painavia syitä. 

74 § 
Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koskeva 

lainvoimainen päätös perustuu väärään tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti 
lain vastainen, vakuutusoikeus voi eläkelaitok
sen esityksestä tai asianosaisen hakemuksesta, 
varattuaan muille asianasaisille tilaisuuden tul
la kuulluksi, poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä 
sanotun esityksen eläkelaitos voi, kunnes asia 
on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää 
etuuden maksamisen tai maksaa sen esityksen
sä mukaisesti. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämises
tä, ilmenee uutta selvitystä, eläkelaitoksen on 
tutkittava asia uudelleen. Eläkelaitos voi aikai
semman lainvoimaisen päätöksen estämättä 
myöntää evätyn edun tai myöntää edun aikai
sempaa suurempana. Myös tarkastuslautakun
ta ja vakuutusoikeus voivat menetellä vastaa
vasti muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Pää
tökseen saa hakea muutosta siten kuin 73 §:ssä 
säädetään. 

74 b § 
Jos eläkelaitoksen päätös perustuu selvästi 

virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taik
ka ilmeisen väärään lain soveltamiseen, eläke
laitos voi asianosaisten suostumuksella poistaa 
virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uu
delleen. 

Jos eläkelaitoksen päätöksessä on ilmeinen 
kirjoitus- tai laskuvirhe, sen on korjattava 
päätöksensä. Virhettä ei saa kuitenkaan korja
ta, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle koh
tuuttamaan tulokseen. 

Korjaamisesta on tehtävä merkintä eläkelai-
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toksen tallekappaleeseen. Asianosaiselle on toi
mitettava korjattu tai uusi päätös. Jos päätök
sestä on vireillä muutoksenhaku, eläkelaitoksen 
on ilmoitettava korjaamisasian käsiteltäväksi 
ottamisesta ja toimitettava siinä tekemänsä 
päätös myös muutoksenhakuelimelle. 

Päätökseen, jolla eläkelaitos ei ole hyväksy
nyt virheen korjaamista koskevaa vaatimusta, 
ei saa hakea muutosta valittamalla. 

74 c § 
Jos lisäosan saajalle on takautuvasti myön

netty 26 §:n 1 momentissa tarkoitettu etuus tai 
tällaista etuutta on korotettu, eläkelaitos voi, 
riippumatta siitä, mitä 74 §:ssä säädetään, asi
anosaista kuultuaan käsitellä asian uudelleen. 

83 § 

Valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen 
yhteisön viranomainen, julkisessa virassa oleva 

lääkäri, sairaala sekä vakuutus- ja eläkelaitos 
on velvollinen pyynnöstä antamaan eläkelai
tokselle, tarkastuslautakunnalle ja vakuutusoi
keudelle hallussaan olevat työkyvyttömyyseläk
keen hakijan ja saajan terveydentilaa koskevat 
tiedot. Eläkelaitos on velvollinen maksamaan 
kohtuullisen palkkion tässä momentissa sääde
tyn velvoituksen perusteella annetusta lääkärin
lausunnosta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä ja 74 c §:n säännöstä sovelletaan pää
tökseen, joka annetaan tämän lain voimaan 
tultua. Tämän lain ylimääräistä muutoksenha
kua koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin 
niihin ylimääräistä muutoksenhakua koskeviin 
asioihin, jotka tulevat vireille tämän lain voi
maan tultua. 

10. Laki 
eläkkeensaajien asumistukilain 10 ja 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) 10 §ja 

14 §:n 1 momentti, 
näistä 14 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa 

(1251189), seuraavasti: 

10§ 
Kansaneläkelaitoksen eläkkeensaajien asu

mistukea koskevaan päätökseen tyytymätön 
saa hakea siihen muutosta tarkastuslautakun
nalta kirjallisella valituksella. Tarkastuslauta
kunnan päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 

Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan so
veltuvin osin, mitä siitä kansaneläkelain 8 lu
vussa säädetään. Lainvoimaisen päätöksen 
poistamista koskevan esityksen tai hakemuksen 
tutkii kuitenkin kansaneläkelain 74 §:n 1 mo
mentissa mainitun vakuutusoikeuden sijasta 
tarkastuslautakunta, joka voi, varattuaan muil
le asianasaisille tilaisuuden tulla kuulluksi, 
poistaa päätöksen ja määrätä asian uudelleen 
käsiteltäväksi. 

14 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan 

soveltuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 
28 §:ssä, 31 §:n 2 momentissa, 35, 37--39, 39 a, 
39 b, 40-42, 43, 43 a, 44-46, 67, 69--72, 
74 b, 74 c ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 momentissa, 
80--83 ja 84--87 §:ssä, 88 §:n 2 ja 3 momentis
sa sekä 88 a §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä ja kansaneläkelain 74 c §:n säännöstä 
sovelletaan päätökseen, joka annetaan tämän 
lain voimaan tultua. Tämän lain ylimääräistä 
muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelle
taan kuitenkin niihin ylimääräistä muutoksen
hakua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 
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11. 
Laki 

perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/69) 37 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (548/93), seuraavasti: 

37 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan 

soveltuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 
35, 37-39, 39 b, 40-42, 42 b, 43, 44-46, 
69-73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 75, 79-83, 
84--88 ja 88 a §:ssä säädetään. Jos lapseneläk
keen saaja ei ole ennen eläkkeen alkamista 
asunut Suomessa kansaneläkelain 41 §:ssä edel
lytettyä 10 vuoden aikaa, eläke voidaan ulko
mailla asumisen estämättä maksaa, jos lapsen 
huoltaja täyttää asumisvaatimuksen. 

12. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä ja kansaneläkelain 74 c §:n säännöstä 
sovelletaan päätökseen, joka annetaan tämän 
lain voimaan tultua. Tämän lain ylimääräistä 
muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelle
taan kuitenkin niihin ylimääräistä muutoksen
hakua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 

Laki 
rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/77) 17 §:n 

1 momentti, sellaisena kuin se on 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa (596/86), seuraavasti: 

17 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan 

soveltuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 
35, 37-39, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 44-46, 
69-73, 73 a, 73 b, 74, 74 a-74 c, 75, 79-83, 
84--88 ja 88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa sää
dettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta 
elinkustannuksiin annetussa laissa (348/56) sää
detään. Ylimääräistä rintamalisää määrättäessä 
noudatetaan soveltuvin osin lisäksi, mitä kan
saneläkelain 26 §:n 7 momentissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä ja kansaneläkelain 74 c §:n säännöstä 
sovelletaan päätökseen, joka annetaan tämän 
lain voimaan tultua. Tämän lain ylimääräistä 
muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelle
taan kuitenkin niihin ylimääräistä muutoksen
hakua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 
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13. 
Laki 

vammaistukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1988 annetun vammaistukilain (124/88) 7 ja 8 §, 
näistä 8 § sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (549/93), sekä 
lisätään lakiin uusi 7 a-7 d § seuraavasti: 

7 § 
Kansaneläkelaitoksen vammaistukea koske

vaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta tarkastuslautakunnalta kirjallisella 
valituksella. Tarkastuslautakunnasta säädetään 
sairausvakuutuslaissa (364/63). 

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyytymä
tön saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeu
delta kirjallisella valituksella. Vakuutusoikeu
den päätökseen ei saa hakea muutosta valitta
malla. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu valitus
kirjelmä on toimitettava eläkelaitokselle vii
meistään 30 päivänä sen päivän jälkeen, jona 
valittaja on saanut päätöksestä tiedon. 

Eläkelaitoksen päätöstä on muutoksenhausta 
huolimatta noudatettava, kunnes asia on lain
voimaisella päätöksellä ratkaistu. 

7 a § 
Jos eläkelaitos hyväksyy kaikilta osin sille 

toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset, 
sen on annettava asiasta oikaisupäätös. Oi
kaisupäätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
7 §:ssä säädetään. 

Jos eläkelaitos ei voi oikaista valituksen 
kohteena olevaa päätöstä 1 momentissa maini
tuin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa valitus
ajan päättymisestä toimitettava valituskirjelmä 
ja lausuntonsa asianomaisen muutoksenha
kuelimen käsiteltäväksi. Eläkelaitos voi tällöin 
väliaikaisella päätöksellä oikaista aikaisemman 
päätöksensä siltä osin kuin se hyväksyy vali
tuksessa esitetyn vaatimuksen. Jos valitus on jo 
toimitettu muutoksenhakuelimelle, eläkelaitok
sen on ilmoitettava sille heti väliaikaisesta 
päätöksestä. Väliaikaiseen päätökseen ei saa 
hakea muutosta. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta määrä
ajasta voidaan poiketa, jos valituksen johdosta 
tarvittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä 
edellyttää. Lisäselvityksen hankkimisesta on 
tällöin viipymättä ilmoitettava valittajalle. Va
lituskirjelmä ja lausunto on kuitenkin aina 

toimitettava asianomaiselle muutoksenhakueli
mene viimeistään 60 päivän kuluessa valitus
ajan päättymisestä. 

7 b § 
Jos tarkastuslautakunnalle tai vakuutusoi

keudelle annettava valitus on saapunut 7 §:ssä 
säädetyn määräajan jälkeen, asianomainen 
muutoksenhakuelin voi tästä huolimatta ottaa 
valituksen tutkittavakseen, jos myöhästymiseen 
on ollut painavia syitä. 

7 c § 
Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koskeva 

lainvoimainen päätös perustuu väärään tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti 
lain vastainen, vakuutusoikeus voi asianosaisen 
hakemuksesta tai eläkelaitoksen esityksestä, va
rattuaan asianosaiselle tilaisuuden tulla kuul
luksi, poistaa päätöksen ja määrätä asian uu
delleen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun 
esityksen eläkelaitos voi, kunnes asia on uudel
leen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää etuuden 
maksamisen tai maksaa sen esityksensä mukai
sesti. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämises
tä, ilmenee uutta selvitystä, eläkelaitoksen on 
tutkittava asia uudelleen. Eläkelaitos voi aikai
semman lainvoimaisen päätöksen estämättä 
myöntää evätyn edun tai myöntää edun aikai
sempaa suurempana. Myös tarkastuslautakun
ta ja vakuutusoikeus voivat menetellä vastaa
vasti muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Pää
tökseen saa hakea muutosta siten kuin 7 §:ssä 
säädetään. 

7 d § 
Jos eläkelaitoksen päätös perustuu selvästi 

virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taik
ka ilmeisen väärään lain soveltamiseen, eläke
laitos voi asianosaisten suostumuksella poistaa 
virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uu
delleen. 
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Jos eläkelaitoksen päätöksessä on ilmeinen 
kirjoitus- tai laskuvirhe, sen on korjattava 
päätöksensä. Virhettä ei saa kuitenkaan korja
ta, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle koh
tuuttamaan tulokseen. 

Korjaamisesta on tehtävä merkintä eläkelai
toksen tallekappaleeseen. Asianosaiselle on toi
mitettava korjattu tai uusi päätös. Jos päätök
sestä on vireillä muutoksenhaku, eläkelaitoksen 
on ilmoitettava korjaamisasian käsiteltäväksi 
ottamisesta ja toimitettava siinä tekemänsä 
päätös myös muutoksenhakuelimelle. 

Päätökseen, jolla eläkelaitos ei ole hyväksy
nyt virheen korjaamista koskevaa vaatimusta, 
ei saa hakea muutosta valittamalla. 

8 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan 

soveltuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 

14. 

1 d, 23, 35-39, 39 b, 40, 42, 43, 44--46, 67, 69 
ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 momentissa sekä 
80-83, 83 a, 84--88 ja 88 a §:ssä sekä kansan
eläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten 
sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa 
(348/56) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tällä lailla kumotaan vammaistukilain 
muuttamisesta 30 päivänä joulukuuta 1993 
annetun lain (1577/93) 8 §. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä 
sovelletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muu
toksenhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat 
vireille tämän lain voimaan tultua. 

Laki 
lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/69) 8 b ja 9 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 8 b § 12 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (933/86) ja 9 § 22 

päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1253/89), sekä 
lisätään lakiin uusi 8 c-8 f § seuraavasti: 

8 b § 
Kansaneläkelaitoksen lapsen hoitotukea kos

kevaan päätökseen tyytymätön saa hakea sii
hen muutosta tarkastuslautakunnalta kirjalli
sella valituksella. Tarkastuslautakunnasta sää
detään sairausvakuutuslaissa (364/63). 

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyytymä
tön saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeu
delta kirjallisella valituksella. Vakuutusoikeu
den päätökseen ei saa hakea muutosta valitta
malla. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu valitus
kirjelmä on toimitettava eläkelaitokselle vii
meistään 30 päivänä sen päivän jälkeen, jona 
valittaja on saanut päätöksestä tiedon. 

Eläkelaitoksen päätöstä on muutoksenhausta 
huolimatta noudatettava, kunnes asia on lain
voimaisella päätöksellä ratkaistu. 

8 c § 
Jos eläkelaitos hyväksyy kaikilta osin sille 

toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset, 
sen on annettava asiasta oikaisupäätös. Oi
kaisupäätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
8 b §:ssä säädetään. 

Jos eläkelaitos ei voi oikaista valituksen 
kohteena olevaa päätöstä 1 momentissa maini
tuin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa valitus
ajan päättymisestä toimitettava valituskirjelmä 
ja lausuntonsa asianomaisen muutoksenha-
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kuelimen käsiteltäväksi. Eläkelaitos voi tällöin 
väliaikaisella päätöksellä oikaista aikaisemman 
päätöksensä siltä osin kuin se hyväksyy vali
tuksessa esitetyn vaatimuksen. Jos valitus on jo 
toimitettu muutoksenhakuelimelle, eläkelaitok
sen on ilmoitettava sille heti väliaikaisesta 
päätöksestä. Väliaikaiseen päätökseen ei saa 
hakea muutosta. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta määrä
ajasta voidaan poiketa, jos valituksen johdosta 
tarvittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä 
edellyttää. Lisäselvityksen hankkimisesta on 
tällöin viipymättä ilmoitettava valittajalle. Va
lituskirjelmä ja lausunto on kuitenkin aina 
toimitettava asianomaiselle muutoksenhakueli
mene viimeistään 60 päivän kuluessa valitus
ajan päättymisestä. 

8 d § 
Jos tarkastuslautakunnalle tai vakuutusoi

keudelle annettava valitus on saapunut 8 b §:ssä 
säädetyn määräajan jälkeen, asianomainen 
muutoksenhakuelin voi tästä huolimatta ottaa 
valituksen tutkittavakseen, jos myöhästymiseen 
on ollut painavia syitä. 

8 e § 
Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koskeva 

lainvoimainen päätös perustuu väärään tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti 
lain vastainen, vakuutusoikeus voi asianosaisen 
hakemuksesta tai eläkelaitoksen esityksestä, va
rattuaan asianosaiselle tilaisuuden tulla kuul
luksi, poistaa päätöksen ja määrätä asian uu
delleen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun 
esityksen eläkelaitos voi, kunnes asia on uudel
leen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää etuuden 
maksamisen tai maksaa sen esityksensä mukai
sesti. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämises
tä, ilmenee uutta selvitystä, eläkelaitoksen on 
tutkittava asia uudelleen. Eläkelaitos voi aikai
semman lainvoimaisen päätöksen estämättä 
myöntää evätyn edun tai myöntää edun aikai
sempaa suurempana. Myös tarkastuslautakun-
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ta ja vakuutusoikeus voivat menetellä vastaa
vasti muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Pää
tökseen saa hakea muutosta siten kuin 8 b §:ssä 
säädetään. 

8 f § 
Jos eläkelaitoksen päätös perustuu selvästi 

virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taik
ka ilmeisen väärään lain soveltamiseen, eläke
laitos voi asianosaisten suostumuksella poistaa 
virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uu
delleen. 

Jos eläkelaitoksen päätöksessä on ilmeinen 
kirjoitus- tai laskuvirhe, sen on korjattava 
päätöksensä. Virhettä ei saa kuitenkaan korja
ta, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle koh
tuuttomaan tulokseen. 

Korjaamisesta on tehtävä merkintä eläkelai
toksen tallekappaleeseen. Asianosaiselle on toi
mitettava korjattu tai uusi päätös. Jos päätök
sestä on vireillä muutoksenhaku, eläkelaitoksen 
on ilmoitettava korjaamisasian käsiteltäväksi 
ottamisesta ja toimitettava siinä tekemänsä 
päätös myös muutoksenhakuelimelle. 

Päätökseen, jolla eläkelaitos ei ole hyväksy
nyt virheen korjaamista koskevaa vaatimusta, 
ei saa hakea muutosta valittamalla. 

9 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan 

soveltuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 
35 - 39, 39 b, 40, 45, 46, 69 ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 
ja 4 momentissa sekä 80-83, 83 a, 84-88 ja 
88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen 
eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustan
nuksiin annetussa laissa (348/56) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä 
sovelletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muu
toksenhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat 
vireille tämän lain voimaan tultua. 
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15. 
Laki 

ulkomaille maksettavasta rintamaJisästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaille maksettavasta rintamalisästä 25 päivänä marraskuuta 1988 annetun lain 

(988/88) 10 § seuraavasti: 

10 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan 

soveltuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 
35 §:n 1 ja 2 momentissa, 37, 40, 73, 73 a, 73 b, 
74, 74 a, 74 b, 75, 79, 81-83, 84-88 ja 
88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen 
eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustan
nuksiin annetussa laissa (348/56) säädetään. 

Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1994 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä 
sovelletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muu
toksenhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat 
vireille tämän lain voimaan tultua. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen 
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Liite 

1. 
Laki 

työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 8 c §:n 3 

momentti, 19 e §ja 20 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 8 c §:n 3 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (553/93) 

sekä 19 e §ja 20 §:n 2 momentti 23 päivänä lokakuuta 1992 annetussa laissa (949/92), 
muutetaan 19 b §:n edellä oleva väliotsikko, 19 b §:n 1 momentti, 19 c, 21, 21 aja 21 b §, 
sellaisina kuin ne ovat, 19 b §:n edellä oleva väliotsikko mainitussa 23 päivänä lokakuuta 1992 

annetussa laissa, 19 b §:n 1 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (559/93), 19 c § 
10 päivänä huhtikuuta 1981 annetussa laissa (257/81), 21 § 16 päivänä joulukuuta 1966 annetussa 
laissa (639/66), 21 a §muutettuna 9 päivänä helmikuuta 1962 annetulla lailla (135/62) ja mainitulla 
23 päivänä lokakuuta 1992 annetulla lailla sekä 21 b § mainitussa 9 päivänä helmikuuta 1962 
annetussa laissa, ja 

lisätään lakiin uusi 10 c ja 21 c-21 f§ seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

8 c 

Jos leski ei saa 1 momentissa tarkoitettua (3 mom. kumotaan) 
eläkettä, lesken ansiotyöhön perustuvana eläk-
keenä pidetään sitä eläkettä, joka hänelle olisi 
myönnetty, jos hän olisi tullut täyteen työkyvyt-
tömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin työky-
vyttömäksi edunjättäjän kuolinpäivänä tai sinä 
päivänä, jona 2 momentissa tarkoitettu lapsi 
täyttää 18 vuotta. Näin menetellään myös vie-
raan valtion vastaavan etuuden osalta. Eläkettä 
määrättäessä ei sovelleta 6 §:n 3 momentin 
säännöksiä päivistä, jotka jätetään huomioon 
ottamatta siinä tarkoitettuja 360 päivää lasket-
taessa. 

10 c § 
Käsiteltäessä eläkelaitoksessa tai eläketurva

keskuksessa tämän lain mukaista eläketurvan 
järjestämisvelvollisuutta, eläkehakemusta, eläke
oikeutta, eläkkeen määrää ja maksamista sekä 
takaisinperintää ja näihin rinnastettavia asioita 
asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuul
luksi, jos se on hänen etunsa vuoksi ilmeisen 
tarpeellista. Muutoin käsittelyssä on noudatetta
va soveltuvin osin hallintomenettelylain (598182) 
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Voimassa oleva laki 

Eläkkeen hakeminen ja maksaminen sekä 
eläkelaitoksen päätöksen täytäntöönpano 

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. 

19 c§ 
Jos eläkelaitos on myöntänyt työntekijälle 

takautuvasti työkyvyttömyyseläkkeen ja työn
antaja on maksanut hänelle samalta ajalta 
sairausajan palkkaa, eläke tältä ajalta makse
taan hakemuksesta työnantajalle edellyttäen, 
että työnantajan hakemus on saapunut eläke
laitokselle ennen takautuvasti maksettavan 
eläkkeen suorittamista. Eläke maksetaan työn
antajalle kuitenkin enintään samalta ajalta 
maksetun palkan määräisenä. Eläkettä ei mak
seta työnantajalle siltä osin kuin se on 4 §:n 3 
momentin perusteella suoritettava sairausva
kuutusrahastolle eikä myöskään siinä tapauk
sessa, että työnantaja on muun lain nojalla 
saanut korvauksen sairausajalta maksamastaan 
palkasta. 

Ehdotus 

4, 6, 9-11, 16, 21, 23 ja 24 §:ssä ilmaistuja 
periaatteita. 

Eläkelaitoksen toimihenkilö ja hallituksen jä
sen voi kuitenkin sen estämättä, mitä hallinto
menettelylain JO §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa 
säädetään, käsitellä asiaa, joka koskee eläkelai
toksessa eläketurvan järjestänyttä työnantajaa 
tai tällaisen työnantajan palveluksessa olevaa 
työntekijää taikka yrittäjää. Tämä koskee sovel
tuvin osin myös eläketurvakeskuksen toimihenki
löä ja hallituksen jäsentä. 

Eläkkeen hakeminen, maksaminen ja 
viivästyskorotus 

19 b § 
Jos eläkkeen hakija on alle 18-vuotias taikka 

jos hän sairauden tai muun syyn takia ei pysty 
itse hakemaan eläkettä ja jos hänellä ei ole 
holhoojaa tai tätä tarkoitusta varten määrättyä 
uskottua miestä, eläkelaitoksen hyväksymä ha
kijan lähiomainen tai muu hakijasta pääasial
lisesti huolehtiva henkilö voi edunvalvojana 
käyttää hänen puhevaltaansa tämän lain mu
kaista eläkettä koskevassa asiassa. Eläkkeen 
hakija, joka on 15 vuotta täyttänyt, voi kuiten
kin yksin käyttää puhevaltaa sellaisessa elä
keasiassa, joka koskee hänen omalla työllään 
ansaitsemaansa eläkettä. Vastaavasti hän voi 
myös itse määrätä omalla työllään ansaitsemas
taan eläkkeestä, jollei tämän lain säännöksistä 
muuta seuraa. 

19 c § 
Jos eläkelaitos on myöntänyt työntekijälle 

takautuvasti työkyvyttömyyseläkkeen ja työn
antaja on maksanut hänelle samalta ajalta 
sairausajan palkkaa, eläke maksetaan tältä 
ajalta hakemuksesta työnantajalle edellyttäen, 
että työnantajan hakemus on saapunut eläke
laitokselle ennen takautuvasti maksettavan 
eläkkeen suorittamista. Eläke maksetaan työn
antajalle kuitenkin enintään samalta ajalta 
maksetun palkan määräisenä. Eläkettä ei mak
seta työnantajalle siltä osin kuin se on 4 d §:n 
4 momentin perusteella suoritettava sairausva
kuutusrahastolle eikä myöskään siinä tapauk
sessa, että työnantaja on muun lain nojalla 
saanut korvauksen sairausajalta maksamastaan 
palkasta. 
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Voimassa oleva laki 

19 e § 
Eläkelaitoksen lainvoimoinen päätös saadaan 

panna täytäntöön niin kuin riita-asiassa annettu 
lainvoimoinen tuomio, jollei toisin säädetä. 

Ehdotus 

19 e § 
(kumotaan) 

20 § 

Eläkelautakunnan lainvoimoinen päätös saa
daan panna täytäntöön niin kuin riita-asiassa 
annettu lainvoimoinen tuomio, jollei toisin sää
detä. 

21 § 
Asianosainen, joka ei tyydy eläkelaitoksen 

tai eläketurvakeskuksen eläkettä taikka eläke
laitokselle tai työnantajalle tässä laissa säädet
tyjä velvoituksia koskevaan päätökseen, saa 
hakea siihen muutosta kirjallisella valituksella 
eläkelautakunnalta viimeistään ennen klo 12 
kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän 
jälkeen, jona valittaja sai tiedon eläkelaitoksen 
tai eläketurvakeskuksen päätöksestä. 

Joka ei tyydy eläkelautakunnan edellä mai
nitussa asiassa antamaan päätökseen, saa ha
kea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kirjal
lisella valituksella edellä säädetyssä ajassa pää
töksestä tiedon saatuaan. 

Mitä edellä 19 b §:ssä on säädetty eläkkeen 
hakemisesta, on vastaavasti voimassa haettaes
sa muutosta eläkelaitoksen, eläketurvakeskuk
sen tai eläkelautakunnan päätökseen. 

Milloin eläkelautakunnan päätöksestä tehtyä 
valitusta ei ole heti jätettävä tutkimatta tai 
hylättävä, on vastapuolelta vaadittava vastaus 
viran puolesta. 

Jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, 
katsotaan valittajan saaneen päätöksestä tie
don seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun 
päätös on eläkelaitoksesta, eläketurvakeskuk
sesta tai eläkelautakunnasta hänen ilmoittamal
laan osoitteella varustettuna pantu postiin. 

Eläkelaitoksen ja eläketurvakeskuksen päätös
tä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, 
kunnes asia on lainvoimoisella päätöksellä rat
kaistu. 

21 a § 
Jos 21 §:ssä tarkoitetussa asiassa annettu 

päätös on perustunut väärään tai puutteelliseen 
selvitykseen tahi ilmeisesti ei ole ollut lainmu
kainen, vakuutusoikeus voi sanotussa lainkoh-

(2 mom. kumotaan) 

21 § 
Asianosainen, joka ei tyydy eläkelaitoksen 

tai eläketurvakeskuksen eläkettä taikka eläke
laitokselle tai työnantajalle tässä laissa säädet
tyjä velvollisuuksia koskevaan päätökseen, saa 
hakea siihen muutosta eläkelautakunnalta kir
jallisella valituksella viimeistään 30 päivänä sen 
päivän jälkeen, jona asianosainen on saanut 
tiedon päätöksestä. 

Joka ei tyydy eläkelautakunnan edellä mai
nitussa asiassa antamaan päätökseen, saa ha
kea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kirjal
lisella valituksella 1 momentissa säädetyssä 
määräajassa. 

Mitä edellä 19 b §:ssä säädetään eläkkeen 
hakemisesta, on vastaavasti voimassa haettaes
sa muutosta eläkelaitoksen, eläketurvakeskuk
sen tai eläkelautakunnan päätökseen. 

Jos valituksen yhteydessä ei muuta näytetä, 
valittajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona 
päätös on postitettu valittajan ilmoittamaan 
osoitteeseen. 

21 a § 
Asianosaisen on toimitettava 21 §:n 1 ja 2 

momentissa tarkoitettu valituskirjelmänsä 21 §:n 
1 momentissa säädetyssä määräajassa asian
omaiselle eläkelaitokselle, tai eläketurvakeskuk-
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Voimassa oleva laki 

dassa asetetun määräajan päätyttyäkin eläke
laitoksen esityksestä tai sen hakemuksesta, jota 
asia koskee, kuultuaan muita asianosaisia, 
poistaa päätöksen ja ottaa tai määrätä asian 
uudelleen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sano
tun esityksen eläkelaitos voi, kunnes asia on 
uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää 
eläkkeen maksamisen tai maksaa sen esityksen
sä mukaisin määrin. 

Jos kysymys on evätyn edun myöntämisestä 
tai myönnetyn edun lisäämisestä, voi eläkelai
taskin aikaisemman päätöksen estämättä käsi
tellä asian uudelleen. 

21 b § 
Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä 

lakia on sovellettava, on vakuutusoikeudessa 
siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikko
jäseninä kaksi työnantaja- ja kaksi työntekijä
jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä. 
Näiden tulee olla työoloihin perehtyneitä, ja 
osallistuu heistä vakuutusoikeuden istuntoon 
samanaikaisesti yksi työnantaja- ja yksi työn
tekijäjäsen. 

Työnantaja- ja työntekijäjäsenet sekä varajä
senet määrää valtioneuvosto [sosiaaliministeri
ön] esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Heidän määräämistään varten on asianomaisil
le työnantajain ja työntekijäin edustaviromille 
järjestöille annettava tilaisuus tehdä omalta 
kohdaltaan ehdotuksensa, jonka tulee käsittää 
kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin jäse
niksi ja varajäseniksi tarvitaan. 

Maallikkojäsenten tulee osallistua käsitte-

Ehdotus 

selle, jos se on ratkaissut asian ensimmäisenä 
päätöksentekoasteena. 

Jos eläkelaitos tai eläketurvakeskus hyväksyy 
kaikilta osin sille toimitetussa valituksessa esite
tyt vaatimukset, sen on annettava asiasta oi
kaisupäätös. Oikaisupäätökseen saa hakea muu
tosta siten kuin 21 §:ssä säädetään. 

Jos eläkelaitos tai eläketurvakeskus ei voi 
oikaista valituksen kohteena olevaa päätöstä 2 
momentissa mainituin tavoin, sen on 30 päivän 
kuluessa valitusajan päättymisestä toimitettava 
valituskirjelmä ja lausuntonsa eläkelautakunnalle 
tai, jos valitus koskee eläkelautakunnan päätös
tä, vakuutusoikeudelle käsiteltäväksi. Eläkelaitos 
tai eläketurvakeskus voi tällöin väliaikaisella 
päätöksellä oikaista aikaisemman päätöksensä 
siltä osin kuin se hyväksyy valituksessa esitetyn 
vaatimuksen. Jos valitus on jo toimitettu muu
toksenhakuelimelle, eläkelaitoksen tai eläketur
vakeskuksen on ilmoitettava sille heti väliaikai
sesta päätöksestä. Väliaikaiseen päätökseen ei 
saa hakea muutosta. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetusta määräajas
ta voidaan poiketa, jos valituksen johdosta tar
vittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä edellyt
tää. Lisäselvityksen hankkimisesta on tällöin 
viipymättä ilmoitettava valittajalle. Valituskirjel
mä ja lausunto on kuitenkin aina toimitettava 
asianomaiselle muutoksenhakuelimelle viimeis
tään 60 päivän kuluessa valitusajan päättymises
tä. 

21 b § 
Eläkelaitoksen ja eläketurvakeskuksen päätös

tä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, 
kunnes asia on lainvoimaisella päätöksellä rat
kaistu. 

Eläkelaitoksen, eläketurvakeskuksen ja eläke
lautakunnan lainvoimainen päätös saadaan pan
na täytäntöön niin kuin riita-asiassa annettu 
lainvoimainen tuomio. 

Valituksen johdosta eläkelautakunnan ja va
kuutusoikeuden on varattava sille, jonka etua 
päätös koskee, tilaisuus tulla kuulluksi. 
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Voimassa oleva laki 

lyyn, jos asiassa on kysymys siitä, oikeuttaako 
sairaus, vika tai vamma tämän lain mukaiseen 
eläkkeeseen, tai jos vakuutusoikeudesta anne
tussa laissa niin on erikseen säädetty. 

Ehdotus 

21 c § 
Jos eläkelautakunnalle tai vakuutusoikeudelle 

annettava valitus on saapunut asianomaiselle 
eläkelaitokselle tai eläketurvakeskukselle taikka 
asianomaiselle muutoksenhakuelimelle 21 tai 
22 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen, asianomai
nen muutoksenhakuelin voi tästä huolimatta 
ottaa valituksen tutkittavakseen, jos myöhästy
miseen on ollut painavia syitä. 

21 d § 
Jos 21 §:ssä tarkoitetussa asiassa annettu 

lainvoimainen päätös perustuu väärään tai puut
teelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain 
vastainen, vakuutusoikeus voi eläkelaitoksen esi
tyksestä tai asianosaisen hakemuksesta, varattu
aan muille asianasaisille tilaisuuden tulla kuul
luksi, poistaa päätöksen ja määrätä asian uudel
leen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun 
esityksen eläkelaitos voi, kunnes asia on uudel
leen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää eläkkeen 
maksamisen tai maksaa sen esityksensä mukai
sesti. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämisestä, 
ilmenee uutta selvitystä, eläkelaitoksen on tut
kittava asia uudelleen. Eläkelaitos voi aikaisem
man lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun tai myöntää edun aikaisempaa 
suurempana. Myös eläkelautakunta ja vakuutus
oikeus voivat menetellä vastaavasti muutoksen
hakuasiaa käsitellessään. Päätökseen saa hakea 
muutosta siten kuin 21 §:ssä säädetään. 

21 e § 
Jos eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen 

päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puut
teelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään 
lain soveltamiseen, eläkelaitos tai eläketurvakes
kus voi asianosaisten suostumuksella poistaa 
virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudel
leen. Jos eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen 
päätöksessä on ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe, 
sen on korjattava päätöksensä. Virhettä ei saa 
kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa 
asianosaiselle kohtuuttamaan tulokseen. 

Korjaamisesta on tehtävä merkintä eläkelai-
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Voimassa oleva laki 

1994 vp - HE 117 

Ehdotus 

toksen tai eläketurvakeskuksen tallekappalee
seen. Asianosaiselle on toimitettava korjattu tai 
uusi päätös. Jos päätöksestä on vireillii muutok
senhaku, eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen 
on ilmoitettava korjaamisasian käsiteltäväksi ot
tamisesta ja toimitettava siinä tekemänsä päätös 
myös muutoksenhakuelimelle. 

Päätökseen, jolla eläkelaitos tai eläketurva
keskus ei ole hyväksynyt virheen korjaamista 
koskevaa vaatimusta, ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 

21 f§ 
Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä 

lakia on sovellettava, vakuutusoikeudessa on 
siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikkojä
seninä kaksi työnantaja- ja kaksi työntekijäjä
sentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä. Hei
dän tulee olla työoloihin perehtyneitä ja heistä 
osallistuu vakuutusoikeuden istuntoon samanai
kaisesti yksi työnantaja- ja yksi työntekijäjäsen. 

Valtioneuvosto määrää sosiaali- ja terveysmi
nisteriön esityksestä kolmeksi vuodeksi kerral
laan työnantaja- ja työntekijäjäsenet sekä vara
jäsenet. Heidän määräämistään varten on asian
omaisille työnantajain ja työntekijäin edustavim
mille järjestöille annettava tilaisuus tehdä omalta 
kohdaltaan ehdotuksensa, jonka tulee käsittää 
yhtä monta ehdokasta kuin jäseniksi ja varajä
seniksi tarvitaan. 

Maallikkojäsenten tulee osallistua käsittelyyn, 
jos asiassa on kysymys siitä, oikeuttaako sai
raus, vika tai vamma tämän lain mukaiseen 
eläkkeeseen tai, jos vakuutusoikeudesta annetus
sa laissa niin erikseen säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä so
velletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muutok
senhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 
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2. 
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, 5 b §:n 1 momentti, 7 b §:n 7 momentti, 10 §:n 5 momentti ja 
12 §, 

sellaisena kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa 
(1545/93), 5 b §:n 1 momentti ja 7 b §:n 7 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa 
(560/93) sekä 10 §:n 5 momentti 14 päivänä huhtikuuta 1972 annetussa laissa (275/72), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Työntekijälle, joka sen vuoden jälkeen, jona 

hän on täyttänyt J3 vuotta, työskentelee metsä
työssä, uitto työssä, maatila- ja puutarhatalouden 
eri töissä, maa-, vesi- ja talonrakennustyössä, 
maanparannustyössä, turveteollisuustyössä, sata
matyössä tai kotimaanliikenteen aluksessa taik
ka, sikäli kuin asetuksella säädetään, muulla 
sellaisella alalla, jolle lyhytaikaiset työsuhteet 
ovat luonteenomaisia, on työnantajan kustannet
tava eläketurva vanhuuden ja työkyvyttömyyden 
varalta sekä tällaisen työntekijän omaisille per
he-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 työnteki
jäin eläkelain 3 §:n 2--4 momentissa, 4 §:n J, 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, JO, JO a ja J2 §:ssä, 13 §:n 3 ja 4 
momentissa sekä 14:ssä, J5 §:n 2 momentissa, 
J5 a, J5 b, J6, J7, J7 a, J8, J9 a-J9 d, 20-2J 
b, 22 ja 23 §:ssä säädetään. 

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 
aluksissa tai, sikäli kuin asetuksella säädetään, 
muulla sellaisella alalla, jolle lyhytaikaiset työ
suh teet ovat luonteenomaisia, on työnantajan 
kustannettava eläketurva vanhuuden ja työky
vyttömyyden varalta sekä tällaisen työntekijän 
omaisille työeläketurva tämän lain mukaan. 

7 340603E 

Ehdotus 

1 § 
(1 mom. kumotaan) 

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 lyhytaikai
set työsuhteet ovat luonteenomaisia, on työn
antajan kustannettava eläketurva vanhuuden ja 
työkyvyttömyyden varalta sekä tällaisen työn
tekijän omaisille perhe-eläketurva tämän lain 
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Työntekijä on velvollinen osallistumaan tämän 
lain mukaisen eläketurvan kustantamiseen siten 
kuin 10 c §:ssä säädetään. Jos tässä laissa ei 
toisin säädetä, on soveltuvin osin muutoin 
voimassa, mitä työntekijäin eläkelain (395/61) 
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 
momentissa, 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 
10, 10 a, 12, 13 a, 13 b ja 14 §:ssä, 15 §:n 2 
momentissa, 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 
19 a-19 e, 20-21 b, 22 ja 23 §:ssä säädetään. 

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 yksilölli
senä varhaiseläkkeenä. Muussa tapauksessa 
työkyvyttömyyseläke myönnetään osaeläkkee
nä ja sen määrä on puolet täydestä eläkkeestä. 

Ehdotus 

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 
momentissa, 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 
10, 10 a, 10 c, 12, 13 a, 13 b ja 14 §:ssä, 15 §:n 
2 momentissa sekä 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 
b, 18, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 f, 22 ja 
23 §:ssä säädetään. 

5 b§ 
Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko täy

tenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Täysi työky
vyttömyyseläke myönnetään työntekijälle, jon
ka työkyvyn on 4 §:n 2 momentin mukaisesti 
arvioitu olevan ainakin vuoden ajan alentunut 
vähintään 3/5. Niin ikään yksilöllinen var
haiseläke myönnetään täytenä työkyvyttömyys
eläkkeellä. Muussa tapauksessa työkyvyttö
myyseläke myönnetään osaeläkkeenä. Täyden 
työkyvyttömyyseläkkeen suuruus määrätään 
5 §:n mukaan. Osaeläke on puolet täydestä 
eläkkeestä. 

7 b § 

Jos 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun rajamää
rän ansaitseminen on estänyt täysitehoisen työ
kyvyttömyyseläkkeen määräämisen työnteki
jäin eläkelain alaisen työsuhteen taikka maata
lousyrittäjien tai yrittä- jien 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. 

Jos 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun rajamää
rän ansaitseminen on estänyt täysitehoisen työ
kyvyttömyyseläkkeen määräämisen työnteki
jäin eläkelain alaisen työsuhteen taikka maata
lousyrittäjien eläkelain ( 467/69) tai yrittäjien 
eläkelain (468/69) alaisen yrittäjätoiminnan pe
rusteella ja jos eläkkeen perusteena oleva palk
ka tai työtulo mainitussa työsuhteessa tai yrit
täjätoiminnassa vuosituloksi muutettuna ylittää 
7 a §:n 1 momentissa tarkoitetun palkan vuo
tuisen määrän, korvataan tämä sanotulla vuo
situloksi muutetuna palkalla tai työtulolla. 

10 § 

Työeläkekassan määräämää vakuutusmak
sua ja vakuutusmaksua, jonka suorittamisesta 
eläketurvakeskus on vapauttanut työnantajan, 
pidetään 5 ja 7 §:n säännöksiä sovellettaessa 
suoritettuina vakuutusmaksuina. Myös sellai
nen tämän lain alaisessa työsuhteessa ansaittu 

Työeläkekassan määräämää vakuutusmak
sua ja vakuutusmaksua, jonka suorittamisesta 
eläketurvakeskus on vapauttanut työnantajan, 
pidetään 5, 7 ja 7 a §:n säännöksiä sovelletta
essa suoritettuina vakuutusmaksuina. Myös 
sellainen tämän lain alaisessa työsuhteessa an-
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palkka, josta vakuutusmaksua ei enää voida 
määrätä työnantajan suoritettavaksi, on otet
tava 5 ja 7 §:n säännöksiä sovellettaessa huo
mioon ikään kuin vakuutusmaksu olisi suori
tettu, jos palkan määrästä esitetään veroviran
omaisen todistus tai muu siihen verrattava 
luotettava selvitys. 

12 § 
Sikäli kuin eläkkeiden perusteena olevia 

palkkoja muutetaan työntekijäin eläkelain 
9 §:ssä tarkoitetulla tavalla on 5, 7 ja 8 §:ssä 
säädetyt palkkojen ja eläkkeiden markkamää
räiset rajamäärät vastaavasti muutettava siten 
kuin [sosiaaliministeriö] päättää. 

3. 

Ehdotus 

saittu palkka, josta vakuutusmaksua ei enää 
voida määrätä työnantajan suoritettavaksi, on 
otettava 5, 7 ja 7 a §:n säännöksiä sovelletta
essa huomioon ikään kuin vakuutusmaksu olisi 
suoritettu, jos palkan määrästä esitetään vero
viranomaisen todistus tai muu siihen verrattava 
luotettava selvitys. 

12 § 
Kun eläkkeiden perusteena olevia palkkoja 

muutetaan työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoi
tetulla tavalla, on 5 §:ssä, 5 d §:n 2 momentissa 
ja 7 §:ssä säädetyt palkkojen ja eläkkeiden 
markkamääräiset rajamäärät vastaavasti muu
tettava siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö 
päättää. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. Tällä lailla kumotaan lyhytaikaisis
sa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 
muuttamisesta 22 päivänä joulukuuta 1993 an
netun lain ( 1468193) 1 §:n 1 momentti. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä so
velletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muutok
senhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 

Laki 
merimieseläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/56) 63 b §, sellaisena kuin 

se on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1346/90), 
muutetaan 21, 59 , 59 a, 60, 61 ja 61 a §, sellaisina kuin niistä ovat 21 § 11 päivänä joulukuuta 

1970 annetussa laissa (768/70), 59, 59 aja 61 §mainitussa 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa 
laissa ja 61 a § 17 päivänä tammikuuta 1958 annetussa laissa (18/58), sekä 

lisätään lakiin siitä 29 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla (1309/89) kumotun 40 §:n tilalle 
uusi 40 § sekä uusi 59 b, 60 aja 61 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

21 § 
Jos edunsaaja on alaikäinen taikka jos hän 

sairauden tai muun syyn takia ei pysty itse 

Ehdotus 

21 § 
Jos eläkkeen hakija on alle 18-vuotias taikka 

jos hän sairauden tai muun syyn takia ei pysty 
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hakemaan eläkettä ja jos hänellä ei ole holhoo
jaa tai tätä tarkoitusta varten määrättyä uskot
tua miestä, hallituksen hyväksymä edunsaajan 
lähiomainen tai muu henkilö, joka pääasialli
sesti on huolehtinut hänestä, voi edunvalvojana 
käyttää hänen puhevaltaansa tämän lain mu
kaista eläkettä koskevassa asiassa. Henkilö, 
joka on täyttänyt 18 vuotta, voi myös, jollei 
erityistä estettä ole, itse tehdä eläkettään kos
kevan hakemuksen. 

Edellä 1 momentissa säädetyin edellytyksin 
eläkekassa voi myös suorittaa eläkkeen sen 
saajan lähiomaiselle tai muulle henkilölle taik
ka 18 vuotta täyttäneelle eläkkeensaajalle itsel
leen. 

40§ 
Kumottu L:lla 29.12.1989/ 1309 

59§ 
Asianosainen, joka ei tyydy eläkekassan elä

kettä, vakuutusmaksun palauttamista tai 1 §:n 
4 momentissa tarkoitettua asiaa koskevaan 
päätökseen taikka vakuutusmaksun määrää
mistä ja maksuunpanoa koskevaan päätökseen, 
saa hakea siihen muutosta työntekijäin eläke
lain 20 §:ssä tarkoitetulta eläkelautakunnalta 
kirjallisella valituksella viimeistään kolman
tenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, 
jona hän sai päätöksestä tiedon. 

Jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, 
katsotaan valittajan saaneen päätöksestä tie
don seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun 
päätös on eläkekassasta postitettu valittajan 
ilmoittamaan osoitteeseen. 

Joka ei tyydy eläkelautakunnan 1 momentis
sa mainitussa asiassa antamaan päätökseen, 
saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta 
kirjallisella valituksella 1 momentissa säädetys
sä ajassa päätöksestä tiedon saatuaan. 

Ehdotus 

itse hakemaan eläkettä ja jos hänellä ei ole 
holhoojaa tai tätä tarkoitusta varten määrättyä 
uskottua miestä, eläkekassan hyväksymä haki
jan lähiomainen tai muu hakijasta pääasialli
sesti huolehtiva henkilö voi edunvalvojana käyt
tää hänen puhevaltaansa tämän lain mukaista 
eläkettä koskevassa asiassa. Eläkkeen hakija, 
joka on 15 vuotta täyttänyt, voi kuitenkin yksin 
käyttää puhevaltaa sellaisessa eläkeasiassa, joka 
koskee hänen omalla työllään ansaitsemaansa 
eläkettä. Vastaavasti hän voi myös itse määrätä 
omalla työllään ansaitsemastaan eläkkeestä, jol
lei tämän lain säännöksistä muuta seuraa. 

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

40 § 
Käsiteltäessä eläkekassassa tämän lain mu

kaista eläketurvan järjestämisvelvollisuutta, elä
kehakemusta, eläkeoikeutta, eläkkeen määrää ja 
maksamista sekä takaisinperintää ja näihin rin
nastettavia asioita asianosaiselle on varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi, jos se on hänen etunsa 
vuoksi ilmeisen tarpeellista. Muutoin käsittelyssä 
noudatetaan soveltuvin osin hallintomenettelylain 
(598/82) 4, 6, 9-11, 16, 21, 23 ja 24 §:ssä 
ilmaistuja periaatteita. 

59 § 
Asianosainen, joka ei tyydy eläkekassan elä

kettä, vakuutusmaksun palauttamista tai 1 §:n 
4 momentissa tarkoitettua asiaa koskevaan 
päätökseen taikka vakuutusmaksun määrää
mistä ja maksuunpanoa koskevaan päätökseen, 
saa hakea siihen muutosta työntekijäin eläke
lain 20 §:ssä tarkoitetulta eläkelautakunnalta 
kirjallisella valituksella viimeistään 30 päivänä 
sen päivän jälkeen, jona asianosainen on saanut 
tiedon päätöksestä. 

Joka ei tyydy eläkelautakunnan 1 momentis
sa mainitussa asiassa antamaan päätökseen, 
saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta 
kirjallisella valituksella 1 momentissa säädetys
sä määräajassa. 
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Jos eläkelautakunnan päätöksestä tehtyä vali
tusta ei ole heti jätettävä tutkimatta tai hylät
tävä on vastapuolelta vaadittava vastaus viran 
puolesta. 

Eläkekassan päätöstä on muutoksenhausta 
huolimatta noudatettava, kunnes asia on lainvoi
maisella päätöksellä ratkaistu. 

59 a § 
Joka katsoo, että eläkekassa on tämän lain 

perusteella perinyt vakuutusmaksua lain tai 
sopimuksen vastaisesti tai että sen määräämän 
maksun maksuunpano on ollut lain tai sopi
muksen vastainen, saa tehdä siitä kirjallisen 
perustevalituksen eläkelautakunnalle viimeis
tään kahden vuoden kuluessa sitä seuraavan 
vuoden alusta lukien, jona saaminen on mää
rätty tai maksuunpantu tai jona se on erään
tynyt maksettavaksi. Jos valitus tehdään ulos
mittauksen johdosta, on lisäksi voimassa mitä 
verojen ja maksujen periruisestä ulosottotoimin 
annetussa laissa on perustevalituksesta säädet
ty. 

Joka ei tyydy eläkelauta kunnan 1 momen
tissa mainitussa asiassa antamaan päätökseen, 
saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta 
kirjallisella valituksella 59 §:n 1 momentissa 
säädetyssä määräajassa. 

Ehdotus 

Mitä 21 §:ssä säädetään eläkkeen hakemises
ta, on vastaavasti voimassa haettaessa muutosta 
eläkekassan tai eläkelautakunnan päätökseen. 

Jos valituksen yhteydessä ei muuta näytetä, 
valittajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona 
päätös on postitettu valittajan ilmoittamaan 
osoitteeseen. 

(kumotaan) 

59 a § 
Asianosaisen on toimitettava 59 §:n 1 ja 2 

momentissa tarkoitettu valituskirjelmänsä 59 §:n 
1 momentissa säädetyssä määräajassa eläkekas
salle. 

Jos eläkekassa hyväksyy kaikilta osin sille 
toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset, 
sen on annettava asiasta oikaisupäätös. Oi
kaisupäätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
59 §:ssä säädetään. 

Jos eläkekassa ei voi oikaista valituksen koh
teena olevaa päätöstä 2 momentissa mainituin 
tavoin, sen on 30 päivän kuluessa valitusajan 
päättymisestä toimitettava valituskirjelmä ja lau
suntonsa eläkelautakunnalle tai, jos valitus kos
kee eläkelautakunnan päätöstä, vakuutusoikeu
delle käsiteltäväksi. Eläkekassa voi tällöin väli
aikaisella päätöksellä oikaista aikaisemman pää
töksensä siltä osin kuin se hyväksyy valituksessa 
esitetyn vaatimuksen. Jos valitus on jo toimitettu 
muutoksenhakuelimelle, eläkekassan on ilmoitet
tava sille heti väliaikaisesta päätöksestä. Väliai
kaiseen päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Edellä 3 momentissa tarkoitetusta määräajas
ta voidaan poiketa, jos valituksen johdosta tar
vittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä edellyt
tää. Lisäselvityksen hankkimisesta on tällöin 
viipymättä ilmoitettava valittajalle. Valituskirjel
mä ja lausunto on kuitenkin aina toimitettava 
asianomaiselle muutoksenhakue/imelle viimeis
tään 60 päivän kuluessa valitusajan päättymises
tä. 

59 b § 
Joka katsoo, että eläkekassa on tämän lain 

perusteella perinyt vakuutusmaksua lain tai so
pimuksen vastaisesti tai että sen määräämän 
maksun maksuunpano on ollut lain tai sopimuk
sen vastainen, saa tehdä siitä kirjallisen peruste
valituksen eläkelautakunnalle viimeistään kahden 
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60§ 
Milloin vakuutusoikeudelle annettava valitus 

on saapunut perille määräajan päättymisen 
jälkeen, voidaan se tästä huolimatta ottaa 
tutkittavaksi, jos myöhästymiseen on ollut pai
navia syitä. 

61 § 
Jos 59 §:n 1 momentissa mainitussa asiassa 

annettu päätös on perustunut väärään tai 
puutteelliseen selvitykseen tai on ilmeisesti lain 
vastainen, voi vakuutusoikeus sanotussa mo
mentissa asetetun määräajan päätyttyä eläke
kassan esityksestä tai sen hakemuksesta, jota 
asia koskee, asianomaisia kuultuaan, poistaa 
päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsitel
täväksi. Tehtyään edellä mainitun esityksen 
eläkekassa voi, kunnes vakuutusoikeus on asi
an ratkaissut, väliaikaisesti keskeyttää eläkkeen 
maksamisen tai maksaa sen esityksensä mukai
sin määrin. 

Jos on kysymys evätyn etuuden myöntämi
sestä tai myönnetyn etuuden lisäämisestä, elä
kekassa voi aikaisemman päätöksen estämättä 
käsitellä asian uudelleen. 

Ehdotus 

vuoden kuluessa sitä seuraavan vuoden alusta, 
jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu tai 
jona se on erääntynyt maksettavaksi. Jos valitus 
tehdään ulosmittauksen johdosta, on lisäksi voi
massa, mitä verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa perustevalituk
sesta säädetään. 

Joka ei tyydy eläkelautakunnan 1 momentissa 
mainitussa asiassa antamaan päätökseen, saa 
hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kirjal
lisella valituksella 59 §:n 1 momentissa sääde
tyssä määräajassa. 

60§ 
Jos eläkelautakunnalle tai vakuutusoikeudelle 

annettava valitus on saapunut eläkekassalle tai 
asianomaiselle muutoksenhakuelimelle 59 tai 59 
b §:ssä säädetyn valitusajan jälkeen, asianomai
nen muutoksenhakuelin voi tästä huolimatta 
ottaa valituksen tutkittavakseen, jos myöhästy
miseen on ollut painavia syitä. 

60 a § 
Eläkekassan päätöstä on muutoksenhausta 

huolimatta noudatettava, kunnes asia on lainvoi
maisella päätöksellä ratkaistu. 

Eläkekassan ja eläkelautakunnan lainvoimai
nen päätös saadaan panna täytäntöön niin kuin 
riita-asiassa annettu lainvoimainen tuomio. 

Valituksen johdosta eläkelautakunnan ja va
kuutusoikeuden on varattava sille, jonka etua 
päätös koskee, tilaisuus tulla kuulluksi. 

61 § 
Jos 59 §:ssä tarkoitetussa asiassa annettu 

lainvoimainen päätös perustuu väärään tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti 
lain vastainen, vakuutusoikeus voi eläkekassan 
esityksestä tai asianosaisen hakemuksesta, va
rattuaan muille asianasaisille tilaisuuden tulla 
kuulluksi, poistaa päätöksen ja määrätä asian 
uudelleen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sano
tun esityksen eläkekassa voi, kunnes asia on 
uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää 
eläkkeen maksamisen tai maksaa sen esityksen
sä mukaisesti. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn etuuden lisäämi
sestä, ilmenee uutta selvitystä, eläkekassan on 
tutkittava asia uudelleen. Eläkekassa voi aikai
semman lainvoimaisen päätöksen estämättä 
myöntää evätyn edun tai myöntää edun aikai-
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61 a § 
Laivanvarustajajäsenen ja merenkulkijajäse

nen sekä kummallekin kolme varamiestä val
tioneuvosto määrää [sosiaaliministeriön] esityk
sestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Heidän 
määräämistään varten on asianomaisille laivan
varustajain ja merenkulkijain tunnustetuille jär
jestöille annettava tilaisuus tehdä omalta koh
daltaan ehdotuksensa, jonka tulee käsittää kak
si kertaa niin monta ehdokasta, kuin jäseniksi 
ja varajäseniksi tarvitaan. 

Ehdotus 

sempaa suurempana. Myös eläkelautakunta ja 
vakuutusoikeus voivat menetellä vastaavasti 
muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Päätökseen 
saa hakea muutosta siten kuin 59 §:ssä sääde
tään. 

61 a § 
Jos eläkekassan päätös perustuu selvästi vir

heelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka 
ilmeisen väärään lain soveltamiseen, eläkekassa 
voi asianosaisten suostumuksella poistaa virheel
lisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen. 

Jos eläkekassan päätöksessä on ilmeinen kir
joitus- tai laskuvirhe, sen on korjattava päätök
sensä. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos 
korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuutta
maan tulokseen. 

Korjaamisesta on tehtävä merkintä eläkekas
san tallekappaleeseen. Asianosaiselle on toimi
tettava korjattu tai uusi päätös. Jos päätöksestä 
on vireillä muutoksenhaku, eläkekassan on ilmoi
tettava korjaamisasian käsiteltäväksi ottamisesta 
ja toimitettava siinä tekemänsä päätös myös 
muutoksenhakuelimelle. 

Päätökseen, jolla eläkekassa ei ole hyväksynyt 
virheen korjaamista koskevaa vaatimusta, ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 

61 b § 
Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä 

lakia on sovellettava, vakuutusoikeudessa on 
siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikkojä
seninä laivanvarustajajäsen ja merenkulkija jäsen. 

Valtioneuvosto määrää sosiaali- ja terveysmi
nisteriön esityksestä kolmeksi vuodeksi kerral
laan laivanvarustajajäsenen ja merenkulkijajäse
nen sekä kummallekin kolme varajäsentä. Hei
dän määräämistään varten on asianomaisille 
laivanvarustajain ja merenkulkijain tunnustetuille 
järjestöille annettava tilaisuus tehdä omalta koh
daltaan ehdotuksensa, jonka tulee käsittää yhtä 
monta ehdokasta kuin jäseniksi ja varajäseniksi 
tarvitaan. 

Laivanvarustaja- ja merenkulkijajäsene;; sekä 
heidän varamiestensä tulee olla merenkulkijain 
oloihin perehtyneitä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää-
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4. 

Ehdotus 

räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä so
velletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muutok
senhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 

Laki 
yrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain ( 468/69) 7 a §:n 2 momentin 

3 kohta, 13 §, 15 §:n 2 momentti ja 17 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin niistä ovat 7 a §:n 2 momentin 3 kohta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa 

laissa (562/93), 13 § 29 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (662176) ja 17 §:n 1 momentti 19 
päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (982/93), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

7 a § 

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

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

13§ 
Vahvistetut työtulot sekä 7 §:n 1 momentissa 

ja 9 §:n 2 momentissa säädetyt markkamäärät 
tarkistetaan yleisten palkka- ja hintatasossa 
tapahtuneiden muutosten mukaan siten kuin 
työntekijäin eläkelain 9 §:ssä säädetään. 

15 § 

Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä 
lakia on sovellettava, on vakuutusoikeudessa 
siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikko-

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

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 lyhytaikai
sissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 
(134/62) mukaista palkkaa vähintään sanotun 
lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua rajamää
rää; eikä 

13 § 
Vahvistetut työtulot sekä 7 §:n 1 momentissa 

säädetty markkamäärä tarkistetaan yleisten 
palkka- ja hintatasossa tapahtuneiden muutos
ten mukaan siten kuin työntekijäin eläkelain 
9 §:ssä säädetään. 

15 § 

Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä 
lakia on sovellettava, vakuutusoikeudessa on 
siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikko-
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jäseninä ainakin kaksi yrittäjäjäsentä sekä tar
peellinen määrä varajäseniä. Näistä on sovel
tuvin osin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 
2I b §:ssä on maallikkojäsenistä ja heidän 
määräämisestään säädetty. 

I7 § 
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 e-I 0 §:ssä, II §:n 
I ja 2 momentissa, I2 §:n I momentin 5 
kohdassa ja 4 momentissa sekä I4, I6- 2I a 
ja 22 §:ssä säädetään. 

5. 

Ehdotus 

jäseninä ainakin kaksi yrittäjäjäsentä sekä tar
peellinen määrä varajäseniä. Näistä on sovel
tuvin osin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 
2I f§:ssä maallikkojäsenistä ja heidän määrää
misestään säädetään. 

I7 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltuvin 

osin lisäksi vastaavasti voimassa, mitä työnte
kijäin eläkelain 2 §:n 2 momentissa, 3, 4 ja 4 
a-4 n §:ssä, 5 §:n I ja 3-6 momentissa, 5 b, 5 
c, 7 a, 7 c, 8, 8 a--8 g, 9, 9 a, IO ja JO c §:ssä, 
II §:n I ja 2 momentissa, I2 §:n I momentin 5 
kohdassa ja 4 momentissa sekä I4, I6, 17, 17 a, 
17 b, 18, 19, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e ja 
22 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksehakua koskevia säännök
siä sovelletaan päätökseen, joka annetaan tämän 
lain voimaan tultua. Tämän lain ylimääräistä 
muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelle
taan kuitenkin niihin ylimääräistä muutoksenha
kua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 

Laki 
maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan I4 päivänä heinäkuuta I969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) 8 k §:n 2 

momentin 3 kohta, I8 §ja I9 §:n I momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 8 k §:n 2 momentin 3 kohta 28 päivänä kesäkuuta I993 annetussa 

laissa (563/93) ja I9 §:n I momentti I9 päivänä marraskuuta I993 annetussa laissa (983/93), 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

8 k § 

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

3) kalenterivuodelta, jonka ajan maatalous
yrittäjä on ollut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 

8 340603E 

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

3) kalenterivuodelta, jonka ajan maatalous
yrittäjä on ollut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
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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 mukaista palkkaa 
vähintään sanotun lain 5 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua rajamäärää; eikä 

18 § 
Työntekijäin eläkelain 20 §:ssä tarkoitettuun 

eläkelautakuntaan sosiaali- ja terveysministeriö 
määrää 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen jär
jestöjen ehdotuksesta enintään kolmeksi vuo
deksi kerrallaan ainakin kaksi jäsentä. 

Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä 
lakia on sovellettava, on vakuutusoikeudessa 
siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikko
jäseninä ainakin kaksi tämän lain mukaan 
vakuutettuja henkilöitä edustavaa jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä. Näistä on so
veltuvin osin muutoin voimassa, mitä työnte
kijäin eläkelain 21 b §:ssä on maallikkojäsenistä 
ja heidän määräämisestään säädetty. 

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 14, 16-21 a ja 22 §:ssä sekä 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 10 §:n 3 momentissa säädetään. 

Ehdotus 

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 mukaista palkkaa 
vähintään sanotun lain 5 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua rajamäärää; eikä 

18 § 
Työntekijäin eläkelain 20 §:ssä tarkoitettuun 

eläkelautakuntaan sosiaali- ja terveysministeriö 
määrää 16 §:n 3 momentissa tarkoitettujen jär
jestöjen ehdotuksesta enintään kolmeksi vuo
deksi kerrallaan ainakin kaksi jäsentä. 

Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä 
lakia on sovellettava, on vakuutusoikeudessa 
siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikko
jäseninä ainakin kaksi tämän lain mukaan 
vakuutettuja henkilöitä edustavaa jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä. Näistä on so
veltuvin osin muutoin voimassa, mitä työnte
kijäin eläkelain 21 f§:ssä maallikkojäsenistä ja 
heidän määräämisestään säädetään. 

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 1 ja 3-6 
momentissa, 5 b, 5 c, 7 a, 7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 
9 a ja JO c §:ssä, 11 §:n 1 ja 2 momentissa, 
12 §:n 1 momentin 5 kohdassa sekä 14, 16, 17, 
17 a, 17 b, 18, 19, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 
e ja 22 §:ssä sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain 10 §:n 3 momen
tissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä so
velletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muutok
senhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 
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6. 
Laki 

maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 43 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä 28 päivänä joulukuuta 1990 anne

tun lain (1317 /90) 43 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä lokakuuta 1992 annetussa 
laissa (952/92), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

43 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on soveltuvin 

osin voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 8 g, 
9 ja 9 a §:ssä, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa, 
16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 momentissa, 17 a §:ssä, 
18 §:n 2 ja 3 momentissa, 19 a §:ssä, 19 b §:n 1 
ja 2 momentissa, 19 d, J9 e ja 20-21 a §:ssä 
sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16 ja 17 §:ssä 
sekä 19 §:n 5 ja 6 momentissa säädetään. 

7. 

Ehdotus 

43 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on sukupol

venvaihdoseläkkeestä soveltuvin osin voimassa, 
mitä työntekijäin eläkelain 8 g, 9, 9 a ja JO 
c §:ssä, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa, 16 §:ssä, 
17 §:n 2 ja 3 momentissa, 17 a §:ssä, 18 §:n 2 ja 
3 momentissa, 19 a §:ssä, 19 b §:n 1 ja 2 
momentissa sekä J9 d, 20, 2J ja 2J a-2J 
e §:ssä sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16 ja 
17 §:ssä sekä 19 §:n 5 ja 6 momentissa sääde
tään. 

Tämä laki tulee voimaan J päivänä tammi
kuuta J995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä so
velletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muutok
senhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 

Laki 
maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain 

(1330/92) 37 §:n 1 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

37 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on luopumis

korvauksesta soveltuvin osin voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 9 ja 9 a §:ssä, 12 §:n 1 
momentin 5 kohdassa, 16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 

Ehdotus 

37 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on luopumis

korvauksesta soveltuvin osin voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 9, 9 aja JO c §:ssä, 12 §:n 
1 momentin 5 kohdassa, 16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 
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momentissa, 17 a §:ssä, 18 §:n 2 ja 3 momen
tissa, 19 a §:ssä, 19 b §:n 1 ja 2 momentissa sekä 
19 d ja 20-21 a §:ssä sekä maatalousyrittäjien 
eläkelain 16-18 §:ssä ja 19 §:n 5 ja 6 momen
tissa säädetään. 

8. 

Ehdotus 

momentissa, 17 a §:ssä, 18 §:n 2 ja 3 momen
tissa, 19 a §:ssä, 19 b §:n 1 ja 2 momentissa sekä 
19 d, 20, 21 ja 21 a-21 e §:ssä sekä maata
lousyrittäjien eläkelain 16-18 §:ssä ja 19 §:n 5 
ja 6 momentissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä so
velletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muutok
senhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 

Laki 
luopumiseläkelain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 4 päivänä tammikuuta 1974 annetun luopumiseläkelain (16174) 24 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin se on 29 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (663176), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

24§ 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on luopu

miseläkkeestä soveltuvin osin lisäksi vastaavas
ti voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 9, 
16-21 a ja 22 §:ssä sekä maatalousyrittäjien 
eläkelain 16-18 §:ssä ja 19 §:n 4 momentissa 
on säädetty. 

.Ehdotus 

24 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, on luopu

miseläkkeestä soveltuvin osin voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 9, JO c, 16, 17, 17 a, 17 
b, 18, 19, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e ja 
22 §:ssä sekä maatalousyrittäjien eläkelain 
16-18 §:ssä ja 19 §:n 4 momentissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä so
velletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muutok
senhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 
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9. 
Laki 

kansaneläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 22 a §:n 9 momentti ja 

77 §, 
näistä 22 a §:n 9 momentti sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa 

(564/93), 
muutetaan 6 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti, 45 §:n 1 momentti, 73, 73 aja 74 § sekä 

83 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 45 §:n 1 momentti 4 päivänä marraskuuta 1960 annetussa laissa 

(466/60), 73 § muutettuna 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetulla lailla (427/63) sekä 5 päivänä 
helmikuuta 1988, 23 päivänä joulukuuta 1988 ja 30 päivänä joulukuuta 1993 annetuilla laeilla (123 
ja 1217/88 ja 1574/93), 73 a § 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (103/82) ja 74 §osittain 
muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1965 annetulla lailla (705/65), sekä 

lisätään 45 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 4 päivänä marraskuuta 1960 
annetulla lailla ja 8 päivänä elokuuta 1986 annetulla lailla (594/86), uusi 3 momentti ja lakiin uusi 
73 b, 74 b ja 74 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

6 § 
Vakuutusmaksua ei määrätä vakuutetulle: 

3) joka tulovuoden tai sen osan aikana on 
ollut tämän lain mukaan työkyvyttömäksi to
dettuna; 

Vakuutusmaksu on kuitenkin määrättävä 
63-vuotiaalle tai työkyvyttömäksi todetulle va
kuutetulle, jos hänen verotettavaksi tulokseen 
on kunnallisverotuksessa luettu myös sen työn 
arvo, jonka hänen muu kuin 1 momentissa 
tarkoitettu kotona oleva lapsensa tai muu 
perheenjäsenensä on tehnyt hänen taloutensa 
hyväksi, tätä tuloa vastaavan veroäyrimäärän 
perusteella. 

22 a § 
Mitä tässä laissa säädetään työkyvyttömäksi 

todetusta vakuutetusta, sovelletaan vastaavasti 
vakuutettuun, jonka on todettu täyttävän yksi
löllisen varhaiseläkkeen saamisen edellytykset. 

45 § 
Jos on perusteltua syytä olettaa, että eläke 

olisi lakkautettava tai sen määrää vähennettä
vä, tahi jos eläkeoikeuden tarkistamiseksi 
46 §:n mukaisesti asetettua velvoitusta ei nou
dateta, voidaan eläkkeen tai sen osan maksa
minen keskeyttää, kunnes asia on lopullisella 
päätöksellä ratkaistu. Vastaavasti voi eläkelai-

Ehdotus 

6 § 
Vakuutusmaksua ei määrätä vakuutetulle: 

3) joka tulovuoden tai sen osan aikana on 
saanut tämän lain mukaista työkyvyttömyyselä
kettä; 

Vakuutusmaksu on kuitenkin määrättävä 
63-vuotiaalle tai työkyvyttömyyseläkettä saavai
te vakuutetulle, jos hänen verotettavaksi tulok
seen on kunnallisverotuksessa luettu myös sen 
työn arvo, jonka hänen muu kuin 1 momen
tissa tarkoitettu kotona oleva lapsensa tai muu 
perheenjäsenensä on tehnyt hänen taloutensa 
hyväksi, tätä tuloa vastaavan veroäyrimäärän 
perusteella. 

22 a§ 
(9 mom. kumotaan) 

45 § 
Eläkkeen tai sen osan maksaminen voidaan 

väliaikaisesti keskeyttää, kunnes asia on lopulli
sesti ratkaistu, jos on perusteltua syytä olettaa, 
että eläke olisi lakkautettava tai sen määrää 
vähennettävä, tai jos 46 §:n mukaista velvoitusta 
eläkeoikeuden tarkistamiseksi ei noudateta. Vä
liaikaiseen päätökseen ei saa hakea muutosta. 
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tos vireillä olevan muutoksenhaun estämättä 
väliaikaisesti ryhtyä maksamaan eläkettä tai 
korottaa eläkkeen määrää, jos vakuutetun ter
veydentilassa tai olosuhteissa on tapahtunut 
hänen oikeuteensa vaikuttava olennainen muu
tos. Eläkelaitoksen on tällöin heti ilmoitettava 
toimenpiteestään [lisätylle hallitukselle] tai va
kuutusoikeudelle sen mukaan, kummassa asia 
on 73 §:n mukaisesti vireillä. 

(Lisätään uusi 3 mom.) 

73 § 
Eläkelaitoksen hallituksen, hallituksen jaos

ton tai jäsenen taikka eläkelaitoksen toimihen
kilön päätökseen tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta valittamalla tarkastuslautakuntaan, 
jos päätös koskee: 

1) oikeutta eläkkeeseen, eläkkeen määrää tai 
eläkkeen maksamista; 

2) vakuutetun toteamista työkyvyttömäksi 
77 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa; 

3) hautausavustusta; 
4) eläkehakemuksen käsittelyn raukeamista 

37 §:ssä säädetyissä tapauksissa; 
5) korvausta matkasta, jonka vakuutettu on 

eläkelaitoksen määräyksestä tehnyt 36 tai 
46 §:ssä tarkoitettua tarkastusta varten, sekä 
matkasta, jonka vakuutettu on tehnyt 34 §:ssä 
säädetyn lääkintähuollon, koulutuksen tai työ
huollon saamiseksi, jos eläkelaitos on sitoutu
nut korvaamaan matkan kustannukset; 

6) hoitotukea; tai 
7) työntekijäin ja hänen perheenjäsentensä 

asumista Suomessa 1 b §:n 2 momentissa tar
koitetuissa tapauksissa. 

Joka on tyytymätön tarkastuslautakunnan 
päätökseen, saa hakea siihen muutosta vakuu
tusoikeudelta, jos päätös koskee oikeutta eläk
keeseen taikka 1 momentin 2, 6 tai 7 kohdassa 
tarkoitettuja tapauksia. 

Tässä pykälässä tarkoitettu valituskirjelmä 
on annettava eläkelaitoksen paikallistoimistolle 
tai asianomaiselle valitusviranomaiselle viimeis
tään kolmantenakymmenentenä päivänä siitä, 
kun valittaja on saanut tiedon päätöksestä. 

Eläkelaitoksen ja vastaavasti tarkastuslauta
kunnan päätöstä on muutoksenhausta huoli
matta noudatettava, kunnes tarkastuslautakun
ta tai vastaavasti vakuutusoikeus on ratkaissut 
asian. 

Ehdotus 

Jos 1 momentin mukaisesti keskeytettyä elä
kettä aletaan maksaa uudelleen, siihen sovelle
taan, mitä eläkkeen maksamisesta takautuvasti 
säädetään. 

73 § 
Eläkelaitoksen kansaneläkettä tai muuta täs

sä laissa säädettyä etuutta koskevaan päätök
seen tyytymätön saa hakea siihen muutosta 
tarkastuslautakunnalta kirjallisella valituksella. 
Tarkastuslautakunnasta säädetään sairausva
kuutuslaissa. 

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyytymätön 
saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta 
kirjallisella valituksel/a, jos päätös koskee oi
keutta eläkkeeseen tai hoitotukea taikka ta
kaisinperintää. Vakuutusoikeuden päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamal/a. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu valitus
kirjelmä on toimitettava eläkelaitokselle vii
meistään 30 päivänä sen päivän jälkeen, jona 
valittaja on saanut tiedon päätöksestä. 

Eläkelaitoksen päätöstä on muutoksenhausta 
huolimatta noudatettava, kunnes asia on lain
voimaisella päätöksellä ratkaistu. 

(5 mom. kumotaan) 
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Tarkastuslautakunnasta on voimassa, mitä 
siitä on sairausvakuutuslaissa säädetty. 

73 a § 
Jos tarkastuslautakunta on antanut päätök

sen valituksesta, joka koskee lisäosan epäämis
tä tai vähentämistä 1 päivästä tammikuun 1983 
vuoden 1984 loppuun 28 a §:ssä tarkoitetun 
taloudellisen aseman heikentämisen tai väärien 
tietojen antamisen johdosta, vakuutettu voi 
tästä päätöksestä valittaa vakuutusoikeuteen. 

74§ 
Jos 73 §:ssä tarkoitetussa asiassa annettu 

päätös on perustunut väärään tai puutteelliseen 
selvitykseen tahi ilmeisesti ei ole ollut lainmu
kainen, vakuutusoikeus voi sanotussa lainkoh
dassa asetetun määräajan päätyttyäkin eläke
laitoksen esityksestä tai sen hakemuksesta, jota 
asia koskee, kuultuaan muita asianosaisia, 
poistaa päätöksen ja ottaa tai määrätä asian 
uudelleen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sano
tun esityksen eläkelaitos voi, kunnes asia on 
uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää 

Ehdotus 

73 a § 
Jos eläkelaitos hyväksyy kaikilta osin sille 

toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset, 
sen on annettava asiasta oikaisupäätös. Oi
kaisupäätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
73 §:ssä säädetään. 

Jos eläkelaitos ei voi oikaista valituksen koh
teena olevaa päätöstä 1 momentissa mainituin 
tavoin, sen on 30 päivän kuluessa valitusajan 
päättymisestä toimitettava valituskirjelmä ja lau
suntonsa asianomaisen muutoksenhakuelimen 
käsiteltäväksi. Eläkelaitos voi tällöin väliaikai
sella päätöksellä oikaista aikaisemman päätök
sensä siltä osin kuin se hyväksyy valituksessa 
esitetyn vaatimuksen. Jos valitus on jo toimitettu 
muutoksenhakuelimelle, eläkelaitoksen on ilmoi
tettava sille heti väliaikaisesta päätöksestä. Vä
liaikaiseen päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta määräajas
ta voidaan poiketa, jos valituksen johdosta tar
vittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä edellyt
tää. Lisäselvityksen hankkimisesta on tällöin 
viipymättä ilmoitettava valittajalle. Valituskirjel
mä ja lausunto on kuitenkin aina toimitettava 
asianomaiselle muutoksenhakuelimelle viimeis
tään 60 päivän kuluessa valitusajan päättymises
tä. 

73 b § 
Jos tarkastuslautakunnalle tai vakuutusoikeu

delle annettava valitus on saapunut 73 §:ssä 
säädetyn määräajan jälkeen, asianomainen muu
toksenhakuelin voi tästä huolimatta ottaa vali
tuksen tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on 
ollut painavia syitä. 

74 § 
Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koskeva 

lainvoimainen päätös perustuu väärään tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti 
lain vastainen, vakuutusoikeus voi eläkelaitok
sen esityksestä tai asianosaisen hakemuksesta, 
varattuaan muille asianasaisille tilaisuuden tul
la kuulluksi, poistaa päätöksen ja määrätä 
asian uudelleen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä 
sanotun esityksen eläkelaitos voi, kunnes asia 
on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää 
etuuden maksamisen tai maksaa sen esityksen
sä mukaisesti. 
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eläkkeen maksamisen tai maksaa sen esityksen
sä mukaisin määrin. 

Jos kysymys on evätyn edun myöntämisestä 
tai myönnetyn edun lisäämisestä, voi eläkelai
taskin aikaisemman päätöksen estämättä käsi
tellä asian uudelleen. 

83 § 

Valtion, kunnan ja muun julkisoikeudellisen 
yhteisön viranomainen, julkisessa virassa oleva 
lääkäri, sairaala sekä vakuutus- ja eläkelaitos 
on velvollinen pyynnöstä antamaan eläkelai
tokselle ja vakuutusoikeudelle hallussaan ole
vat työkyvyttömyyseläkkeen hakijan ja saajan 
sekä 77 §:ssä tarkoitetun selvityksen antajan 

Ehdotus 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämises
tä, ilmenee uutta selvitystä, eläkelaitoksen on 
tutkittava asia uudelleen. Eläkelaitos voi aikai
semman lainvoimaisen päätöksen estämättä 
myöntää evätyn edun tai myöntää edun aikai
sempaa suurempana. Myös tarkastuslautakunta 
ja vakuutusoikeus voivat menetellä vastaavasti 
muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Päätökseen 
saa hakea muutosta siten kuin 73 §:ssä sääde
tään. 

74 b§ 
Jos eläkelaitoksen päätös perustuu selvästi 

virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taik
ka ilmeisen väärään lain soveltamiseen, eläkelai
tos voi asianosaisten suostumuksella poistaa 
virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudel
leen. Jos eläkelaitoksen päätöksessä on ilmeinen 
kirjoitus- tai laskuvirhe, sen on korjattava pää
töksensä. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos 
korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuutta
maan tulokseen. 

Korjaamisesta on tehtävä merkintä eläkelai
toksen tallekappaleeseen. Asianosaiselle on toi
mitettava korjattu tai uusi päätös. Jos päätök
sestä on vireillä muutoksenhaku, eläkelaitoksen 
on ilmoitettava korjaamisasian käsiteltäväksi ot
tamisesta ja toimitettava siinä tekemänsä päätös 
myös muutoksenhakuelimelle. 

Päätökseen, jolla eläkelaitos ei ole hyväksynyt 
virheen korjaamista koskevaa vaatimusta, ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 

74 c§ 
Jos lisäosan saajalle on takautuvasti myönnet

ty 26 §:n 1 momentissa tarkoitettu etuus tai 
tällaista etuutta on korotettu, eläkelaitos voi, 
riippumatta siitä, mitä 74 §:ssä säädetään, asi
anosaista kuultuaan käsitellä asian uudelleen. 

83 § 

Valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen 
yhteisön viranomainen, julkisessa virassa oleva 
lääkäri, sairaala sekä vakuutus- ja eläkelaitos 
on velvollinen pyynnöstä antamaan eläkelai
tokselle, tarkastuslautakunnalle ja vakuutusoi
keudelle hallussaan olevat työkyvyttömyyseläk
keen hakijan ja saajan terveydentilaa koskevat 
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terveydentilaa koskevat tiedot. Eläkelaitos on 
velvollinen maksamaan kohtuullisen palkkion 
tässä momentissa säädetyn velvoituksen perus
teella annetusta lääkärinlausunnosta. 

10. 

Ehdotus 

tiedot. Eläkelaitos on velvollinen maksamaan 
kohtuullisen palkkion tässä momentissa sääde
tyn velvoituksen perusteella annetusta lääkärin
lausunnosta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä ja 74 c §:n säännöstä sovelletaan päätök
seen, joka annetaan tämän lain voimaan tultua. 
Tämän lain ylimääräistä muutoksenhakua kos
kevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin niihin 
ylimääräistä muutoksenhakua koskeviin asioihin, 
jotka tulevat vireille tämän lain voimaan tultua. 

Laki 
eläkkeensaajien asumistukilain 10 ja 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) 10 §ja 

14 §:n 1 momentti, 
näistä 14 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa 

(1251/89), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

10 § 
Eläkkeensaaja, joka ei tyydy kansaneläkelai

toksen asumistukea koskevaan päätökseen, saa 
hakea siihen muutosta tarkastuslautakunnalta 
kirjallisella valituksella. 

Valitus on toimitettava kansaneläkelaitoksen 
paikallistoimistolle tai tarkastuslautakunnalle 
viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä 
sen jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon 
päätöksestä. 

Kansaneläkelaitoksen päätöstä on muutoksen
hausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on 
lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. 

9 340603E 

Ehdotus 

10 § 
Kansaneläkelaitoksen eläkkeensaajien asu

mistukea koskevaan päätökseen tyytymätön 
saa hakea siihen muutosta tarkastuslautakun
nalta kirjallisella valituksella. Tarkastuslauta
kunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valit
tamalla. 

Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan sovel
tuvin osin, mitä siitä kansaneläkelain 8 luvussa 
säädetään. Lainvoimaisen päätöksen poistamista 
koskevan esityksen tai hakemuksen tutkii kuiten
kin kansaneläkelain 74 §:n 1 momentissa maini
tun vakuutusoikeuden sijasta tarkastuslautakun
ta, joka voi, varattuaan muille asianosaisille 
tilaisuuden tulla kuulluksi, poistaa päätöksen ja 
määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. 

(3 mom. kumotaan) 
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14§ 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
26 §:n 7 momentissa, 28 §:ssä, 31 §:n 2 momen
tissa, 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40--42, 43, 43 a, 
44-46, 67, 69-72, 74, 74 aja 15 §:ssä, 79 §:n 
1 ja 4 momentissa, 80-83 ja 84-87 §:ssä, 
88 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 88 a §:ssä on 
säädetty. Esityksen tai hakemuksen päätöksen 
poistamisesta mainitun lain 74 §:n 1 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa tutkii kuitenkin tar
kastuslautakunta. 

11. 

Ehdotus 

14 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan 

soveltuvin osin lisäksi mitä kansaneläkelain 
28 §:ssä, 31 §:n 2 momentissa, 35, 37- 39, 39 a, 
39 b, 40--42, 43, 43 a, 44- 46, 67, 69-72, 74 b, 
74 c ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 momentissa, 80-
83 ja 84-87 §:ssä, 88 §:n 2 ja 3 momentissa 
sekä 88 a §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä ja kansaneläkelain 74 c §:n säännöstä 
sovelletaan päätökseen, joka annetaan tämän 
lain voimaan tultua. Tämän lain ylimääräistä 
muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelle
taan kuitenkin niihin ylimääräistä muutoksenha
kua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 

Laki 
perhe-eläkelain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain (38/69) 37 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (548/93), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

37 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan 

soveltuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 
35, 37-39, 39 b-42, 42 b-43, 44-46, 
69-73, 74-75, 79-83 ja 84-88 a §:ssä sää
detään. Jos lapseneläkkeen saaja ei ole ennen 
eläkkeen alkamista asunut Suomessa kansan
eläkelain 41 §:ssä edellytettyä 10 vuoden aikaa, 
eläke voidaan ulkomailla asumisen estämättä 
maksaa, jos lapsen huoltaja täyttää asumisvaa
timuksen. 

37 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan 

soveltuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 
35, 37-39, 39 b, 40-42, 42 b, 43, 44-46, 
69-73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 75, 79-83, 
84-88 ja 88 a §:ssä säädetään. Jos lapseneläk
keen saaja ei ole ennen eläkkeen alkamista 
asunut Suomessa kansaneläkelain 41 §:ssä edel
lytettyä 10 vuoden aikaa, eläke voidaan ulko
mailla asumisen estämättä maksaa, jos lapsen 
huoltaja täyttää asumisvaatimuksen. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1995. 
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12. 

Ehdotus 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä ja kansaneläkelain 74 c §:n säännöstä 
sovelletaan päätökseen, joka annetaan tämän 
lain voimaan tultua. Tämän lain ylimääräistä 
muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelle
taan kuitenkin niihin ylimääräistä muutoksenha
kua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 

Laki 
rintamasotilaseläkelain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119177) 17 §:n 

1 momentti, sellaisena kuin se on 8 päivänä elokuuta 1986 annetussa laissa (596/86), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

17 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
26 §:n 7 momentissa, 35, 37-39, 39 a, 39 b, 
40---42, 43, 44--46, 69-73, 74, 74 a, 75, 
79-83, 84-88 ja 88 a §:ssä sekä kansaneläke
laissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten si
tomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa 
(348/56) on säädetty. 

Ehdotus 

17 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan 

soveltuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 
35, 37-39, 39 a, 39 b, 40---42, 43, 44-46, 69-
73, 73 a, 73 b, 74, 74 a-74 c, 75, 79-83, 
84-88 ja 88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa sää
dettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta 
elinkustannuksiin annetussa laissa (348/56) sää
detään. Ylimääräistä rintamalisää määrättäessä 
noudatetaan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansan
eläkelain 26 §:n 7 momentissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä ja kansaneläkelain 74 c §:n säännöstä 
sovelletaan päätökseen, joka annetaan tämän 
lain voimaan tultua. Tämän lain ylimääräistä 
muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelle
taan kuitenkin niihin ylimääräistä muutoksenha
kua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 
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vammaistukilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1988 annetun vammaistukilain (124/88) 7 ja 8 §, 
näistä 8 § sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (549/93), sekä 
lisätään lakiin uusi 7 a-7 d § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

7 § 
Joka on tyytymätön kansaneläkelaitoksen 

vammaistukea koskevaan päätökseen, saa ha
kea siihen muutosta tarkastuslautakunnalta 
kirjallisella valituksella. Valitus on toimitettava 
kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon tai 
tarkastuslautakuntaan viimeistään kolman
tenakymmenentenä päivänä sen päivän jälkeen, 
jona valittaja sai tiedon eläkelaitoksen päätök
sestä. 

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyytymä
tön saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeu
delta 1 momentissa säädetyllä tavalla ja siinä 
säädetyssä ajassa päätöksestä tiedon saatuaan. 

Kansaneläkelaitoksen ja vastaavasti tarkas
tuslautakunnan päätöstä on muutoksenhausta 
huolimatta noudatettava, kunnes asia on lain
voimaisella päätöksellä ratkaistu. 

Tarkastuslautakunnasta on voimassa, mitä 
siitä on sairausvakuutuslaissa (364/63) säädet
ty. 

Ehdotus 

7 § 
Kansaneläkelaitoksen vammaistukea koske

vaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta tarkastuslautakunnalta kirjallisella 
valituksella. Tarkastuslautakunnasta säädetään 
sairausvakuutuslaissa ( 364/63). 

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyytymä
tön saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeu
delta kirjallisella valituksella. Vakuutusoikeu
den päätökseen ei saa hakea muutosta valitta
malla. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu valitus
kirjelmä on toimitettava eläkelaitokselle viimeis
tään 30 päivänä sen päivän jälkeen, jona valittaja 
on saanut päätöksestä tiedon. 

Eläkelaitoksen päätöstä on muutoksenhausta 
huolimatta noudatettava, kunnes asia on lainvoi
maisella päätöksellä ratkaistu. 

7 a§ 
Jos eläkelaitos hyväksyy kaikilta osin sille 

toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset, 
sen on annettava asiasta oikaisupäätös. Oi
kaisupäätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
7 §:ssä säädetään. 

Jos eläkelaitos ei voi oikaista valituksen koh
teena olevaa päätöstä 1 momentissa mainituin 
tavoin, sen on 30 päivän kuluessa valitusajan 
päättymisestä toimitettava valituskirjelmä ja lau
suntonsa asianomaisen muutoksenhakuelimen 
käsiteltäväksi. Eläkelaitos voi tällöin väliaikai
sella päätöksellä oikaista aikaisemman päätök
sensä siltä osin kuin se hyväksyy valituksessa 
esitetyn vaatimuksen. Jos valitus on jo toimitettu 
muutoksenhakuelimelle, eläkelaitoksen on ilmoi
tettava sille heti väliaikaisesta päätöksestä. Vä
liaikaiseen päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta määräajas
ta voidaan poiketa, jos valituksen johdosta tar-
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Ehdotus 

vittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä edellyt
tää. Lisäselvityksen hankkimisesta on tällöin 
viipymättä ilmoitettava valittajalle. Valituskirjel
mä ja lausunto on kuitenkin aina toimitettava 
asianomaiselle muutoksenhakuelimelle viimeis
tään 60 päivän kuluessa valitusajan päättymises
tä. 

7 b§ 
Jos tarkastuslautakunnalle tai vakuutusoikeu

delle annettava valitus on saapunut 7 §:ssä 
säädetyn määräajan jälkeen, asianomainen muu
toksenhakuelin voi tästä huolimatta ottaa vali
tuksen tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on 
ollut painavia syitä. 

7 c§ 
Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koskeva 

lainvoimainen päätös perustuu väärään tai puut
teelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain 
vastainen, vakuutusoikeus voi asianosaisen hake
muksesta tai eläkelaitoksen esityksestä, varattu
aan asianosaiselle tilaisuuden tulla kuulluksi, 
poistaa päätöksen ja määrätä asian uudelleen 
käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun esityksen 
eläkelaitos voi, kunnes asia on uudelleen ratkais
tu, väliaikaisesti keskeyttää etuuden maksamisen 
tai maksaa sen esityksensä mukaisesti. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämisestä, 
ilmenee uutta selvitystä, eläkelaitoksen on tut
kittava asia uudelleen. Eläkelaitos voi aikaisem
man lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun tai myöntää edun aikaisempaa 
suurempana. Myös tarkastuslautakunta ja va
kuutusoikeus voivat menetellä vastaavasti muu
toksenhakuasiaa käsitellessään. Päätökseen saa 
hakea muutosta siten kuin 7 §:ssä säädetään. 

7 d § 
Jos eläkelaitoksen päätös perustuu selvästi 

virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taik
ka ilmeisen väärään lain soveltamiseen, eläkelai
tos voi asianosaisten suostumuksella poistaa 
virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudel
leen. 

Jos eläkelaitoksen päätöksessä on ilmeinen 
kirjoitus- tai laskuvirhe, sen on korjattava pää
töksensä. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos 
korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuutta
maan tulokseen. 

Korjaamisesta on tehtävä merkintä eläkelai-
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Voimassa oleva laki 

8§ 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin 

osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 1 d, 
23, 35-39, 39 b-43, 44-46, 67, 69, 73, 74 ja 
75 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 momentissa ja 80--88 
a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen eläk
keiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuk
siin annetussa laissa ( 348156) on säädetty. 

8§ 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
1-1 d, 23, 34-39, 39 ~0, 42-43, 44-46, 
67, 69, 73, 74 ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 
momentissa ja 80-88 a §:ssä sekä kansanelä
kelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten 
sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa 
(348/56) säädetään. 

Ehdotus 

toksen tallekappaleeseen. Asianosaiselle on toi
mitettava korjattu tai uusi päätös. Jos päätök
sestä on vireillä muutoksenhaku, eläkelaitoksen 
on ilmoitettava korjaamisasian käsiteltäväksi ot
tamisesta ja toimitettava siinä tekemänsä päätös 
myös muutoksenhakuelimelle. 

Päätökseen, jolla eläkelaitos ei ole hyväksynyt 
virheen korjaamista koskevaa vaatimusta, ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 

8§ 
(kumotaan) 

8 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan 

soveltuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 
1 d, 23, 35 -39, 39 b, 40, 42, 43, 44-46, 67, 69 
ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 ja 4 momentissa sekä 80-
83, 83 a, 84--88 ja 88 a §:ssä sekä kansanelä
kelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten 
sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa 
(348/56) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tällä lailla kumotaan vammaistukilain muut
tamisesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun 
lain (1577193) 8 §. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä so
velletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muutok
senhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 
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14. 
Laki 

lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/69) 8 b ja 9 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 8 b § 12 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (933/86) ja 9 § 22 

päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1253/89), sekä 
lisätään lakiin uusi 8 c-8 f § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

8 b§ 
Joka on tyytymätön kansaneläkelaitoksen 

päätökseen, saa hakea siihen muutosta tarkas
tuslautakunnalta kirjallisella valituksella vii
meistään 30 päivänä sen jälkeen, kun valittaja 
on saanut tiedon eläkelaitoksen päätöksestä. 

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyytymä
tön saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeu
delta 1 momentissa säädetyllä tavalla ja siinä 
säädetyssä ajassa päätöksestä tiedon saatuaan. 

Kansaneläkelaitoksen ja vastaavasti tarkas
tuslautakunnan päätöstä on muutoksenhausta 
huolimatta noudatettava, kunnes tarkastuslau
takunta tai vastaavasti vakuutusoikeus on rat
kaissut asian. 

Tarkastuslautakunnasta on voimassa, mitä 
siitä on sairausvakuutuslaissa (364/63) säädet
ty. 

Ehdotus 

8 b § 
Kansaneläkelaitoksen lapsen hoitotukea kos

kevaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen 
muutosta tarkastuslautakunnalta kirjallisella 
valituksella. Tarkastuslautakunnasta säädetään 
sairausvakuutuslaissa (364/63). 

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyytymä
tön saa hakea siihen muutosta vakuutusoi
keudelta kirjallisella valituksella. Vakuutusoi
keuden päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu valitus
kirjelmä on toimitettava eläkelaitokselle viimeis
tään 30 päivänä sen päivän jälkeen, jona valittaja 
on saanut päätöksestä tiedon. 

Eläkelaitoksen päätöstä on muutoksenhausta 
huolimatta noudatettava, kunnes asia on lainvoi
maisella päätöksellä ratkaistu. 

8 c § 
Jos eläkelaitos hyväksyy kaikilta osin sille 

toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimukset, 
sen on annettava asiasta oikaisupäätös. Oi
kaisupäätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
8 b §:ssä säädetään. 

Jos eläkelaitos ei voi oikaista valituksen koh
teena olevaa päätöstä 1 momentissa mainituin 
tavoin, sen on 30 päivän kuluessa valitusajan 
päättymisestä toimitettava valituskirjelmä ja lau
suntonsa asianomaisen muutoksenhakuelimen 
käsiteltäväksi. Eläkelaitos voi tällöin väliaikai
sella päätöksellä oikaista aikaisemman päätök
sensä siltä osin kuin se hyväksyy valituksessa 
esitetyn vaatimuksen. Jos valitus on jo toimitettu 
muutoksenhakuelimelle, eläkelaitoksen on ilmoi
tettava sille heti väliaikaisesta päätöksestä. Vä
liaikaiseen päätökseen ei saa hakea muutosta. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetusta määräajas
ta voidaan poiketa, jos valituksen johdosta tar
vittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä edellyt
tää. Lisäselvityksen hankkimisesta on tällöin 
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

viipymättä ilmoitettava valittajalle. Valituskirjel
mä ja lausunto on kuitenkin aina toimitettava 
asianomaiselle muutoksenhakuelimelle viimeis
tään 60 päivän kuluessa valitusajan päättymises
tä. 

8 d§ 
Jos tarkastuslautakunnalle tai vakuutusoikeu

delle annettava valitus on saapunut 8 b §:ssä 
säädetyn määräajan jälkeen, asianomainen muu
toksenhakuelin voi tästä huolimatta ottaa vali
tuksen tutkittavakseen, jos myöhästymiseen on 
ollut painavia syitä. 

8 e § 
Jos tässä laissa tarkoitettua etuutta koskeva 

lainvoimainen päätös perustuu väärään tai puut
teelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain 
vastainen, vakuutusoikeus voi asianosaisen hake
muksesta tai eläkelaitoksen esityksestä, varattu
aan asianosaiselle tilaisuuden tulla kuulluksi, 
poistaa päätöksen ja määrätä asian uudelleen 
käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun esityksen 
eläkelaitos voi, kunnes asia on uudelleen ratkais
tu, väliaikaisesti keskeyttää etuuden maksamisen 
tai maksaa sen esityksensä mukaisesti. 

Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn edun 
myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämisestä, 
ilmenee uutta selvitystä, eläkelaitoksen on tut
kittava asia uudelleen. Eläkelaitos voi aikaisem
man lainvoimaisen päätöksen estämättä myöntää 
evätyn edun tai myöntää edun aikaisempaa 
suurempana. Myös tarkastuslautakunta ja va
kuutusoikeus voivat menetellä vastaavasti muu
toksenhakuasiaa käsitellessään. Päätökseen saa 
hakea muutosta siten kuin 8 b §:ssä säädetään. 

8 f§ 
Jos eläkelaitoksen päätös perustuu selvästi 

virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taik
ka ilmeisen väärään lain soveltamiseen, eläkelai
tos voi asianosaisten suostumuksella poistaa 
virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudel
leen. 

Jos eläkelaitoksen päätöksessä on ilmeinen 
kirjoitus- tai laskuvirhe, sen on korjattava pää
töksensä. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos 
korjaaminen johtaa asianosaiselle kohtuutta
maan tulokseen. 

Korjaamisesta on tehtävä merkintä eläkelai
toksen tallekappaleeseen. Asianosaiselle on toi
mitettava korjattu tai uusi päätös. Jos päätök-
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Voimassa oleva laki 

9§ 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 
35-40, 45, 46, 69, 73, 74 ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 ja 
4 momentissa ja 80-88 a §:ssä sekä kansanelä
kelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten 
sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa 
(348/56) on säädetty. 

15. 

Ehdotus 

sestä on vireillä muutoksenhaku, eläkelaitoksen 
on ilmoitettava korjaamisasian käsiteltäväksi ot
tamisesta ja toimitettava siinä tekemänsä päätös 
myös muutoksenhakuelimelle. 

Päätökseen, jolla eläkelaitos ei ole hyväksynyt 
virheen korjaamista koskevaa vaatimusta, ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 

9§ 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan 

soveltuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 
35 - 39, 39 b, 40, 45, 46, 69 ja 75 §:ssä, 79 §:n 1 
ja 4 momentissa sekä 80 -83, 83 a, 84-88 ja 
88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen 
eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustan
nuksiin annetussa laissa (348/56) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1995. 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä so
velletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muutok
senhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 

Laki 
ulkomaille maksettavasta rintamaJisästä annetun·lain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaille maksettavasta rintumalisästä 25 päivänä marraskuuta 1988 annetun lain 

(988/88) 10 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

10§ 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu

vin osin voimassa, mitä kansaneläkelain 35 §:n 
1 ja 2 momentissa, 37, 40, 73, 74, 74 a, 75, 79, 
81-83, 84-88 ja 88 a §:ssä sekä kansaneläke
laissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten si
tomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa 
(348/56) on säädetty. 

10 340603E 

Ehdotus 

10 § 
Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan 

soveltuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 
35 §:n 1 ja 2 momentissa, 37, 40, 73, 73 a, 73 b, 
74, 74 a, 74 b, 75, 79, 81-83, 84-88 ja 
88 a §:ssä sekä kansaneläkelaissa säädettyjen 
eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustan
nuksiin annetussa laissa (348/56) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1995. 
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Ehdotus 

Tämän lain muutoksenhakua koskevia saan
nöksiä sovelletaan päätökseen, joka annetaan 
tämän lain voimaan tultua. Tämän lain ylimää
räistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä so
velletaan kuitenkin niihin ylimääräistä muutok
senhakua koskeviin asioihin, jotka tulevat vireille 
tämän lain voimaan tultua. 


