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HaHituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja 
valtion perhe-eläkelain 5 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia 
muutettavaksi siten, että työttömyyseläkkeen 
tulevan ajan oikeus poistetaan ja yksilöllisen 
varhaiseläkkeen ikäraja korotetaan 58 vuo
desta 60 vuoteen. Lisäksi ehdotetaan muutet
tavaksi varhennetun vanhuuseläkkeen var
hennusvähennys 0,5 prosentista kuukautta 

kohden 0,4 prosenttiin kuukautta kohden. 
Lisäksi valtion perhe-eläkelakia ehdotetaan 
muutettavaksi. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan vuoden 2000 alusta lukien. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila ja esityksen tavoitteet 

Kansallisella ikäohjelmalla ja työelämän 
kehittämisohjelmalla pyritään edistämään 
ikääntyvien työntekijöiden pysymistä työelä
mässä. Pääministeri Paavo Lipposen II halli
tuksen ohjelman mukaan työelämässä, työ
kykyä ylläpitävässä toiminnassa ja koulutus
politiikassa sekä eläke- ja työttömyysturva
järjestelmässä toteutetaan muutoksia, jotka 
kannustavat työnantajia pitämään palveluk
sessaan ja ottamaan palvelukseensa myös 
ikääntyvää henkilöstöä sekä edistämään 
ikääntyvien työssä ja työmarkkinoilla pysy
mistä. Tavoitteena on lisätä työssä olevien 
osuutta työikäisestä väestöstä ja myöhentää 
pitkällä aikavälillä keskimääräistä työmark
kinoilta poistumisikää kahdella-kolmella 
vuodella, lähemmäs normaalia vanhuuselä
keikää ja siten vähentää eläkemaksujen nou
supainetta. 

Yksityisen alan työmarkkinoiden keskus
järjestöt ovat 2 päivänä heinäkuuta 1999 
päätyneet yhteiseen näkemykseen eläkkeelle 
siirtymistä myöhentävistä ja työssä jatkamis
ta edistävistä toimenpiteistä. Osapuolet sopi
vat käynnistävänsä laaja-alaisen ohjelman, 
jonka tavoitteena on vaikuttaa siten, että 
ikääntyvillä työntekijöillä olisi nykyistä pa
remmat mahdollisuudet jatkaa työelämässä 
aikaisempaa pitempään ja toisaalta tukea 
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työeläkekuntoutuksen keinoin niitä, joiden 
työssä jatkamisen mahdollisuudet alentuneen 
terveydentilan vuoksi ovat oleellisesti hei
kentyneet. V akuutetun oikeutta varhaisen 
kuntoutuksen selvittelyyn laajennetaan asteit
tain aloittaen 58-59 vuotiaista. Järjestely 
pyritään laajentamaan voimavarojen sallimis
sa rajoissa kaikkia työntekijöitä koskevaksi 
vuoden 2002 alusta. 

Ikääntyvien työttömien ammatillista ai
kuiskoulutusta sovittiin kehitettäväksi työs
säoppimisen muodossa, mikäli mahdollista 
työsuhteessa tapahtuvana koulutuksena. Tä
män onnistumiseksi panostetaan motivaa
tioprosessin ja koulutusmenetelmien kehittä
miseen. !kääntyvät työttömät pyritään työl
listämään normaaleille työmarkkinoille tar
vittaessa koulutus- ja kuntoutustoimenpitei
den avulla. Mikäli tämä ei onnistu, työvoi
mahallinto suuntaa näihin työttömiin muita 
aktiiviseen työllistämiseen tähtääviä toimen
piteitä. 

Lisäksi sovittiin etuuksiin kohdistuvista 
muutoksista: 

-Työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkei
den omavastuut yhtenäistetään nykyisen työ
kyvyttömyyseläkkeiden omavastuun mukai
sesti kuitenkin niin, että eläkevastuusta ra
hastoidaan 80 prosenttia; 

- Työttömyyseläkkeen määräytymistä 
muutetaan vuoden 2000 alusta lukien siten, 
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että niin sanotulta tulevalta ajalta eläkkeen 
karttuma jätetään pois; 

- Tulevan ajan vaatimus työttömyyseläk
keen saannin ehtona poistetaan; 

- Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikäraja ko
rotetaan vuoden 2000 alusta lukien 58 vuo
desta 60 vuoteen; 

- Osa-aikaeläkkeen sopivan ikärajan sel
vittämiseksi jatketaan 56 vuoden ikärajan 
kokeilua vuoden 2002 loppuun asti; 

- Eläkkeen varhennusvähennys alenne
taan 0,5 prosentista 0,4 prosenttiin kuukau
dessa ja lykkäyskorotus 1 prosentista 0,6 
prosenttiin kuukaudessa; 

- Täsmennetään lakia ikääntyneiden työt
tömien työllistämisedellytysten parantami
sesta ( 455/1998) ja säädetään se pysyväksi. 

Lisäksi todettiin, että asianomaiset osapuo
let neuvottelevat näiden muutosten mahdolli
sesta soveltamisesta julkisten alojen eläkkei
siin ottaen huomioon aikaisemmat julkisten 
alojen eläkeratkaisut. 

Yksityisen alan eläkejärjestelmässä ehdote
taan muutokset toteutettaviksi hallituksen 
esityksellä eläkkeelle siirtymistä myöhentä
vistä ja työssä jatkamista edistävistä toimen
piteistä. Valtion eläkejärjestelmän osalta tar
vittavista toimenpiteistä on neuvoteltu valti
on eläkeneuvottelukunnassa ja sovittu, että 
vastaavat muutokset toteutetaan. Esityksen 
tavoitteena on siten myöhentää eläkkeelle 
siirtymistä ja edistää ikääntyneiden työssä 
jatkamista. Yksityisen alan eläkejärjestel
mään tehtävät muutokset toteutetaan sikäli 
kuin se valtion eläkejärjestelmän osalta on 
tarkoituksenmukaista ja palvelee esityksen 
tavoitetta. Osa-aikaeläkkeen ikärajan alenta
misesta on säädetty yksityisen alan eläkejär
jestelmän lisäksi valtion eläkejärjestelmän 
osalta lailla ikääntyvien työntekijöiden osa
aikatyö- ja osa-aikaeläkejärjestelystä 
(227/1998) ja myöskin laki 55 vuotta täyttä
neen työttömän työllistymisedellytysten pa
rantamisesta (455/1998) koskee valtion elä
kejärjestelmää. Koska nämä lait ehdotetaan 
muutettavaksi sopimuksen edellyttämällä 
tavalla mainitussa yksityisen alan hallituksen 
esityksessä, ei kyseisiä muutoksia ehdoteta 
tässä hallituksen esityksessä. 

Työnantajan omavastuu työkyvyttömyys
ja työttömyyseläkkeissä on valtion eläkejär
jestelmässä toisin järjestetty kuin yksityisen 
alan työeläkejärjestelmässä. Samoja vaiku
tuksia työnantajiin ei saada aikaiseksi valtion 
eläkejärjestelmässä samoilla keinoin kuin 
yksityisellä alalla. V arat valtion virastojen ja 

laitosten eläkemaksuihin tulevat joka tapauk
sessa valtion talousarviosta, josta eläke
menotkin maksetaan. Toisaalta valtion eläke
järjestelmässä työnantajat eivät ole pyrkineet 
siirtämään ikääntyvää henkilöstöä työttö
myyseläkeputkeen samassa määrin kuin yk
sityisellä alalla. Työnantajan eläkemaksun 
suuruuden määrää valtiokonttori valtion elä
kerahastosta annetun lain (1372/1989) 4 §:n 
1 momentin mukaan. Valtion eläkejärjestel
män osalta selvitetään, onko tämän hallituk
sen esityksen tavoitteiden toteuttamisen kan
nalta tarvetta muuttaa työnantajan eläkemak
sun määräytymistä. 

Valtion eläkejärjestelmässä ei ole van
huuseläkkeen lykkäyskorotusta, koska valti
on eläkejärjestelmässä voi toisin kuin yksi
tyisen alan eläkejärjestelmässä kartuttaa elä
kettä vielä eläkeiän jälkeen. 

Valtiokonttorin yhteistyössä valtion työter
veys- ja työturvallisuusneuvottelukunnan 
kanssa tekemä valtion varhaiskuntoutustoi
minnan vaikuttavuustutkimus osoittaa, että 
kuntoutus onnistuu parhaiten, kun toiminnas
sa otetaan huomioon yksilön lisäksi työyh
teisö. Kuntoutustoimenpiteitä tulisi myös 
varhentaa merkittävästi. 

Hyvät kuntoutuksen tulokset ovat saatavis
sa aikaan työyhteisön ja työeläkelaitosten 
sekä työterveyshuollon tiiviillä yhteistyöllä. 
Näin päästään tarvittavien toimenpiteiden 
varhaiseen aloittamiseen ja eläkeratkaisuissa 
siirryttäisiin asiantuntijavaltaisista ratkaisuis
ta asioiden kokonaisvaltaisempaan yhteiseen 
hoitamiseen. Eläkehakemuksia käsiteltäessä 
työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien ar
viossa on saatavissa eri tahojen yhteinen 
näkemys. Täten menetellen opittaisiin myös 
ymmärtämään, mistä asioista työkyky muo
dostuu. Tällaista mallia on toteutettu valtion 
varhaiskuntoutustoiminnassa jo pitkään ja 
tutkimuksella osoitetuin hyvin tuloksin. Sa
mankaltaista mallia on ryhdytty laajenta
maan myös valtion eläkelain mukaiseen kun
toutukseen. Nykyinen lainsäädäntö ei kuiten
kaan ehkä riittävästi tue kyseisen mallin vie
mistä käytäntöön. Tarkoituksena on selvittää, 
miten kuntoutusta valtion eläkejärjestelmän 
osalta voitaisiin edelleen tehostaa. 

2. Keskeiset ehdotukset 

Työttömyyseläkkeen saamisen edellytykse
nä on, että eläkettä määrättäessä voidaan 
ottaa huomioon eläketapahtuman ja van
huuseläkeiän täyttämisen välinen aika eli 
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tuleva aika. Tämä edellytys on aiheuttanut 
useita väliinputoamistilanteita, joissa tulevan 
ajan oikeuden menetys esimerkiksi irtisano
misen yhteydessä maksettavan kertakorvauk
sen tai työttömyyden aikana maksetun saira
uspäivärahajakson vuoksi on merkinnyt sa
malla koko työttömyyseläkeoikeuden mene
tystä. Näiden epäkohtien poistamiseksi ehdo
tetaan, että tulevan ajan oikeutta koskeva 
työttömyyseläkkeen saamisen edellytys pois
tettaisiin laista. Säännöstä sovellettaisiin 
taannehtivasti myös niihin tapauksiin, joissa 
eläketapahtuma on sattunut ennen lain voi
maantuloa tai hakemus on hylätty siksi, että 
hakija ei ole täyttänyt tulevan ajan edellytys
tä. 

Työttömyyseläkkeen määräytymistä ehdo
tetaan lisäksi muutettavaksi siten, että eläk
keeseen ei enää lisättäisi tulevan ajan eläk
keenosaa. Tulevan ajan eläkkeenosa lisättäi
siin kuitenkin eläkkeeseen sen muuttuessa 
vanhuuseläkkeeksi. Samoin tehtäisiin perhe
eläkkeissä. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajaa ehdo
tetaan korotettavaksi 58 vuodesta 60 vuo
teen. Edunsaajat, jotka ovat syntyneet vuon
na 1943 tai aikaisemmin sekä eräät vuosina 
1944-46 syntyneet säilyttäisivät oikeuden 
vanhaan ikärajaan. Koska mahdollisuudet 
eläkkeelle siirtymiseen tätä kautta heikkene
vät, on varhaiskuntoutuksen järjestäminen 
ikääntyneille edunsaajille entistä tärkeämpää. 

V arhennetun vanhuuseläkkeen varhennus
kerroin on pyritty määrittelemään kustannus
neutraalisti siten, että eläkkeen pidempi 
maksuaika pienentää vastaavassa määrin 
maksettavaa eläkettä. Nykyiset kertoimet on 
laskettu 1980-luvun alkupuolella. Sen jäl
keen työeläkejärjestelmässä sovellettavat 
vakuutusmatemaattiset perusteet ovat muut
tuneet muun muassa odotettavissa olevan 
eliniän kasvamisen ja eläkkeelle siirtymis
käytännön muuttumisen seurauksena. Muu
tosten vuoksi on perusteltua tarkistaa var
hennuskerroin vastaamaan uusia vakuutus
matemaattisia perusteita. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Vaikutukset edunsaajiin 

Työttömyyseläkkeen tulevan ajan oikeuden 
poistaminen alentaa työttömyyseläkkeen 
määrää keskimäärin 590 markkaa kuukau
dessa ja työttömyyseläkkeen jälkeen makset
tavaa vanhuuseläkettä keskimäärin 130 

markkaa kuukaudessa. Sellaiset edunsaajat, 
joilla ei ole oikeutta tulevaan aikaan, voisi
vat kuitenkin jatkossa saada työttömyyseläk
keen. Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajan 
korotus myöhentää mahdollisuutta saada 
eläke. V arhennetun vanhuuseläkkeen varhen
nusvähennyksen pieneneminen 0,5 prosentis
ta 0,4 prosenttiin kuukaudessa merkitsee 
täydellä viiden vuoden varhennuksella, että 
eläkkeen määrä pienenisi varhennuksen takia 
24 prosenttia, kun se nyt pienenee 30 pro
senttia. Vuonna 1998 alkaneiden varhennet
tujen vanhuuseläkkeiden varhennusvähennys 
oli keskimäärin 23 prosenttia eli 46 kuukaut
ta. Uuden kertoimen mukainen vähennys 
olisi 18,4 prosenttia. Keskimääräinen mak
settava eläke nousisi tällöin 3 102 markasta 
3 288 markkaan kuukaudessa. 

3.2. Vaikutukset eläkemenoihin 

Säästöä eläkemenoon aiheutuu työttömyys
eläkkeen tulevan ajan poistamisesta noin 6 
miljoonaa markkaa vuonna 2000, noin 12 
miljoonaa markkaa vuonna 2001, noin 18 
miljoonaa markkaa vuonna 2002, noin 24 
miljoonaa markkaa vuonna 2003 ja noin 30 
miljoonaa markkaa vuodessa vuodesta 2004 
eteenpäin. Työttömyyseläkkeen jälkeisen 
vanhuuseläkkeen pieneneminen vähentää 
tulevaa vanhuuseläkemenoa noin 2 miljoo
naa markkaa vuodessa ikäluokkaa kohden eli 
pitkällä aikavälillä noin 30 miljoonaa mark
kaa vuodessa. Työttömyyseläkkeen tulevan 
ajan vaatimuksen poistaminen lisää eläke
menoja noin 42 miljoonaa markkaa vuodes
sa. Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajan 
nosto alkaa vaikuttaa siirtymäsäännöksen 
johdosta vasta vuonna 2002, jolloin säästöä 
syntyisi noin 11 miljoonaa markkaa. Vuonna 
2003 ja siitä eteenpäin säästöä syntyy noin 
30 miljoonaa markkaa vuodessa. 

Mikäli varhennetun vanhuuseläkkeen suo
sio ei lisäänny, aiheutuu varhennusvähen
nyksen muutoksesta noin 2 miljoonan mar
kan lisämeno vuonna 2000 ja pitkällä täh
täimellä eläkemeno lisääntynee noin 10 mil
joonaa markkaa vuodessa. Osa-aikaeläkkeen 
ikärajan laskun kahden vuoden pidennykses
tä ei säädetä tässä hallituksen esityksessä, 
mutta koska muutos liittyy tähän esitykseen, 
arvioidaan seuraavassa myös sen vaikutuk
sia. Mikäli osa-aikaeläkkeen suosio pysyy 
ennallaan kasvaa eläkemeno verrattuna var
sinaisen ikärajan palauttamiseen noin 28 
miljoonaa markkaa vuonna 2001 ja noin 56 
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miljoonaa markkaa vuonna 2002. Mikäli 
ikäraja palautetaan ennalleen vuoden 2002 
jälkeen, poistuu eläkemenoja lisäävä vaiku
tus vuoteen 2012 mennessä. 

Yhteenlaskettuna aiheutuu vuonna 2000 
eläkemenojen lisäystä noin 44 miljoonaa 
markkaa ja säästöjä noin 6 miljoonaa mark
kaa. Vuonna 2004 ja siitä lähimmät vuodet 
eteenpäin aiheutuu lisäkustannuksia noin 108 
miljoonaa markkaa vuodessa ja säästöjä noin 
70 miljoonaa markkaa vuodessa. 

Esityksen tavoitteena on myöhentää eläk
keelle siirtymistä ja edistää ikääntyneiden 
työssä jatkamista. Mikäli tämä toteutuu saat
taisi eläkemenoihin syntyä hyvinkin suuria 
säästöjä. Koska ihmisten käyttäytymistä täs
sä suhteessa on erittäin vaikea ennustaa, 

ei näin mahdollisesti syntyvälle säästölle ole 
mielekästä laskea taloudellisia vaikutuksia. 

4. Esityksen valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtion eläkeneuvot
telukunnassa, jossa ovat edustettuina valtion 
henkilöstöä edustavat keskusjärjestöt. 

5. Riippuvuus muista esityksistä 

Yksityisen alan eläkejärjestelmään on esi
tetty samanlaisia muutoksia hallituksen esi
tyksellä työeläkelainsäädännön muuttamises
ta (HE 9311999 vp ). Kuntien eläkejärjestel
mään valmistellaan samanlaisia muutoksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki valtion eläkelain muuttamisesta 

9 a §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
työttömyyseläkkeen saamisen edellytyksistä. 
Momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että tulevan ajan oikeuttava koskeva edelly
tys poistettaisiin laista. Uutta säännöstä so
vellettaisiin taannehtivasti myös niihin eläk
keisiin, joissa eläketapahtuma on sattunut 
ennen lain voimaantuloa, mutta kuitenkin 1 
päivänä tammikuuta 1994 tai sen jälkeen. 
Jos työttömyyseläkehakemus on hylätty sik
si, että eläkkeen hakija ei ole täyttänyt tule
vaa aikaa koskevaa edellytystä, hänellä olisi 
oikeus saada hakemuksesta työttömyyseläke 
lain voimaantulosta alkaen, jos hän muutoin 
täyttää työttömyyseläkkeen saamisen edelly
tykset. Sama koskisi henkilöä, joka ei ole 
edes hakenut työttömyyseläkettä. Työttö
myyseläke määrättäisiin tällöin vapaakirja
eläkkeellä eikä sen määrä muuttuisi sen 
muuttuessa vanhuuseläkkeeksi. Ehdotetun 
voimaantulosäännöksen mukaan työttö
myyseläke myönnettäisiin tällöin hakemista 
seuraavan kuukauden alusta, aikaisintaan 
kuitenkin lain voimaantulosta lukien. Jos 
hakemus on tehty vuoden 2000 tammikuun 
loppuun mennessä, työttömyyseläke myön
nettäisiin niin ikään lain voimaantulosta al
kaen. 

Selvyyden vuoksi nykyisen pykälän 1 mo
mentin 2 ja 3 kohdan järjestys muutettaisiin 
ja samalla täsmennettäisiin ehdotetussa 3 

kohdassa mainittu työvoimaviranomainen 
työvoimatoimistoksi. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyy työttömyys
eläkkeen eläketapahtuman määritelmä. Mo
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
siihen otettaisiin säännös työttömyyseläk
keen määräytymisestä siten, että vaikka 
edunsaajana olisi 5 a §:n mukaan oikeus 
tulevaan aikaan, työttömyyseläkkeeseen ei 
enää lisättäisi sitä osaa eläkkeestä, joka pe
rustuu eläketapahtuman ja 65 vuoden van
huuseläkeiän väliseen aikaan. Työttömyys
eläke laskettaisiin näin ainoastaan karuuneen 
eläketurvan mukaisena. Näin ollen myös
kään tulevan ajan osalta eläkkeeseen lasket
tavaa työeläkelisää ei lisättäisi eläkkeeseen. 
Laissa käytettäisiin tulevalta ajalta lasketta
van eläkkeen osan ja tältä ajalta laskettavan 
työeläkelisän yhteismäärästä nimitystä tule
van ajan eläkkeenosa. Samalla momenttiin 
sisältyvä eläketapahtuman määritelmä muu
tettaisiin siten, että eläketapahtumapäivä oli
si se päivä, jolloin kaikki työttömyyseläk
keen saamisen edellytykset täyttyvät. 

9 c §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
oikeudesta saada työkyvyttömyyseläke yksi
löllisenä varhaiseläkkeenä. Säännökseen si
sältyvä yksilöllisen varhaiseläkkeen ikäraja 
ehdotetaan korotettavaksi nykyisestä 58 vuo
desta 60 vuoteen. Muutos koskisi vuoden 
1943 jälkeen syntyneitä, koska lain voi
maantulosäännökseen on tarkoitus ottaa suo
jasäännös yksilöllisen varhaiseläkkeen ikära
jan säilymisestä 58 vuodessa vuonna 1943 
tai sitä ennen syntyneiden osalta. 
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10 b §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
8 §:n 2 momentin mukaisesti varhennetun 
vanhuuseläkkeen varhennuskertoimesta. Var
hennuskerrointa esitetään yhdenmukaisesti 
yksityisen puolen työeläkelakien muutosesi
tyksen kanssa alennettavaksi siten, että var
hennusvähennys olisi 0,4 prosenttia varhen
nuskuukautta kohden. Ehdotus merkitsee 
sitä, että varhennetut vanhuuseläkkeet muo
dostuvat nykyistä hieman suuremmiksi. Esi
tetyn muutoksen jälkeen eläke pienenisi var
hentamistilanteissa enintään 24 prosenttia 
nykyisen 30 prosentin sijasta. Kun muutos 
ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2000 
alusta, alennettu kerroin voisi koskea tuon 
ajankohdan jälkeen varhennetulle van
huuseläkkeelle jääviä. 

15 §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
muun muassa työttömyyseläkkeen maksami
sesta. Säännöksen kolmanen virkkeen sisältö 
muuttuisi, koska työttömyyseläkettä makse
taan sitä kuukautta seuraavan kuukauden 
alusta, jonka aikana edunsaaja täyttää kaikki 
9 a §:n 1 momentissa tarkoitetut eläkkeen 
saamisen edellytykset. Täsmennys johtuisi 
uudesta eläketapahtuman määrittelystä. Li
säksi työttömyyseläkkeen maksamisen alka
misajankohtaa täsmennettäisiin niissä tilan
teissa, joissa työvoimatoimiston todistuksen 
hakeminen jostain syystä viivästyy. Edun
saajana olisi työttömyyspäivärahaa koskevan 
todistuksen saatuaan kuukausi aikaa hakea 
työvoimatoimiston todistus työttömyydestä. 
Tällöin työttömyyseläkettä maksettaisiin sitä 
seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana 
työttömyyspäivärahan suorittaminen päättyy. 
Jos työvoimatoimiston todistuksen saaminen 
kuitenkin jostain syystä viivästyy, työttö
myyseläke maksettaisiin työvoimatoimiston 
todistuksen antamista seuraavan kuukauden 
alusta. Työttömyyseläke myönnettäisiin edel
leen pykälän 2 momentin mukaisesti takau
tuvasti enintään kuuden kuukauden ajalta 
ennen sen hakemista seuraavaa kuukautta, 
jollei ole pätevää syytä maksaa eläkettä ta
kautuvasti pitemmältä ajalta. 

20 §. Pykälän 1 momemissa säädetään 
täyden työkyvyttömyyseläkkeen ja työttö
myyseläkkeen muuttumisesta vanhuuseläk
keeksi. Momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että tulevan ajan eläkkeenosa lisättäi
siin vanhuuseläkkeeseen työttömyyseläkkeen 
muuttuessa vanhuuseläkkeeksi. Jos työttö
myyseläkkeen saaja, jonka työttömyyseläk
keeseen ei sisälly tulevan ajan eläkkeenosaa, 
tulisi työkyvyttömäksi, täysi työkyvyttö-

myyseläke määrättäisiin maksetun työttö
myyseläkkeen suuruiseksi. Näin ollen tällai
seen työkyvyttömyyseläkkeeseenkään ei li
sättäisi tulevan ajan eläkkeenosaa. Työttö
myyseläkkeen muuttamisesta saman suurui
seksi työkyvyttömyyseläkkeeksi säädetään 
pykälän nykyisessä 2 momentissa, jota näin 
ollen ei tarvitse muuttaa. Kun tällainen työt
tömyyseläkkeestä työkyvyttömyyseläkkeeksi 
muuttunut eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi, 
myös tällöin vanhuuseläkkeeseen lisättäisiin 
tulevan ajan eläkkeenosa. Myös tästä ehdo
tetaan säädettäväksi 1 momentissa. 

Pykälän nykyisessä 3 momentissa sääde
tään osatyökyvyttömyyseläkkeen saajalle 
myönnettävän työttömyyseläkkeen määräyty
misestä. Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös, jonka mukaan työttömyyseläkkee
seen ei tässäkään tilanteessa lisättäisi tule
valta ajalta laskettavaa eläkkeen osaa eikä 
tulevalta ajalta laskettavaa työeläkelisää eli 
tulevan ajan eläkkeenosaa. Siinä tapaukses
sa, että työttömyyseläke myönnettäisiin sa
malle ajalle, jolta on maksettu osaeläkettä, 
osaeläke katsottaisiin työttömyyseläkkeen 
osasuoritukseksi. Mainitusta työttömyyseläk
keestä olisi muutoin voimassa, mitä 15 §:n 1 
ja 2 momentissa säädetään työttömyyseläk
keen maksamisesta. 

Pykälään ehdotettavassa uudessa 5 mo
mentissa säädettäisiin selvyyden vuoksi siitä, 
että työttömyyseläke, johon liittyy tulevan 
ajan oikeus, mutta johon 9 a §:n 2 momen
tin mukaan ei kuitenkaan lisätä tulevan ajan 
eläkkeenosaa, sekä sellainen työkyvyttö
myyseläke, joka on myönnetty mainitun 
työttömyyseläkkeen jatkoksi, katsottaisiin 
kuitenkin valtion eläkelakia sovellettaessa 
täysitehoiseksi eläkkeeksi. Tällä on merki
tystä muun muassa uuden eläkeoikeuden 
karttumiseen 5 §:n 4 momentin mukaan ja 
myönnettäessä eläkettä entisin perustein 
19 §:n 1 momentin mukaan. Vapaakirjana 
myönnettävään työttömyyseläkkeeseen (tule
van ajan oikeutta ei ole) säännöksellä ei olisi 
merkitystä ja vapaakirjaeläkkeellä oleva voi
si ansaita uutta eläkeoikeutta eläkkeellä ol
lessaan. 

1.2. Laki valtion perhe-eläkelain 5 §:n 
muuttamisesta 

5 §. Pykälän 1 momentissa säädetään per
he-eläkkeen määräytymisestä. Sen mukaan 
perhe-eläkkeen suuruus määrätään edunjättä
jän valtion eläkelain mukaisen vanhuuseläk-
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keen tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen 
perusteella, jota hän sai kuollessaan. 

Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös 
perhe-eläkkeen määräytymisestä työttömyys
eläkettä saaneen edunjättäjän jälkeen. Ehdo
tetun säännöksen mukaan perhe-eläkkeen 
perusteena olevaan työttömyyseläkkeeseen 
lisättäisiin tulevan ajan osuus sekä tulevalta 
ajalta laskettava työeläkelisä, jos edunjättä
jällä olisi ollut oikeus tulevaan aikaan, mutta 
tätä tulevan ajan eläkkeenosaa ei ole lisätty 
hänen eläkkeeseensä valtion eläkelain 9 
a §:n 2 momentin toisen virkkeen sovelta
misen vuoksi 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 2000. Lakeja sovellettaisiin 
eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma sattuu la
kien tultua voimaan. 

Kuitenkin valtion eläkelain 9 a §:n 1 mo
menttia sovellettaisiin voimaantulosäännök
sen 3 momentin mukaan myös sellaisiin 
eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on sattu
nut ennen tämän lain voimaantuloa, mutta 
kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 1994 tai 
sen jälkeen. Tätä aikaisempiin eläketapahtu
miin ehdotettua säännöstä ei olisi tarpeen 
soveltaa, koska tulevan ajan oikeutta työttö
myyseläkkeen saamisen edellytyksenä ei 
ollut ennen tuota ajankohtaa laissa. Jos 
edunsaajana ei ole ollut oikeutta työttömyys
eläkkeeseen sen vuoksi, että hän ei ole täyt
tänyt valtion eläkelain 9 a §:n 1 momentin 1 
kohdan mukaista edellytystä sellaisena kuin 
se on tämän lain voimaan tullessa, hänellä 
olisi oikeus saada hakemuksesta työttömyys
eläke vapaakirjana tämän lain voimaantulos
ta alkaen, jos hän muutoin täyttää työttö
myyseläkkeen saamisen edellytykset. Sama 
koskee edunsaajaa, joka ei ole aikaisemmin 
hakenut työttömyyseläkettä. He ovat useim
miten saaneet jotakin muuta sosiaaliturva
etuutta, joka ohsi perittävä takaisin, jos elä
ke myönnettäisiin takautuvasti. Sen vuoksi 
ehdotetaan, että eläke myönnettäisiin hake
mista seuraavan kuukauden alusta. Jotta 
työttömyyseläkkeeseen tämän säännöksen 
perusteella oikeutetut ehtisivät hakemaan 
eläkettä heti lain voimaantulosta lukien, eh
dotetaan, että eläke kuitenkin myönnettäisiin 
1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen, jos ha
kemus tehtäisiin vuoden 2000 tammikuun 
loppuun mennessä. 

Vuonna 1944 tai sitä ennen syntyneeseen 

edunsaajaan, jolla tämän lain voimaan tulles
sa on oikeus työttömyysturvalain mukaiseen 
päivärahaan tai työvoimapoliittisesta aikuis
koulutuksesta annetun lain mukaiseen koulu
tustukeen, sovellettaisiin voimaantulosään
nöksen 4 momentin mukaan kuitenkin edel
leen valtion eläkelain 9 a §:n 2 momenttia 
sellaisena kuin se on tämän lain voimaan 
tullessa. Sama koskee edellä mainitun ikäistä 
edunsaajaa, jolle on vuoden 1999 aikana 
maksettu työttömyyspäivärahaa tai koulutus
tukea yhteensä vähintään sadalta päivältä. 
Heillä olisi siis edelleen oikeus saada sellai
nen työttömyyseläke, johon sisältyy tulevaan 
aikaan perustuva eläkkeenosa. 

Säännöstä sovellettaessa edunsaajana kat
sotaan olevan oikeus päivärahaan myös työt
tömyysturvalain (602/1984) 12 §:ssä tarkoi
tettuna omavastuuaikana ja 1 päivänä tam
mikuuta 2000. Aikaisempia säännöksiä so
vellettaisiin myös edunsaajaan, jolla lain 
voimaan tullessa ei ole oikeutta työttömyys
päivärahaan työttömyysturvalain 16 §:n 4 
momentissa tarkoitetun hyväksyttävän syyn 
perusteella tai sen vuoksi, että hän on saanut 
työnantajalta mainitun lain 5 §:n 1 momen
tin 13 kohdassa tarkoitettua muuta taloudel
lista etuutta kuin irtisanomisajan palkkaa tai 
sitä vastaavaa korvausta taikka 15 kohdassa 
tarkoitettua vuosiloma-ajan palkkaa tai loma
korvausta. Näin ollen aikaisempia säännök
siä sovellettaisiin esimerkiksi sellaiseen 
edunsaajaan, joka on lain voimaan tullessa 
sairaana tai joka on saanut työnantajalta työ
tai virkasuhteen päättyessä sellaisen kor
vauksen, joka estää työttömyyspäivärahan 
maksamisen vuodenvaihteessa sen vuoksi, 
että se on jaksotettu lain voimaantuloajan
kohtaan. 

Aikaisempia säännöksiä sovellettaisiin niin 
ikään niihin edunsaajiin, joihin sovelletaan 
lakia 55 vuotta täyttäneen työttömän työllis
tymisedellytysten parantamisesta. Koska tä
män lain tavoitteena oli varmistaa, ettei 
ikääntyneen pitkäaikaistyöttömän vastaanot
tama uusi työ heikennä sitä eläketurvaa, joka 
hänellä oli odotettavissa aikaisemman ansio
toimintansa perusteella, on perusteltua säilyt
tää nämä henkilöt edelleenkin aikaisempien 
säännösten piirissä. Myös näillä edunsaajilla 
olisi siis edelleen oikeus saada sellamen 
työttömyyseläke, johon sisältyy tulevaan 
aikaan perustuva eläkkeenosa. Edellytyksenä 
on kuitenkin, että edunsaajan mainitussa 
laissa tarkoitettu, enintään kymmenen kuu
kautta jatkuva työ- tai virkasuhde on voi-
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massa tämän lain voimaan tullessa tai päät
tynyt ennen sitä. 

Lain 9 c §:n 1 momentin yksilöllisen var
haiseläkkeen ikärajan muutosta sovellettai
siin voimaantulosäännöksen 5 momentin 
mukaan siten, että vuonna 1943 tai sitä en
nen syntynyt edunsaaja säilyttäisi oikeuden 
saada yksilöllistä varhaiseläkettä 58 vuotta 
täytettyään. Nämä edunsaajat ovat lain voi
maantullessa 56-vuotiaita tai sitä vanhempia. 
Lisäksi 58 vuoden ikäraja säilyisi sellaisilla 
1944--1946 syntyneillä, joilla oli oikeus 
valita vanha niin sanottu erityinen eläkeikä, 
mutta jotka eivät tätä valintaa käyttäneet. 
Ikäraja nousisi 59 vuoteen sellaisilla 1947 
syntyneillä, jojtka eivät käyttäneet valintaoi
keuttaan. 

Lain 10 b §:n 1 momenttiin ehdotettua 
uutta varhennuskerrointa sovellettaisiin voi
maantulosäännöksen 6 momentin mukaan 
eläkkeisiin, jotka alkavat lain tullessa voi
maan tai sen jälkeen. Tämä tarkoittaisi sitä, 
että uutta varhennuskerrointa voitaisiin so
veltaa aikaisintaan tapauksissa, joissa valtion 
eläkelain alainen palvelus päättyy vuoden 
1999 lopussa ja varhennettu vanhuuseläke 
alkaa tämän lain tullessa voimaan. 

Lakien täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen lakien 
voimaantuloa. Täten esimerkiksi eläkkeen 
hakijat, jotka saavat ehdotetun lain myötä 
oikeuden työttömyyseläkkeeseen vapaakirja
eläkkeenä, voisivat hakea työttömyyseläkettä 
jo ennen lain voimaantuloa. 

3. Säätäruisjärjestys 

Ehdotetut muutokset eivät koske sellaisia 
eläkkeitä, jotka ovat jo maksussa tai joissa 
eläketapahtuma sattuu ennen ehdotettujen 
muutosten voimaantuloa. Uusia säännöksiä 
sovellettaisiin eläkkeisiin, joissa eläketapah
tuma sattuu lain voimaantulon jälkeen. Kui
tenkin vuonna 1944 tai sitä ennen syntyneil
le sellaisille edunsaajille, jotka ovat jääneet 
työttömiksi ennen lain voimaantuloa ja jotka 
aikaisempien säännösten mukaan olisivat 
saaneet sellaisen työttömyyseläkkeen, jota 
määrättäessä otetaan huomion tuleva aika, 
turvataan aikaisemman lainsäädännön mu
kainen eläke. Lisäksi ehdotetun yksilöllisen 
varhaiseläkkeen alaikärajan sijasta sovellet
taisiin nyt voimassa olevaa ikärajaa, jos 
edunsaaja on syntynyt ennen vuotta 1944. 
Ehdotetuilla muutoksilla ei siten ole taan
nehtivaa vaikutusta edunsaajien eläketur-

vaan. 
Hallitusmuodon 15 a §:n 2 momentin mu

kaan lailla taataan jokaiselle oikeus perustoi
meentulon turvaan työttömyyden, sairauden, 
työkyvyttömyyden ja vanhuuden aikana. Pe
rusoikeusuudistukseen johtaneessa hallituk
sen esityksessä (HE 309/1993 vp) lainsäätä
jän velvoite taata perustoimeentulon turva 
liitettiin niihin tilanteisiin, joissa yksilöllä ei 
ole mahdollisuutta hankkia toimeentuloa. 
Uudistuksen tarkoituksena ei ole ollut turva
ta uudistuksen voimaantulon aikaisia yksit
täisiä etuuksia tai tällaisten etuuksien tasoa 
sellaisenaan. Pyrkimyksenä on ollut laatia 
sosiaaliturvajärjestelmät niin kattaviksi, ettei 
niiden ulkopuolelle jää väliinputoajaryhmiä. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajaa ehdo
tetaan korotettavaksi kahdella vuodella 58 
vuodesta 60 vuoteen. Muutos ei kuitenkaan 
kokisi vuonna 1943 tai sitä ennen syntyneitä 
edunsaajia. Heillä ikäraja olisi edelleen 58 
vuotta. Eräillä vuosina 1944--1946 syn
tyneillä ikäraja säilyisi myös 58 vuodessa ja 
eräillä 1947 syntyneillä ikäraja olisi 59 vuot
ta. 

Yksilöllinen varhaiseläke on tarkoitettu 
edunsaajalle, jonka työkyky on alentunut 
sairauden, työn rasittavuuden ja ikääntymi
sestä johtuvan suorituskyvyn alentumisen 
vuoksi siinä määrin, että työn jatkamista ei 
voida kohtuudella edellyttää. Yksilöllisen 
varhaiseläkkeen tarkoituksena on ollut antaa 
edunsaajalle mahdollisuus luopua työstä 
joustavasti yksilölliset olosuhteet huomioon 
ottaen. 

Jollei 58-59-vuotias edunsaaja enää pys
tyisi jatkamaan työssään, hänen perustoi
meentuloosa olisi edelleen turvattu muilla 
sosiaaliturvaetuuksilla vastaavasti kuten 58-
vuotta nuoremmillakin edunsaajilla. Sai
raudesta aiheutuvan työkyvyttömyyden pe
rusteella edunsaajana on oikeus sairausva
kuutuksen päivärahaan ja työkyvyttömyyden 
pitkittyessä työkyvyttömyyseläkkeeseen. Pe
rustoimeentulon turvan toteutumiseen sairau
den ajalta vaikuttavat myös sairauskulujen 
korvaukset ja terveyspalvelut. Viimeistään 
työkyvyttömyyseläkkeen hakemisen yh
teydessä tulee myös selvitettäväksi edunsaa
jan mahdollisuudet ja tarpeet kuntoutukseen. 
Jos työttömänä olevan edunsaajan terveyden
tila ei ole alentunut työkyvyttömyyseläkkee
seen oikeuttavassa määrin, työttömyysturva
järjestelmä takaa hänelle perustoimeentulon 
turvan viime kädessä työmarkkinatuen suu
ruisena. 
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Toisaalta aikavien yksilöllisten var
haiseläkkeiden määrä on ollut viime vuosina 
vähäinen ja suunta on ollut laskeva. Tähän 
kehitykseen ovat todennäköisesti vaikutta
neet viime vuosina toteutetut eläke- ja työ
voimapoliittiset toimenpiteet kuten muun 
muassa osatyökyvyttömyys- ja osa-aikaeläk
keiden sekä kuntootustoimenpiteiden kehittä
minen ja myös työelämän vastaantulo siten, 
että ikääntyneet edunsaajat voisivat jatkaa 
entistä pidempään työelämässä työkykyään 
ja terveydentilaansa vastaavissa töissä koko
aikaiselle eläkkeelle siirtymisen sijasta. 

Ehdotettu muutos, joka koskee tulevalta 
ajalta laskettavan eläkkeenosan poistamista 
työttömyyseläkkeestä ja sitä mahdollisesti 

1. 

seuraavasta työkyvyttömyyseläkkeestä, pie
nentää tältä osin valtion eläkejärjestelmän 
mukaista eläketurvaa. Näissä tilanteissa pe
rustoimeentulon turvan takaa viime kädessä 
kansaneläke. 

Ehdotuksilla ei siten heikennetä hallitus
muodon 15 a §:n 2 momentissa tarkoitettua 
yksilön perustoimeentulon turvaa. Tämän 
vuoksi lakiehdotukset voidaan käsitellä val
tiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä säädetyssä jär
jestyksessä. Koska esityksessä kuitenkin eh
dotetaan korotettavaksi yksilöllisen var
haiseläkkeen ikärajaa, hallitus pitää suotava
na, että asiasta pyydetään perustuslakiva
liokunnan lausunto. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 

Laki 

valtion eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/1966) 9 a §, 9 c §:n 

1 momentti, 10 b §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti ja 20 §:n 1 ja 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 9 a §, 9 c §:n 1 momentti, 10 b §:n 1 momentti ja 20 §:n 1 mo

mentti laissa 1528/1993, 15 §:n 1 momentti laissa 123111995, 20 §:n 3 momentti laissa 
326/1985, sekä 

lisätään 20 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 85111971 ja 10311989 sekä mainituissa la
eissa 326/1985 ja 152811993, uusi 5 momentti seuraavasti: 

9a§ 
Oikeus saada työttömyyseläkettä on 60 

vuotta täyttäneellä pitkäaikaisesti työttömällä 
edunsaajalla, jolla on eläkeaikaa vähintään 
kuukausi, edellyttäen, että: 

1) hän on 2 momentissa tarkoitettua eläke
tapahtumapäivää välittömästi edeltäneiden 
15 kalenterivuoden aikana ansainnut työnte
kijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoi
tettua peruseläkettä tai muuta siihen venatta
vaa työ- tai virkasuhteeseen perustuvaa elä
kettä yhteensä vähintään viisi vuotta; lyhyt
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelaissa tarkoitetuissa työsuhteissa saatu
jen ansioiden perusteella ansainta-aika ote
taan tällöin huomioon niin kuin sanotun lain 
4 §:n 6 momentissa säädetään; 

2) hän esittää työttömyyskassan tai kan
saneläkelaitoksen todistuksen siitä, ettei hä
nellä ole enää oikeutta työttömyyspäivära
haan työttömyysturvalain (602/1984) 26 §:n 
1 tai 2 momentin mukaan; ja että 

3) hän esittää työvoimatoimiston todistuk
sen siitä, että hän on siellä työttömänä työn
hakijana ja ettei hänelle voida osoittaa sel
laista työtä, jonka vastaanottamisesta hän ei 
voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan työt
tömyysturvalain mukaiseen työttömyyspäivä
rahaan. 

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se 
tämän lain mukainen työkyvyttömyyseläke, 
joka edunsaajalle olisi myönnetty, jos hänel
lä eläketapahtumahetkellä olisi ollut oikeus 
työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työttömyys-
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eläkkeeseen ei kuitenkaan lisätä sitä eläk
keenosaa, joka perustuu 5 a §:n 1 mo
mentissa tarkoitettuun tulevaan aikaan, eikä 
eläkkeeseen tältä osin laskettavaa 10 a §:ssä 
tarkoitettua työeläkelisää (tulevan ajan eläk
keenosa). Eläketapahtuman katsotaan sattu
neen sinä päivänä, jona edunsaaja täyttää 
kaikki 1 momentissa tarkoitetut työttömyys
eläkkeen saamisen edellytykset. 

9 c § 
Sen estämättä, mitä 9 §:n 1 momentissa 

säädetään työkyvyttömyyseläkkeen saami
sesta, 60 vuotta täyttäneellä edunsaajana on 
oikeus saada työkyvyttömyyseläke yksilöl
lisenä varhaiseläkkeenä, jos hänen työkykyn
sä, ottaen huomioon sairaus, vika tai vam
ma, ikääntymiseen liittyvät tekijät, palveluk
sessaolon pitkäaikaisuus, hänelle työstä ai
heutunut rasittuneisuus ja kuluneisuus sekä 
työolosuhteet, on pysyvästi siinä määrin 
alentunut, ettei hänen kohtuudella voida 
edellyttää enää jatkavan palvelustaan. Edel
lytyksenä on kuitenkin, että edunsaaja on 
lopettanut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo
mentissa mainituissa laeissa, eläkeohjesään
nössä tai eläkesäännöissä tarkoitetun ansio
työn tai että hänen ansiotulonsa näistä töistä 
voidaan arvioida kuukaudessa pienemmäksi 
kuin tämän lain 2 §:n 1 momentissa tarkoi
tettu markkamäärä. Yksilöllisen varhaiseläk
keen saamisen edellytyksenä on lisäksi, että 
yksilöllistä varhaiseläkettä määrättäessä voi
daan lukea eläkeajaksi myös eläkeiän tai tätä 
alemman eroaruisiän saavuttamiseen jäljellä 
oleva aika, lukuun ottamatta kuitenkaan 
9 §:n 1 momentin d kohdassa tarkoitettua 
tilannetta ja tilannetta, jossa edunsaajana on 
oikeus vanhuuseläkkeeseen 65 vuotta 
alemmassa eläkeiässä työntekijäin eläkelain 
8 §:n 4 momentissa mainitun muun lain, 
eläkeohjesäännön tai eläkesäännön mukaan. 

10 b § 
Jos vanhuuseläke myönnetään 8 §:n 2 mo

mentin mukaisesti varhennettuna, eläkettä 
vähennetään neljä kymmenesosa prosenttia 
jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkettä makse
taan ennen eläkeiän täyttäruiskuukautta seu
raavan kuukauden alkua. Vähennys laske
taan siitä yhteensovitetusta eläkkeestä, joka 
edunsaajalle on karttunut eläkkeen aika
ruisajankohtaan mennessä. 

292211E 

15 § 
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke makse

taan, jollei 15 a §:n säännöksistä muuta joh
du, sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukau
den alusta, jonka aikana oikeus eläkkeen 
saamiseen on syntynyt, muuta eläkettä kuin 
osatyökyvyttömyyseläkettä kuitenkin aikai
sintaan palkan saamisen päättymistä seuraa
van kuukauden alusta. Yksilöllistä var
haiseläkettä maksetaan edellä säädetyn mu
kaisesti kuitenkin aikaisintaan eläkkeen tai 
ennakkopäätöksen hakemista seuraavan kuu
kauden alusta. Työttömyyseläke maksetaan 
sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, 
jonka aikana edunsaaja täyttää 9 a §:n 1 mo
mentissa tarkoitetut eläkkeen saamisen edel
lytykset. Jos edunsaaja on saanut 9 a §:n 1 
momentin 3 kohdassa tarkoitetun työvoima
toimiston todistuksen myöhemmin kuin kuu
kauden kuluessa 9 a §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitetun päivärahatodistuksen 
antamisesta, työttömyyseläke maksetaan työ
voimatoimiston todistuksen antamista seu
raavan kuukauden alusta. Tämän lain mu
kaista eläkettä ei kuitenkaan makseta siltä 
ajalta, jolta edunsaajana on oikeus saada lain 
tai työehtosopimuksen taikka työsopimuksen 
mukaista irtisanomisajan palkkaa tai sitä 
vastaavaa korvausta taikka jolle ajalle hänen 
muun sopimuksen tai järjestelyn perusteella 
työnantajalta saamansa taloudellinen etuus, 
lukuun ottamatta työnantajan järjestämää tai 
hankkimaa koulutusta, voidaan jaksottaa 
henkilön vakiintuneena pidettävän palkan 
perusteella. 

20 § 
Täysi työkyvyttömyyseläke tai työttömyys

eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi palveluk
sen päätyttyä ja eläkkeen saajan saavuttaessa 
eläkeiän, virkasuhteessa olevan eläkkeen 
saajan osalta kuitenkin viimeistään hänen 
saavuttaessaan eroamisikänsä. Jos työttö
myyseläkettä määrättäessä oli sovellettu 9 
a §:n 2 momentin toista virkettä, van
huuseläkkeeseen lisätään siinä tarkoitettu 
tulevan ajan eläkkeenosa. Vanhuuseläkkee
seen lisätään tulevan ajan eläkkeenosa myös 
silloin, kun edellisessä virkkeessä tarkoitettu 
työttömyyseläke on 2 momentin nojalla 
muutettu työkyvyttömyyseläkkeeksi, joka 
myöhemmin tämän momentin mukaisesti 
muuttuu vanhuuseläkkeeksi. 

Jos eläkkeen saaja osaeläkettä saadessaan 
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tulee 9 a §:ssä tarkoitetulla tavalla työttö
mäksi, eläke muutetaan hakemuksesta työt
tömyyseläkkeeksi, joka alkaa 9 a §:n mukai
sesti ja määräytyy samoin kuin siinä tapauk
sessa, että osaeläke muutetaan täydeksi työ
kyvyttömyyseläkkeeksi. Tällöin työttömyys
eläkkeeseen ei kuitenkaan lisätä 9 a §:n 2 
momentissa tarkoitettua tulevan ajan eläk
keenosaa, mutta työttömyyseläke määrätään 
vähintään mainitun osaeläkkeen suuruiseksi. 
Jos työttömyyseläke myönnetään samalta 
ajalta, jolta on maksettu osaeläkettä, katso
taan osaeläke työttömyyseläkkeen osasuori
tukseksi. Muutoin mainitusta työttömyys
eläkkeestä on voimassa, mitä 15 §:n 1 ja 2 
momentissa säädetään. 

Sellainen työttömyyseläke, johon 9 a §:n 2 
momentin mukaan ei ole lisättävä tulevan 
ajan eläkkeenosaa, katsotaan kuitenkin tätä 
lakia sovellettaessa 2 §:n 1 momentin 2 
kohdassa ja 5 a §:ssä tarkoitetuksi täysite
hoiseksi eläkkeeksi. Jos edellä tarkoitettu 
työttömyyseläke muuttuu 2 momentin no
jalla työkyvyttömyyseläkkeeksi, myös täl
lainen työkyvyttömyyseläke katsotaan täysi
tehoiseksi eläkkeeksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 

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

Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde
tään, tämän lain 9 a §:n 1 momenttia sovel
letaan myös sellaisiin työttömyyseläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma on sattunut ennen tä
män lain voimaantuloa. Jos edunsaajana ei 
ole ollut oikeutta työttömyyseläkkeeseen sen 
vuoksi, että hän ei ole täyttänyt valtion elä
kelain 9 a §:n 1 momentin 1 kohdan mu
kaista edellytystä sellaisena kuin se on tä
män lain voimaan tullessa, eläke myönne
tään hakemuksesta tämän lain ja valtion elä
kelain, sellaisena kuin se oli tämän lain voi
maan tullessa, mukaisesti hakemista seuraa
van kuukauden alusta, kuitenkin aikaisintaan 
tämän lain voimaantulosta alkaen .. Jos mai
nittu hakemus tehdään kuukauden kuluessa 
lain voimaantulosta, työttömyyseläke myön
netään lain voimaantulosta alkaen. 

Vuonna 1944 tai sitä ennen syntyneeseen 
edunsaajaan, jolla on tämän lain voimaan 
tullessa oikeus työttömyysturvalain mukai
seen päivärahaan tai työvoimapoliittisesta 

aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaiseen 
koulutustukeen tai jolle vuonna 1999 on 
maksettu työttömyyspäivärahaa tai koulutus
tukea yhteensä vähintään sadalta päivältä, 
sovelletaan kuitenkin edelleen valtion eläke
lain 9 a §:n 2 momenttia sellaisena kuin se 
on tämän lain voimaan tullessa. Sama kos
kee sellaista 55 vuotta täyttäneen työttömän 
työllistymisedellytysten parantamisesta anne
tun lain 1 §:ssä tarkoitettua edunsaajaa, joka 
on mainitussa laissa tarkoitetussa työ- tai 
virkasuhteessa tämän lain voimaan tullessa. 
Tätä momenttia sovellettaessa edunsaajana 
katsotaan olevan oikeus päivärahaan myös: 

1) työttömyysturvalain 12 §:ssä tarkoitettu
na omavastuuaikana ja 1 päivänä tammikuu
ta 2000; 

2) aikana, jona edunsaajana ei ole oikeutta 
työttömyyspäivärahaan työttömyysturvalain 
16 §:n 4 momentissa tarkoitetun hyväksyttä
vän syyn perusteella; tai 

3) aikana, jona edunsaajana ei ole oikeutta 
työttömyyspäivärahaan sen vuoksi, että hän 
on saanut työnantajalta työttömyysturvalain 
5 §:n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitettua 
muuta taloudellista etuutta kuin ir
tisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa kor
vausta edellyttäen, että sanottua etuutta kos
keva sopimus on tehty ennen 1 päivää elo
kuuta 1999; tai 

4) aikana, jona edunsaajana ei ole oikeutta 
työttömyyspäivärahaan sen vuoksi, että hän 
on saanut työnantajalta työttömyysturvalain 
5 §:n 1 momentin 15 kohdassa tarkoitettua 
vuosiloma-ajan palkkaa tai lomakorvausta. 

Sen estämättä, mitä 9 c §:n 1 momentissa 
säädetään yksilöllisen varhaiseläkkeen 
alaikärajasta, vuonna 1943 tai sitä ennen 
syntynyt edunsaaja säilyttää oikeuden saada 
yksilöllistä varhaiseläkettä 58 vuotta täytet
tyään. Myös sellainen vuosina 1944-1946 
syntynyt edunsaaja, jolla on ollut valtion 
eläkelain muuttamisesta annetun lain 
( 103/ 1989) voimaantulosäännöksessä tarkoi
tettu oikeus eläkeiän valintaan viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 1999 ennen 1 päivää 
heinäkuuta 1989 voimassa olleiden säännös
ten mukaan, mutta joka ei viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 1999 joko eläkettä ha
kiessaan tai muutoin kirjallisesti ilmoittanut 
valtiokoottorille niin haluavansa, säilyttää 
oikeuden saada yksilöllistä varhaiseläkettä 
58 vuotta täytettyään, mikäli hänen palvelus
suhteensa jatkuu valtion eläkelain 1 §:n 3 
momentissa tarkoitetulla tavalla yhdenjak
soisesti eläketapahtumaan saakka. Tämän 
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lisäksi sellainen vuonna 1947 syntynyt edun
saaja, jolla on ollut vastaava oikeus eläkeiän 
valintaan, mutta joka ei ollut tätä oikeuttaan 
käyttänyt viimeistään 30 päivään kesäkuuta 
1999 mennessä, voi saada yksilöllistä var
haiseläkettä 59 vuotta täytettyään, mikäli 
hänen palvelussuhteensa jatkuu valtion elä
kelain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetulla ta
valla yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan 

2. 

saakka. 
Tämän lain 10 b §:ää sovelletaan eläkkee

seen, joka alkaa tämän lain tullessa voimaan 
tai sen jälkeen. 

Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen lain 
voimaantuloa. 

Laki 

valtion perhe-eläkelain 5 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain (77 4/ 1968) 

5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 10311990 seuraavasti: 

5 § 
Perhe-eläkkeen suuruus määräytyy edun

jättäjän valtion eläkelain mukaisen van
huuseläkkeen tai täyden työkyvyttömyys
eläkkeen perusteella, jota hän sai kuolles
saan. Jos edunjättäjän saama eläke oli sellai
nen valtion eläkelaissa tarkoitettu työttö
myyseläke tai saman lain 20 §:n 2 momen
tissa tarkoitettu työkyvyttömyyseläke, johon 
ei ollut lisätty valtion eläkelain 9 a §:n 2 
momentissa tarkoitettua tulevan ajan eläk
keenosaa, tämä eläkkeenosa lisätään perhe
eläkkeen perusteeksi laskettavaan edunjättä
jän eläkkeeseen. Jollei edunjättäjä saanut 
mainittua eläkettä, edunjättäjän eläkkeen 
määrä lasketaan siten kuin se olisi laskettu, 
jos hän olisi kuolinpäivänään tullut täyteen 

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1999 

työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa 
määrin työkyvyttömäksi, jollei edunsaaja 
muuta selvitä. Perhe-eläkkeen määrää lasket
taessa ei kuitenkaan oteta huomioon edunjät
täjän eläkkeen yhteensovituksesta johtuvaa 
vähennystä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 

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

Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen lain 
voimaantuloa. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö 
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Liite 

1. 
Laki 

valtion eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/1966) 9 a §, 9 c §:n 

1 momentti, 10 b §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti ja 20 §:n 1 ja 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 9 a §, 9 c §:n 1 momentti, 10 b §:n 1 momentti ja 20 §:n 1 mo

mentti laissa 1528/1993, 15 §:n 1 momentti laissa 123111995, 20 §:n 3 momentti laissa 
326/1985, sekä 

lisätään 20 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 85111971 ja 103/1989 sekä mainituissa la
eissa 326/1985 ja 1528/1993, uusi 5 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

9a§ 
Oikeus saada työttömyyseläkettä on 60 

vuotta täyttäneellä pitkäaikaisesti työttömällä 
edunsaajalla, jolla on eläkeaikaa vähintään 
kuukausi, edellyttäen, että: 

1) hänen työttömyyseläkettään määrättäes- 1) hän on 2 momentissa tarkoitettua eläke-
sä voidaan eläkkeeseen oikeuttavana ottaa tapahtumapäivää välittömästi edeltäneiden 
huomioon eläkeiän saavuttamiseen jäljellä 15 kalenterivuoden aikana ansainnut työnte
oleva aika tai sitä vastaava ansio, ei kuiten- kijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoi
kaan silloin, kun edunsaajalla on oikeus tettua peruseläkettä tai muuta siihen verratta
työttömyyseläkkeeseen työntekijäin eläkelain vaa työ- tai virkasuhteeseen perustuvaa elä-
8 §:n 4 momentissa mainitun muun lain, kettä yhteensä vähintään viisi vuotta; lyhyt
eläkeohjesäännön tai eläkesäännön mukaan; aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 

2) hän on 2 momentissa tarkoitettua työt
tömäksi joutumista välittömästi edeltäneiden 
15 kalenterivuoden aikana ansainnut työnte
kijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoi
tettua peruseläkettä tai muuta siihen verratta
vaa työ- tai virkasuhteeseen perustuvaa elä
kettä yhteensä vähintään viisi vuotta; lyhyt
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelaissa tarkoitetuissa työsuhteissa saatu
jen ansioiden perusteella ansainta-aika ote
taan tällöin huomioon niin kuin sanotun lain 
4 §:n 5 momentissa säädetään; 

3) hän esittää työvoimaviranomaisen todis
tuksen siitä, että hän on työttömänä työnha
kijana työvoimatoimistossa ja ettei hänelle 
voida osoittaa sellaista työtä, jonka vastaan
ottamisesta hän ei voi kieltäytyä menettä
mättä oikeuttaan työttömyysturvalain mukai
seen työttömyyspäivärahaan; ja että 

eläkelaissa tarkoitetuissa työsuhteissa saatu
jen ansioiden perusteella ansainta-aika ote
taan tällöin huomioon niin kuin sanotun lain 
4 §:n 6 momentissa säädetään; 

2) hän esittää työttömyyskassan tai kan
saneläkelaitoksen todistuksen siitä, ettei hä
nellä ole enää oikeutta työttömyyspäivära
haan työttömyysturvalain (602/1984) 26 §:n 
1 tai 2 momentin mukaan; ja että 

3) hän esittää työvoimatoimiston todistuk
sen siitä, että hän on siellä työttömänä työn
hakijana ja ettei hänelle voida osoittaa sel
laista työtä, jonka vastaanottamisesta hän ei 
voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan työt
tömyysturvalain mukaiseen työttömyyspäivä
rahaan. 
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Voimassa oleva laki 

4) hän esittää työttömyyskassan tai kan
saneläkelaitoksen todistuksen siitä, ettei hä
nellä työttömyysturvalain 26 §:n 1 ja 2 mo
mentin mukaan enää ole oikeutta työttö
myyspäivärahaan. 

Eläkettä määrättäessä edunsaajan katsotaan 
joutuneen työttömäksi sinä päivänä, jolta hä
nelle on ensimmäisen kerran suoritettu työt
tömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea 60 
viimeksi kuluneen viikon aikana laskettuna 
päivästä, joka on aikaisintaan kuukautta en
nen 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun työ
voimaviranomaisen todistuksen antamispäi
vää. 

Ehdotus 

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se 
tämän lain mukainen työkyvyttömyyseläke, 
joka edunsaajalle olisi myönnetty, jos hänel
lä eläketapahtumahetkellä olisi ollut oikeus 
työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työttömyys
eläkkeeseen ei kuitenkaan lisätä sitä eläk
keenosaa, joka perustuu 5 a §:n 1 mo
mentissa tarkoitettuun tulevaan aikaan, eikä 
eläkkeeseen tältä osin laskettavaa JO a §:ssä 
tarkoitettua työeläkelisää (tulevan ajan eläk
keenosa). Eläketapahtuman katsotaan sattu
neen sinä päivänä, jona edunsaaja täyttää 
kaikki 1 momentissa tarkoitetut työttömyys
eläkkeen saamisen edellytykset. 

9 c § 
Sen estämättä, mitä 9 §:n 1 momentissa Sen estämättä, mitä 9 §:n 1 momentissa 

säädetään työkyvyttömyyseläkkeen saami- säädetään työkyvyttömyyseläkkeen saami
sesta, 58 vuotta täyttäneellä edunsaajana on sesta, 60 vuotta täyttäneellä edunsaajana on 
oikeus saada työkyvyttömyyseläkettä yksi- oikeus saada työkyvyttömyyseläke yksilöl
löllisenä varhaiseläkkeenä, jos hänen työky- lisenä varhaiseläkkeenä, jos hänen työkykyn
kynsä, huomioon ottaen sairaus, vika tai sä, ottaen huomioon sairaus, vika tai vam
vamma, ikääntymiseen liittyvät tekijät, pal- ma, ikääntymiseen liittyvät tekijät, palveluk
veluksessaolon pitkäaikaisuus, hänelle työstä sessaolon pitkäaikaisuus, hänelle työstä ai
aiheutunut rasittuneisuus ja kuluneisuus sekä heutunut rasittuneisuus ja kuluneisuus sekä 
työolosuhteet, on pysyvästi siinä määrin työolosuhteet, on pysyvästi siinä määrin 
alentunut, ettei hänen kohtuudella voida alentunut, ettei hänen kohtuudella voida 
edellyttää enää jatkavan palvelustaan. Edel- edellyttää enää jatkavan palvelustaan. Edel
lytyksenä on kuitenkin, että edunsaaja on lytyksenä on kuitenkin, että edunsaaja on 
lopettanut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo- lopettanut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo
mentissa mainituissa laeissa, eläkeohjesään- mentissa mainituissa laeissa, eläkeohjesään
nössä tai eläkesäännöissä tarkoitetun ansio- nössä tai eläkesäännöissä tarkoitetun ansio
työn tai että hänen ansiotulonsa näistä töistä työn tai että hänen ansiotulonsa näistä töistä 
voidaan arvioida kuukaudessa pienemmäksi voidaan arvioida kuukaudessa pienemmäksi 
kuin tämän lain 2 §:n 1 momentissa tarkoi- kuin tämän lain 2 §:n 1 momentissa tarkoi
tettu markkamäärä. Yksilöllisen varhaiseläk- tettu markkamäärä. Yksilöllisen varhaiseläk
keen saamisen edellytyksenä on lisäksi, että keen saamisen edellytyksenä on lisäksi, että 
yksilöllistä varhaiseläkettä määrättäessä voi- yksilöllistä varhaiseläkettä määrättäessä voi
daan lukea eläkeajaksi myös eläkeiän tai tätä daan lukea eläkeajaksi myös eläkeiän tai tätä 
alemman eroaruisiän saavuttamiseen jäljellä alemman eroaruisiän saavuttamiseen jäljellä 
oleva aika, lukuun ottamatta kuitenkaan oleva aika, lukuun ottamatta kuitenkaan 
9 §:n 1 momentin d kohdassa tarkoitettua 9 §:n 1 momentin d kohdassa tarkoitettua 
tilannetta ja tilannetta, jossa edunsaajana on tilannetta ja tilannetta, jossa edunsaajalla on 
oikeus vanhuuseläkkeeseen 65 vuotta oikeus vanhuuseläkkeeseen 65 vuotta 
alemmassa eläkeiässä työntekijäin eläkelain alemmassa eläkeiässä työntekijäin eläkelain 
8 §:n 4 momentissa mainitun muun lain, 8 §:n 4 momentissa mainitun muun lain, 
eläkeohjesäännön tai eläkesäännön mukaan. eläkeohjesäännön tai eläkesäännön mukaan. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

10 b § 
Jos vanhuuseläke myönnetään 8 §:n 2 mo- Jos vanhuuseläke myönnetään 8 §:n 2 mo

mentin mukaisesti varhennettuna, eläkettä mentin mukaisesti varhennettuna, eläkettä 
vähennetään puoli prosenttia jokaiselta kuu- vähennetään neljä kymmenesosa prosenttia 
kaudelta, jolta eläkettä maksetaan ennen elä- jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkettä makse
keiän täyttäruiskuukautta seuraavan kuukau- taan ennen eläkeiän täyttäruiskuukautta seu
den alkua. Vähennys lasketaan siitä yhteen- raavan kuukauden alkua. Vähennys laske
sovitetusta eläkkeestä, joka edunsaajalle on taan siitä yhteensovitetusta eläkkeestä, joka 
karttunut eläkkeen alkamisajankohtaan men- edunsaajalle on karttunut eläkkeen alka-
nessä. ruisajankohtaan mennessä. 

15 § 
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke makse- Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke makse

taan, jollei 15 a §:n säännöksistä muuta joh- taan, jollei 15 a §:n säännöksistä muuta joh
du, sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukau- du, sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukau
den alusta, jonka aikana oikeus eläkkeen den alusta, jonka aikana oikeus eläkkeen 
saamiseen on syntynyt, muuta eläkettä kuin saamiseen on syntynyt, muuta eläkettä kuin 
osatyökyvyttömyyseläkettä kuitenkin aikai- osatyökyvyttömyyseläkettä kuitenkin aikai
sintaan palkan saamisen päättymistä seuraa- sintaan palkan saamisen päättymistä seuraa
van kuukauden alusta. Yksilöllistä var- van kuukauden alusta. Yksilöllistä var
haiseläkettä maksetaan edellä säädetyn mu- haiseläkettä maksetaan edellä säädetyn mu
kaisesti kuitenkin aikaisintaan eläkkeen tai kaisesti kuitenkin aikaisintaan eläkkeen tai 
ennakkopäätöksen hakemista seuraavan kuu- ennakkopäätöksen hakemista seuraavan kuu
kauden alusta. Työttömyyseläke maksetaan kauden alusta. Työttömyyseläke maksetaan 
sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta, 
jonka aikana edunsaaja täyttää 9 a §:n 1 mo- jonka aikana edunsaaja täyttää 9 a §:n 1 mo
mentissa tarkoitetut eläkkeen saamisen edel- mentissa tarkoitetut eläkkeen saamisen edel
lytykset. Tämän lain mukaista eläkettä ei lytykset. Jos edunsaaja on saanut 9 a §:n 1 
kuitenkaan makseta siltä ajalta, jolta edun- momentin 3 kohdassa tarkoitetun työvoima
saajana on oikeus saada lain tai työehtosopi- toimiston todistuksen myöhemmin kuin kuu
muksen taikka työsopimuksen mukaista ir- kauden kuluessa 9 a §:n 1 momentin 2 
tisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa kor- kohdassa tarkoitetun päivärahatodistuksen 
vausta taikka jolle ajalle hänen muun sopi- antamisesta, työttömyyseläke maksetaan työ
muksen tai järjestelyn perusteella työnanta- voimatoimiston todistuksen antamista seu
jalta saamansa taloudellinen etuus, lukuun raavan kuukauden alusta. Tämän lain mu
ottamatta työnantajan järjestämää tai hankki- kaista eläkettä ei kuitenkaan makseta siltä 
maa koulutusta, voidaan jaksottaa henkilön ajalta, jolta edunsaajana on oikeus saada lain 
vakiintuneena pidettävän palkan perusteella. tai työehtosopimuksen taikka työsopimuksen 

mukaista irtisanomisajan palkkaa tai sitä 
vastaavaa korvausta taikka jolle ajalle hänen 
muun sopimuksen tai järjestelyn perusteella 
työnantajalta saamansa taloudellinen etuus, 
lukuun ottamatta työnantajan järjestämää tai 
hankkimaa koulutusta, voidaan jaksottaa 
henkilön vakiintuneena pidettävän palkan 
perusteella. 

20 § 
Täysi työkyvyttömyyseläke tai työttömyys

eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi palveluk-
Täysi työkyvyttömyyseläke tai työttömyys

eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi palveluk-
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sen päätyttyä ja eläkkeen saajan saavuttaessa 
eläkeiän, virkasuhteessa olevan eläkkeen 
saajan osalta kuitenkin viimeistään hänen 
saavuttaessaan eroamisikänsä. 

Jos eläkkeen saaja osaeläkettä saadessaan 
tulee 9 a §:ssä tarkoitetulla tavalla työttö
mäksi, eläke muutetaan hakemuksesta työt
tömyyseläkkeeksi, joka alkaa 9 a §:n mukai
sesti ja määräytyy samoin kuin siinä tapauk
sessa, että osaeläke muutetaan täydeksi työ
kyvyttömyyseläkkeeksi. 

Ehdotus 

sen päätyttyä ja eläkkeen saajan saavuttaessa 
eläkeiän, virkasuhteessa olevan eläkkeen 
saajan osalta kuitenkin viimeistään hänen 
saavuttaessaan eroamisikänsä. Jos työttö
myyseläkettä määrättäessä oli sovellettu 9 
a §:n 2 momentin toista virkettä, van
huuseläkkeeseen lisätään siinä tarkoitettu 
tulevan ajan eläkkeenosa. V anhuuseläkkee
seen lisätään tulevan ajan eläkkeenosa myös 
silloin, kun edellisessä virkkeessä tarkoitettu 
työttömyyseläke on 2 momentin nojalla 
muutettu työkyvyttömyyseläkkeeksi, joka 
myöhemmin tämän momentin mukaisesti 
muuttuu vanhuuseläkkeeksi. 

Jos eläkkeen saaja osaeläkettä saadessaan 
tulee 9 a §:ssä tarkoitetulla tavalla työttö
mäksi, eläke muutetaan hakemuksesta työt
tömyyseläkkeeksi, joka alkaa 9 a §:n mukai
sesti ja määräytyy samoin kuin siinä tapauk
sessa, että osaeläke muutetaan täydeksi työ
kyvyttömyyseläkkeeksi. Tällöin työttömyys
eläkkeeseen ei kuitenkaan lisätä 9 a §:n 2 
momentissa tarkoitettua tulevan ajan eläk
keenosaa, mutta työttömyyseläke määrätään 
vähintään mainitun osaeläkkeen suuruiseksi. 
Jos työttömyyseläke myönnetään samalta 
ajalta, jolta on maksettu osaeläkettä, katso
taan osaeläke työttömyyseläkkeen osasuori
tukseksi. Muutoin mainitusta työttömyys
eläkkeestä on voimassa, mitä 15 §:n 1 ja 2 
momentissa säädetään. 

Sellainen työttömyyseläke, johon 9 a §:n 2 
momentin mukaan ei ole lisättävä tulevan 
ajan eläkkeenosaa, katsotaan kuitenkin tätä 
lakia sovellettaessa 2 §:n 1 momentin 2 
kohdassa ja 5 a §:ssä tarkoitetuksi täysite
hoiseksi eläkkeeksi. Jos edellä tarkoitettu 
työttömyyseläke muuttuu 2 momentin no
jalla työkyvyttömyyseläkkeeksi, myös täl
lainen työkyvyttömyyseläke katsotaan täysi
tehoiseksi eläkkeeksi. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 

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

Sen estämättä, mitä 2 momentissa sääde
tään, tämän lain 9 a §:n 1 momenttia sovel
letaan myös sellaisiin työttömyyseläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma on sattunut ennen tä-
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Ehdotus 

män lain voimaan tuloa. Jos edunsaajalla ei 
ole ollut oikeutta työttömyyseläkkeeseen sen 
vuoksi, että hän ei ole täyttänyt valtion elä
kelain 9 a §:n 1 momentin 1 kohdan mu
kaista edellytystä sellaisena kuin se on tä
män lain voimaan tullessa, eläke myönne
tään hakemuksesta tämän lain ja valtion elä
kelain, sellaisena kuin se oli tämän lain voi
maan tullessa, mukaisesti hakemista seuraa
van kuukauden alusta, kuitenkin aikaisintaan 
tämän lain voimaantulosta alkaen. Jos mai
nittu hakemus tehdään kuukauden kuluessa 
lain voimaantulosta, työttömyyseläke myön
netään lain voimaantulosta alkaen. 

Vuonna 1944 tai sitä ennen syntyneeseen 
edunsaajaan, jolla on tämän lain voimaan 
tullessa oikeus työttömyysturvalain mukai
seen päivärahaan tai työvoimapoliittisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaiseen 
koulutustukeen tai jolle vuonna 1999 on 
maksettu työttömyyspäivärahaa tai koulutus
tukea yhteensä vähintään sadatta päivältä, 
sovelletaan kuitenkin edelleen valtion eläke
lain 9 a §:n 2 momenttia sellaisena kuin se 
on tämän lain voimaan tullessa. Sama kos
kee sellaista 55 vuotta täyttäneen työttömän 
työllistym isedellytysten parantamisesta anne
tun lain 1 §:ssä tarkoitettua edunsaajaa, joka 
on mainitussa laissa tarkoitetussa työ- tai 
virkasuhteessa tämän lain voimaan tullessa. 
Tätä momenttia sovellettaessa edunsaajalla 
katsotaan olevan oikeus päivärahaan myös: 

1) työttömyysturvalain 12 §:ssä tarkoitettu
na omavastuuaikana ja 1 päivänä tammikuu
ta 2000; 

2) aikana, jona edunsaajalla ei ole oikeutta 
työttömyyspäivärahaan työttömyysturvalain 
16 §:n 4 momentissa tarkoitetun hyväksyttä
vän syyn perusteella; tai 

3) aikana, jona edunsaajalla ei ole oikeutta 
työttömyyspäivärahaan sen vuoksi, että hän 
on saanut työnantaja/ta työttömyysturvalain 
5 §:n 1 momentin 13 kohdassa tarkoitettua 
muuta taloudellista etuutta kuin ir
tisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa kor
vausta edellyttäen, että sanottua etuutta kos
keva sopimus on tehty ennen 1 päivää elo
kuuta 1999; 

4) aikana, jona edunsaajalla ei ole oikeutta 
työttömyyspäivärahaan sen vuoksi, että hän 
on saanut työnantaja/ta työttömyysturvalain 
5 §:n 1 momentin 15 kohdassa tarkoitettua 
vuosiloma-ajan palkkaa tai lomakorvausta. 
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Ehdotus 

Sen estämättä, mitä 9 c §:n 1 momentissa 
säädetään yksilöllisen varhaiseläkkeen 
alaikärajasta, vuonna 1943 tai sitä ennen 
syntynyt edunsaaja säilyttää oikeuden saada 
yksilöllistä varhaiseläkettä 58 vuotta täytet
tyään. Myös sellainen vuosina 1944-1946 
syntynyt edunsaaja, jolla on ollut valtion 
eläkelain muuttamisesta annetun lain 
(1 0311989) voimaantulosäännöksessä tarkoi
tettu oikeus eläkeiän valintaan viimeistään 
30 päivänä kesäkuuta 1999 ennen 1 päivää 
heinäkuuta 1989 voimassa olleiden säännös
ten mukaan, mutta joka ei viimeistään 30 
päivänä kesäkuuta 1999 joko eläkettä ha
kiessaan tai muutoin kirjallisesti ilmoittanut 
valtiokonttorille niin haluavansa, säilyttää 
oikeuden saada yksilöllistä varhaiseläkettä 
58 vuotta täytettyään, mikäli hänen palvelus
suhteensa jatkuu valtion eläkelain 1 §:n 3 
momentissa tarkoitetulla tavalla yhdenjak
soisesti eläketapahtumaan saakka. Tämän 
lisäksi sellainen vuonna 1947 syntynyt edun
saaja, jolla on ollut vastaava oikeus eläkeiän 
valintaan, mutta joka ei ollut tätä oikeuttaan 
käyttänyt viimeistään 30 päivään kesäkuuta 
1999 mennessä, voi saada yksilöllistä var
haiseläkettä 59 vuotta täytettyään, mikäli 
hänen palvelussuhteensa jatkuu valtion elä
kelain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetulla ta
valla yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan 
saakka. 

Tämän lain JO b §:ää sovelletaan eläkkee
seen, joka alkaa tämän lain tullessa voimaan 
tai sen jälkeen. 

Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen lain 
voimaantuloa. 
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2. 
Laki 

valtion perhe-eläkelain 5 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain (77 411968) 

5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 103/1990 seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

Perhe-eläkkeen suuruus määräytyy edun
jättäjän valtion eläkelain mukaisen van
huuseläkkeen tai täyden työkyvyttömyys
eläkkeen perusteella, jota hän sai kuolles
saan. Jollei edunjättäjä saanut mainittua elä
kettä, edunjättäjän eläkkeen määrä lasketaan 
siten kuin se olisi laskettu, jos hän olisi kuo
linpäivänään tullut täyteen työkyvyttömyys
eläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyt
tömäksi, jollei edunsaaja muuta selvitä. Per
he-eläkkeen määrää laskettaessa ei kuiten
kaan oteta huomioon edunjättäjän eläkkeen 
yhteensovituksesta johtuvaa vähennystä. 

Ehdotus 

5 § 
Perhe-eläkkeen suuruus määräytyy edun

jättäjän valtion eläkelain mukaisen van
huuseläkkeen tai täyden työkyvyttömyys
eläkkeen perusteella, jota hän sai kuolles
saan. Jos edunjättäjän saama eläke oli sellai
nen valtion eläkelaissa tarkoitettu työttö
myyseläke tai saman lain 20 §:n 2 momen
tissa tarkoitettu työkyvyttömyyseläke, johon 
ei ollut lisätty valtion eläkelain 9 a §:n 2 
momentissa tarkoitettua tulevan ajan eläk
keenosaa, tämä eläkkeenosa lisätään perhe
eläkkeen perusteeksi laskettavaan edunjättä
jän eläkkeeseen. Jollei edunjättäjä saanut 
mainittua eläkettä, edunjättäjän eläkkeen 
määrä lasketaan siten kuin se olisi laskettu, 
jos hän olisi kuolinpäivänään tullut täyteen 
työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa 
määrin työkyvyttömäksi, jollei edunsaaja 
muuta selvitä. Perhe-eläkkeen määrää lasket
taessa ei kuitenkaan oteta huomioon edunjät
täjän eläkkeen yhteensovituksesta johtuvaa 
vähennystä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2000. 

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

Tämän lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin voidaan ryhtyä jo ennen lain 
voimaantuloa. 


