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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisen elä-
kelain muuttamisesta ja laiksi kunnallisesta viranhaltijas-
ta annetun lain 34 §:n muuttamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kun-
nallista eläkelakia tekemällä siihen muutok-
sia, jotka pääosin vastaavat yksityisten alojen 
eläkejärjestelmään jo hyväksyttyjä muutok-
sia.  Muutosten tarkoituksena on tehdä eläke-
turvan määräytymisestä nykyistä oikeuden-
mukaisempi ja kannustaa työelämässä jatka-
miseen aikaisempaa pidempään. Lisäksi eh-
dotetaan vahvistettavaksi kunnallisen eläke-
järjestelmän kestävyyttä vastaamaan väestön 
ikääntymisestä aiheutuviin uusiin olosuhtei-
siin.   

Esityksen mukaan kunnallinen eläke kart-
tuisi tulevaisuudessa koko työuran aikaisista 
ansioista eikä palvelussuhdekohtaisesti mää-
rätystä eläkepalkasta. Kunnallinen eläke las-
kettaisiin kunkin vuoden ansioiden ja kart-
tumisprosentin mukaan. Eläkkeen karttumi-
nen alkaisi jo 18 vuoden iästä ja karttumis-
prosentti nousisi iän myötä siten, että se olisi 
aluksi 1,5 prosenttia vuodessa, 53 vuoden 
iästä 1,9 prosenttia ja 63 vuoden iästä 68 
vuoden ikään saakka 4,5 prosenttia. Kustan-
nuksiin työntekijät osallistuisivat 53 vuoden 
iästä nykyistä suuremmalla työeläkemaksul-
la. Muutosten voimaantulon jälkeen karttuvi-
en eläkkeiden rajaamisesta ja yhteensovituk-
sesta luovuttaisiin muiden kuin ensisijaisten 
korvausten osalta. Vanhuuseläkeikä muuttui-
si joustavaksi ja eläkkeelle voisi siirtyä 63 
vuoden iän täyttämisestä lukien, jolloin en-
nen vuotta 1995 karttuneen eläkkeen määrä 
muunnettaisiin vastaamaan 63 vuoden eläke-
ikää. 

Vuoden 2004 loppuun mennessä karttunut 
eläke laskettaisiin valmiiksi niin, että myös 
jatkuvat palvelussuhteet päätettäisiin joulu-

kuun lopussa 2004 ja niille laskettaisiin sii-
hen mennessä saaduista ansioista eläkepalkka 
nykyisten säännösten mukaisesti. Näin las-
kettu eläke yhteensovitettaisiin muiden työ-
eläkkeiden kanssa. 

Myös tulevan ajan eläkkeen perusteena 
olevien ansioiden laskentatapa muuttuisi ny-
kyistä oikeudenmukaisemmaksi. Pitkään 
työkyvyttömyyseläkkeellä olevien eläketason 
varmistamiseksi työkyvyttömyyseläkkeitä 
korotettaisiin eläkkeensaajan iän mukaisesti 
määräytyvällä kertoimella, kun eläkkeen al-
kamisesta on kulunut viisi vuotta. Uudella 
palkkakertoimella varmistettaisiin eläketur-
van tason säilyminen kaikilta työuravuosilta. 
Palkattomilta jaksoilta kertyvän eläketurvan 
määräytyminen muuttuisi siten, että eläkettä 
karttuisi ansiosidonnaisten etuuksien perus-
teena olevista palkoista.  

Työttömyyseläke erillisenä eläkelajina eh-
dotetaan lakkautettavaksi siten, että tähän 
eläkkeeseen ei olisi enää oikeutta 1950 ja sen 
jälkeen syntyneillä työntekijöillä. 

Eläkejärjestelmässä varaudutaan eliniän pi-
tenemiseen siten, että vuodesta 2009 otettai-
siin käyttöön elinaikakerroin, jolla sopeutet-
taisiin eläketurva eliniän kasvuun. Kaikkia 
maksussa olevia eläkkeitä tarkistettaisiin in-
deksillä, jossa palkkojen osuus on 20 pro-
senttia ja hintojen osuus 80 prosenttia. Työ-
ansiot taas korotettaisiin eläkkeen laskenta-
hetken tasoon uudella palkkakertoimella, jos-
sa palkkojen osuus on 80 prosenttia ja hinto-
jen 20 prosenttia.  

Tarkoituksena on, että ehdotetut muutokset 
tulevat voimaan vuoden 2005 alusta. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Johdanto 

Yksityisten alojen työeläkelakeja koskevat 
muutokset hyväksyttiin eduskunnassa ke-
väällä 2003 ja niitä koskeva lait (634/2003— 
638/2003) tulevat voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2005. Näitä lakimuutoksia koskeva 
hallituksen esitys yksityisten alojen eläke-
lainsäädännön muuttamisesta (HE 242/2002 
vp) annettiin eduskunnalle syksyllä 2002. 
Esityksen perusteena oli työmarkkinoiden 
keskusjärjestöjen 12 päivänä marraskuuta 
2001 tekemä sopimus yksityisten alojen työ-
eläkkeiden kehittämisestä sekä sitä täydentä-
vä 5 päivänä syyskuuta 2002 tehty sopimus. 
Sopimuksen tavoitteena oli tehdä työeläke-
järjestelmään tarpeelliset muutokset, joilla 
myöhennetään keskimääräistä eläkkeelle siir-
tymisikää. Lisäksi tavoitteena oli luoda edel-
lytykset yksityisten alojen työeläkelakien yh-
distämiselle. Koko ansainta-ajan huomioon 
ottava eläkkeen laskutapa tekee eläkejärjes-
telmästä nykyistä oikeudenmukaisemman ja 
tarjoaa mahdollisuuden työeläkejärjestelmän 
selkeyttämiseen. Tarkoituksena oli myös tur-
vata työntekijöille ja yrittäjille riittävä ansio-
sidonnainen eläketurva myös tulevaisuudes-
sa.  

Hallitusohjelman mukaisesti yksityisen 
sektorin uudistusta vastaavat muutokset eh-
dotetaan tehtäväksi nyt myös kunnan eläk-
keitä koskevaan lainsäädäntöön. Esityksessä 
huomioidaan kuitenkin kunnallisen eläkejär-
jestelmän erityispiirteet.   

Uudistuksen ensimmäinen vaihe koski var-
hennettuja eläkemuotoja sekä ammatillista 
kuntoutusta ja niistä annettiin kunnallista 
eläkejärjestelmää koskevat hallituksen esi-
tykset (HE 197/2002 vp ja  HE 42/2003 vp) 
eduskunnalle syksyllä 2002 ja kesällä 2003. 
Ensimmäinen muutos koski osa-aikaeläkkeen 
alaikärajan muuttamista 58 vuoteen sekä yk-
silöllisen varhaiseläkkeen lakkauttamista. 
Muutos sisältyi uuteen kunnalliseen eläkela-
kiin (549/2003; KuEL), joka tuli voimaan 1 
päivänä elokuuta 2003. Osa-aikaeläkkeen 
ikäraja nousi vuonna 1947 ja sen jälkeen syn-
tyneillä 58 vuoteen vuoden 2003 alusta ja 

yksilöllistä varhaiseläkettä koskevat muutok-
set tulivat voimaan vuoden 2004 alusta luki-
en. Ammatillista kuntoutusta koskevat lain-
muutokset (921/2003) tulivat voimaan sa-
masta ajankohdasta. 
 
2.  Nykyt i la  

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Eläkeoikeus palvelussuhteista ja luottamus-
toimista 

Kunnallisen eläkelain 5 §:n mukaan kun-
nallisista palvelussuhteista ja luottamustoi-
mista karttuu eläkettä siten, että eläketurva ei 
koske palvelussuhdetta ennen sitä vuotta, jo-
na työntekijä täyttää 14 vuotta. Eläkettä ei 
myöskään kartu palvelussuhteesta tai luotta-
mustoimesta, joka alkaa työntekijän tai luot-
tamushenkilön täytettyä 65 vuotta tai jonka 
aikana henkilö on saanut jonkun työeläkelain 
mukaista tulevan ajan eläkeosuuden sisältä-
vää työkyvyttömyyseläkettä.  

KuEL:n 51 §:n mukaan eläkkeeseen oike-
uttavaksi ajaksi luetaan palvelusaika 23 vuo-
den iän täyttämisen jälkeen. Eläke lasketaan 
erikseen jokaisesta palvelussuhteesta. Luot-
tamustoimista eläkettä karttuu jokaiselta ka-
lenterivuodelta, jolta luottamushenkilölle on 
maksettu ansiomenetyksen korvauksia tai 
määräajoilta maksettavia erillisiä palkkioita. 
Jos määräajoilta maksettujen palkkioiden 
määrä vuodessa on pienempi kuin 181,68 eu-
roa, eläkettä ei kartu niistä lainkaan. Ansiora-
ja on ilmaistu vuoden 1966 indeksitasossa ja 
tarkastelu tehdään jokaisen jäsenyhteisön 
maksamien palkkioiden osalta erikseen. Jos 
palvelussuhde ei ole jatkunut yhdenjaksoises-
ti vähintään kuukautta tai siitä saatu ansio on 
pienempi kuin 15,14 euroa kuukaudessa 
taikka luottamushenkilön ansionmenetyskor-
vausten määrä on pienempi kuin 181,68 eu-
roa vuodessa, eläkkeen karttuminen edellyt-
tää, että sitä on kertynyt yhteensä vähintään 
1,68 euroa kuukaudessa. Ansiorajamäärä 
vastaa vuoden 1966 indeksiä ja eläkkeen vä-
himmäismäärä vuoden 1997 indeksiä. 



 HE 45/2004 vp  
  
   

 

5

Eläkkeeseen oikeuttavasta palvelusajasta 
vähennetään tietyt keskeytykset. KuEL:n 52 
§:n mukaan palvelusajaksi ei lueta palvelus-
suhteen keskeytystä, jonka syynä on asevel-
vollisuuden suorittaminen eikä vähintään 
kuukauden pituista palkatonta palvelusuhteen 
keskeytystä, jonka aikana työntekijä on ollut 
jossakin muussa eläkkeeseen oikeuttavassa 
työssä. Myös yli vuoden mittainen palkaton 
keskeytysaika vähennetään eläkeajasta paitsi, 
jos työntekijä on saanut keskeytysajalta eri-
tyisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainra-
haa taikka kuntoutusrahaa.  
 
Eläke-etuudet 

Kunnallisen eläkelain mukainen vanhuus-
eläkeikä on 65 vuotta. Ennen vuotta 1960 
syntynyt työntekijä, joka on ollut jatkuvassa 
kunnallisessa palvelussuhteessa joulukuun 
viimeisenä päivänä 1992 ja jonka kunnalli-
nen palvelus jatkuu yhdenjaksoisesti eläketa-
pahtumaan saakka, on kuitenkin oikeutettu 
jäämään vanhuuseläkkeelle hänelle määrätyn 
painotetun eläkeiän täytettyään. Vanhuuselä-
keikä lasketaan painotettuna keskiarvona 63 
ja 65 vuodesta siten, että luku 63 kerrotaan 
niillä eläkkeeseen oikeuttavilla palveluskuu-
kausilla, jotka henkilöllä on ollut ennen vuot-
ta 1995 ja luku 65 kerrotaan ajalla 1 päivästä 
tammikuuta 1995 henkilön 65 vuoden iän 
täyttämiseen saakka. Näin saatu luku jaetaan 
kuukausien yhteismäärällä kuitenkin enin-
tään 360 kuukaudella. Jos kuukausia on yh-
teensä enemmän kuin 360, ylimenevä osuus 
vähennetään luvun 65 kertojana olevista 
kuukausista. Näiden työntekijöiden eläkeikä 
on yksilöllinen eläkeikä 63 ja 65 vuoden iän 
väliltä ilmaistuna vuosina, kuukausina ja päi-
vinä esimerkiksi 63 vuotta 8 kuukautta 27 
päivää. 

Vastaavasti 65 vuotta alemman eläkeiän 
ovat säilyttäneet ne työntekijät, jotka ennen 1 
päivää heinäkuuta 1989 kuuluivat alennetun 
ammatillisen eläkeiän piiriin ja jotka kunnal-
listen viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 
(202/1964) 16 a §:n mukaisesti olivat oikeu-
tetut valitsemaan ja valitsivat aikaisemman 
alennetun eläkeiän ja joiden kunnallinen pal-
velus jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtu-
maan saakka. Ammatillisia eläkeikiä oli 53 
vuodesta 62 vuoteen. Näiden henkilöiden 

painotettu eläkeikä lasketaan samalla tavalla 
kuin yleisen eläkeiän piiriin kuuluvien työn-
tekijöiden eläkeikä käyttäen kuitenkin 63 
vuoden asemesta ammatillista eläkeikää tai 
eläkeikiä. Ammatillisen eläkeiän valinneiden 
eläkeikä voi olla myös alle 63 vuotta. 

Ennen 65 vuoden eläkeikää voivat siirtyä 
eläkkeelle myös ne työntekijät, jotka ovat 
siirtyneet kunnallisesta palveluksesta jonkin 
toisen julkisen eläkejärjestelmän alaisuuteen 
ja joilla tästä järjestelmästä on määrätty hen-
kilökohtainen eläkeikä samojen periaatteiden 
mukaan kuin kunnallisessa eläkejärjestel-
mässäkin. Myös työntekijät, jotka valtion 
toiminnan kunnallistamisen johdosta ovat 
siirtyneet valtiolta kunnalliseen palvelussuh-
teeseen, ovat voineet säilyttää valtion eläke-
lain mukaan määrätyn 65 vuotta alemman 
eläkeiän ja myös heillä on oikeus siirtyä 
kunnallisesta palveluksesta vanhuuseläkkeel-
le tässä iässä, jota pidetään vanhuuseläkeikä-
nä myös kunnallisessa eläkejärjestelmässä. 

Yleisen eläkeiän piiriin kuuluvat voivat 
siirtyä varhennetulle vanhuuseläkkeelle ai-
kaisintaan viisi vuotta ennen oman eläkeiän 
täyttämistä. Tällöin eläkkeen määrästä vä-
hennetään 0,4 prosenttia jokaista kuukautta 
kohden, jonka työntekijä varhentaa eläkettä 
ennen oman eläkeikänsä täyttämistä. Kunnal-
lisessa järjestelmässä palvelua voi jatkaa yli 
eläkeiän ja eläke karttuu tästä palvelusta 
normaalisti. Eläkkeelle siirtymisestä eläkeiän 
täyttämisen jälkeen ei makseta lykkäyskoro-
tusta.  

Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuus-
eläkkeeksi 65 vuoden iässä tai omassa henki-
lökohtaisessa eläkeiässä. Osa-aikaeläke 
muuttuu vanhuuseläkkeesi 65 vuoden eläke-
iässä tai omassa 63 ja 65 vuoden eläkei’istä 
lasketussa painotetussa eläkeiässä. Ammatil-
lisen eläkeiän valinneilla ei ole oikeutta osa-
aikaeläkkeeseen. Työttömyyseläke muuttuu 
vanhuuseläkkeeksi aina 65 vuoden eläkeiäs-
sä, koska henkilökohtaisen eläkeiän säilyttä-
minen edellyttää kunnallisen palvelun jatku-
mista eläketapahtumaan saakka. 

Eläkettä karttuu nykyisin KuEL:n 40 §:n 
mukaisesti 1,5 prosenttia vuodessa eli 1/8 
prosenttia eläkkeeseen oikeuttavaa palvelus-
ajan kuukautta kohti. Karttuma muuttuu 2 
prosentiksi vuodessa eli 1/6 prosentiksi kuu-
kaudessa 55 vuoden iän täyttämistä seuraa-
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van kalenterikuukauden alusta lukien. Eläke-
karttuma on porrastettu tulevalta ajalta sekä 
ajalta, jolta työntekijä on saanut tulevaa aikaa 
sisältävää työkyvyttömyyseläkettä. Tällöin 
karttumisprosentti on 50 vuoden iän saavut-
tamiseen saakka 1/8 prosenttia kuukautta 
kohden, 50 vuoden iän täyttämisestä 60 vuo-
den iän täyttämiseen saakka 1/10 prosenttia 
kuukaudessa (1,2 prosenttia vuodessa) ja 60 
vuoden iän täyttämisen jälkeiseltä ajalta 1/15 
prosenttia kuukaudessa (0,8 prosenttia vuo-
dessa). 

Työntekijällä, jonka kunnallinen palvelus-
suhde on alkanut ennen 31 päivää joulukuuta  
1992, on edellä mainittua parempi eläkekart-
tuma. Jos kunnallinen palvelussuhde on ollut 
voimassa yhdenjaksoisesti ja jatkuu eläketa-
pahtumaan saakka, eläkekarttuma ajalta en-
nen vuotta 1995 on 2,2 prosenttia vuodessa 
eli 11/60 prosenttia kuukaudessa. Jos palve-
lus on päättynyt tai päättyy ennen eläketa-
pahtumaa, karttuma on 2 % vuodessa eli 1/6 
prosenttia kuukaudessa.  
 
Varhaiseläkkeet ja kuntoutus  

Kunnalliseen eläkelakiin on jo tehty eläke-
turvan kokonaisuudistukseen liittyvät muu-
tokset, jotka koskevat yksilöllistä varhaiselä-
kettä, osa-aikaeläkettä ja kuntoutusta. Oikeus 
yksilölliseen varhaiseläkkeeseen on ennen 
vuotta 1944 syntyneillä viranhaltijoilla ja 
työntekijöillä sekä niillä 1944—1947 synty-
neillä viranhaltijoilla ja työntekijöillä, joilla 
oli oikeus valita ammatillinen eläkeikä, mutta 
jotka eivät tätä valintaa tehneet. Yksilöllisen 
varhaiseläkkeen tilalle kunnalliseen eläkela-
kiin otettiin uusi työkyvyttömyysmääritelmä, 
jonka mukaan 60 vuotta täyttäneiden työky-
vyttömyyseläkeoikeuden arvioinnissa otetaan 
huomioon työn aiheuttama rasittuneisuus ja 
kuluneisuus sekä työn vaativuus ja vastuulli-
suus. Tätä nuorempiinkin työntekijöihin so-
velletaan ammatillista työkyvyttömyysmääri-
telmää, jos henkilö hakeutuu työkyvyttö-
myyseläkkeelle kunnallisen palvelussuhteen 
jatkuessa.  

Osa-aikaeläkkeen alaikäraja on 58 vuotta 
vuonna 1947 ja sen jälkeen syntyneillä työn-
tekijöillä. Tätä aikaisemmin syntyneillä 
alaikäraja on 56 vuotta. Osa-aikaeläkkeen ai-
kaisesta kunnallisesta palvelussuhteesta elä-

kettä karttuu 2 prosenttia vuodessa kuten 
muustakin työstä. Lisäksi eläkettä karttuu 
kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön siirryttäessä 
olleesta ansion alenemasta. Karttuma on 0,75 
prosenttia vuodessa ansion alenemasta. Kui-
tenkin jos henkilö on syntynyt ennen vuotta 
1947, karttuma  on 2 prosenttia vuodessa ja 
jos henkilö on syntynyt 1947—1951, karttu-
ma on 1 prosentti, jos henkilö siirtyy osa-
aikaeläkkeelle vasta 60 vuotta täytettyään.  

Työttömyyseläkkeeseen on oikeutettu 60 
vuotta täyttänyt pitkäaikaisesti työtön henki-
lö, joka esittää työvoimatoimiston todistuk-
sen työttömyydestään. Työttömyyseläke 
määräytyy samalla tavalla kuin työkyvyttö-
myyseläke paitsi, että eläkkeeseen ei lisätä 
eläkkeenosaa, joka perustuu aikaan eläketa-
pahtumasta eläkeikään eli tulevan ajan eläk-
keenosaa. Se lisätään eläkkeeseen vasta siinä 
vaiheessa, kun työttömyyseläke muuttuu 
vanhuuseläkkeeksi.  

Kuntoutusuudistuksessa  kunnalliselle elä-
kelaitokselle on säädetty velvollisuus järjes-
tää ammatillista kuntoutusta henkilölle, jolla 
voidaan todeta olevan sairaudesta viasta tai 
vammasta johtuva uhka joutua työkyvyttö-
mäksi. Kuntoutuksen avulla voivat työelä-
mässä jatkaa myös ne henkilöt, joiden työky-
ky ei enää riitä tiettyjen julkishallinnon am-
mattien vaativuuteen kuten esimerkiksi palo- 
ja pelastusalalla sekä terveydenhoitoalalla. 
 
Tuleva aika 

Kunnallisen eläkelain 53—58 §:ssä sääde-
tään oikeudesta niin sanottuun tulevan ajan 
sisältävään eläkkeeseen. Eläkkeeseen oikeut-
tavana aikana otetaan huomioon aika eläke-
tapahtumasta eläkeikään, jos eläketapahtuma 
sattuu palvelussuhteen jatkuessa tai vuoden 
sisällä sen päättymisestä. Tätä vuoden pituis-
ta niin sanottua jälkikarenssiaikaa jatkavat 
opiskelu ja kuntoutus-, sairaus- ja työttö-
myysetuudet sekä lastenhoitoaika, jokainen 
eri tavalla. Tulevan ajan ansio määräytyy 
viimeisen jälkikarenssiaikana päättyneen vä-
hintään kuuden kuukauden pituisen palvelus-
suhteen ansioista. Jos jälkikarenssiaikana ei 
ole päättynyt yhtään vähintään kuuden kuu-
kauden pituista palvelussuhdetta, tulevan 
ajan ansio määräytyy ensimmäisen jälkika-
renssiaikana päättyneen palvelussuhteen pal-
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koista.  
 
Eläkepalkka 

Eläkkeen perusteena olevaa palkkaa kos-
kevia säännöksiä muutettiin vuoden 1996 
alusta lukien. Eläkepalkka määrätään kunkin 
palvelussuhteen päättymisvuotta edeltäneen 
kymmenen viimeisen kalenterivuoden indek-
sikorjattujen työansioiden perusteella. Eläke-
palkan määräytymisestä säädetään KuEL:n 
68—73 §:ssä. Kymmenen vuotta lyhyemmis-
sä palvelussuhteissa eläkepalkka on eläketa-
pahtumavuotta edeltäneiden vuosien keskiar-
vo. Eläkepalkkaa määrättäessä jätetään pois 
ne vuodet, joiden ansio on alle puolet laske-
tusta keskiansiosta. Poisjätettäviä vuosia voi 
olla kuitenkin enintään kolme. Viimeisen 
kymmenen vuoden käyttämiseen siirrytään 
kuitenkin asteittain siten, että muutoksen 
voimaantulovuoden jälkeen eläkepalkassa 
huomioon otettavia vuosia lisätään yksi ker-
rallaan. Näin ollen eläkepalkka lasketaan ny-
kyisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla 
täydeltä kymmeneltä vuodelta vasta vuonna 
2006.  

Kun kunnallista eläkejärjestelmää muutet-
tiin vuoden 1995 alusta voimaantulleella 
muutoksella, silloin voimassa olleet kunnalli-
set palvelussuhteet päätettiin, ja niille lasket-
tiin eläkepalkka vuoden 1994 loppuun. Tämä 
eläkepalkka määrättiin aikaisemmin voimas-
sa olleen säännön mukaan enintään neljän 
viimeisen kalenterivuoden ansioista valiten 
niistä eläkepalkka-ansioiksi ansiotasoltaan 
kaksi keskimmäistä vuotta. Vuoden 1994 
loppuun mennessä karttuneet eläkkeet ovat 
siis jo laskettu valmiiksi työntekijöiltä, joilla 
oli tuolloin jatkuva kunnallinen palvelussuh-
de.  

Erityisäitiys-, äitiys- ja vanhempainvapaan 
sekä hoitovapaan ja kuntoutusjaksojen vaiku-
tuksesta eläkepalkkaan säädetään KuEL:n 72 
§:ssä. Jotta nämä palkattomat jaksot eivät 
pienentäisi eläkettä, eläkepalkkaa määrättä-
essä otetaan huomioon vain sellaisten vuosi-
en ansioita, joihin ei sisälly tällaista palka-
tonta aikaa. KuEL:n 73 §:ssä säädetään elä-
kepalkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta 
silloin, kun eläkepalkka jostakin poikkeuk-
sellisesta syystä ei vastaa vakiintunutta an-
siotasoa. 

Yhteensovitus 

KuEL:n 76 §:n mukaan eläke yhteensovite-
taan muiden peruseläkkeiden ja jatkuvien 
korvausten kanssa siten, että eläkkeet yhteen-
sä eivät ylitä yhteensovitusrajaa. Yhteensovi-
tusraja on 60 prosenttia yhteensovitusperus-
teesta. Yhteensovitusraja voi olla myös tätä 
korkeampi ennen vuotta 1960 syntyneillä 
työntekijöillä, joilla oli jatkuva kunnallinen 
palvelus voimassa joulukuun lopussa 1992 ja 
joiden palvelus jatkuu yhdenjaksoisesti elä-
ketapahtumaan. Yhteensovitusraja lasketaan 
luvuista 60 ja 66 painotettuna keskiarvona 
samalla tavalla kuin eläkeikäkin. Se voi olla 
korkeintaan 66 prosenttia yhteensovituspe-
rusteesta. Yhteensovitusperuste on korkein 
peruseläkkeen perusteena oleva palkka sel-
laisesta virka- tai työsuhteesta taikka yrittäjä 
toiminnasta, joka on kestänyt vähintään vuo-
den. Jos eläkkeet yhteensä ylittävät yhteen-
sovitusrajan, eläkettä vähennetään ylimene-
vältä osalta.  

Ensisijaisia kunnalliseen eläkkeeseen näh-
den ovat tapaturmavakuutuslain (608/1948) 
ja liikennevakuutuslain (279/1959) säännök-
siin perustuvat eläkkeet, jatkuvat korvaukset 
ja elinkorot. Kunnallista eläkettä maksetaan 
vain, jos sen määrä on suurempi kuin ensisi-
jainen etuus. 
 
 
Palkansaajien eläkemaksu 

KuEL:n 133 §:n mukaan palkansaajien elä-
kemaksu on työntekijäin eläkelain 
(395/1961; TEL) 12 b §:n 1 momentissa sää-
detyn suuruinen osuus kunnallisista palkois-
ta, palkkioista ja ansionmenetyksen korvauk-
sista. TEL:n 12 b §:n 1 momentin mukaan 
työntekijän eläkemaksu on kolme prosenttia 
lisättynä puolella siitä prosenttimäärästä, jol-
la TEL:n vähimmäisehtojen mukaisen vakuu-
tuksen keskimääräinen vakuutusmaksu pro-
sentteina palkasta ylittää luvun 18,2.  

Jäsenyhteisö on velvollinen pidättämään 
palkan- ja palkkionmaksun yhteydessä pal-
kansaajien eläkemaksun palveluksessaan 
olevilta työntekijöiltä sekä luottamushenki-
löiltä heille suorittamistaan palkkioista ja an-
sionmenetyksen korvauksista. Työnantaja ti-
littää maksun kunnalliselle eläkelaitokselle.  
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Vuonna 2003 palkansaajien eläkemaksu on 
4,6 prosenttia edellä mainituista ansioista.  
 
Indeksisidonnaisuus 

Eläketurva on sidottu palkka- ja hinta-
tasoon. KuEL:n 78 §:n mukaan eläkepalkka 
ja eläke tarkistetaan indeksiluvuilla, joista 
säädetään TEL:n 9 §:ssä. Sen kalenterivuo-
den loppuun, jonka aikana työntekijä tai 
edunjättäjä täyttää 65 vuotta, eläketurva sido-
taan indeksiin, jossa palkkatason muutoksen 
paino on 0,5 ja hintatason muutoksen paino 
0,5. Tämän jälkeiseltä ajalta käytetään indek-
siä, jossa palkkatason muutoksen paino on 
0,2 ja hintatason muutoksen paino 0,8 (jäl-
jempänä eläkeindeksi).  
 
2.2. Nykytilan arviointi 

Eläkkeen karttuminen ja yhteensovitus 

Nykyisin eläke karttuu 55 vuoden iän täyt-
tämiseen saakka 1,5 prosenttia vuodessa ja 
sen jälkeen 2 prosenttia vuodessa. Kunnalli-
sessa järjestelmässä tähän karttumaan siirryt-
tiin vuoden 1995 alusta lukien lisäeläkekart-
tumasta, joka oli 2,2 prosenttia vuodessa. 
Täysi eläke saattoi olla korkeintaan 66 pro-
senttia yhteensovitusperusteesta. Aikaisem-
man järjestelmän mukaan täyden eläkkeen 
kartutti 30 palvelusvuodella ja jos henkilön  
ammatillinen eläkeikä oli 55 vuotta, jopa 25 
vuoden palvelulla. Eläkkeelle ei kuitenkaan 
ole voinut siirtyä ennen eläkeiän täyttämistä, 
joten ne henkilöt, jotka menivät 23 vuotta 
täytettyään kunnalliseen palvelussuhteeseen, 
kartuttivat eläkettään paljon enemmän kuin 
yhteensovituksen vuoksi eläkettä maksettiin.  

Koska suurella osalla kunnallisessa palve-
lussuhteessa olevilla on aikaisemmin karttu-
nut eläketurva suojattu, uudenkin karttuman 
perusteella täyden eläkkeen voi ansaita pal-
jon ennen eläkeikää. Voimassa olevan kun-
nallisen eläkelain mukaan yhteensovitusraja 
on 60 prosenttia yhteensovitusperusteesta, ja 
osalla työntekijöistä se on aikaisemmin mai-
nittujen suojausten vuoksi painotettu kes-
kiarvo luvuista 60 ja 66, korkeimmillaan kui-
tenkin 66 prosenttia yhteensovitusperustees-
ta.  Eläkkeen kartuttaminen täyteen määrään-
sä ennen vanhuuseläkeikää ei juuri kannusta 

työelämässä jatkamiseen yli eläkeiän tai edes 
eläkeikään saakka. Sen sijaan järjestelmä, 
jossa työelämässä jatkaminen konkreettisesti 
kartuttaa myös tulevaa eläketurvaa, saattaa 
edistää työelämässä jatkamista. 
 
Eläkkeelle siirtyminen 

Kunnallisessa eläkejärjestelmässä keski-
määräinen vanhuuseläkkeelle siirtymisikä 
vuonna 2002 oli 61,9 vuotta. Vanhuuseläke-
ikä on noussut vuodesta 1995 yhdellä vuo-
della. Vanhuuseläkeiän nousu johtuu siitä, et-
tä aikaisempien uudistusten johdosta alennet-
tujen eläkeikien merkitys alkaa vähitellen 
poistua. Eläkeiän nousu on kuitenkin erittäin 
hidasta. Vanhuuseläkkeelle kunnallisesta 
palvelussuhteesta siirtyi vuonna 2002 noin 4 
500 henkilöä ja varhennetulle vanhuuseläk-
keelle noin 300 henkilöä. Varhennetun van-
huuseläkkeen suosio ei ole ollut kovin suuri, 
koska pääosalla eläkkeelle siirtyviä eläkeikä 
on vielä 63 vuotta tai sen alle. Varhennetun 
vanhuuseläkkeen ikäraja on viisi vuotta omaa 
eläkeikää alhaisempi, alimmillaan 58 vuotta. 
Varhennetun vanhuuseläkkeen alaikärajaa on 
pidettävä työssä jatkamistavoitteeseen näh-
den liian alhaisena. 

Vuonna 2002 toiseksi suosituin eläkelaji 
vanhuuseläkkeen jälkeen oli osa-aikaeläke, 
jolle siirtyi yli 4 000 henkilöä. Osa-
aikaeläkkeen ikäraja oli vuonna 2002 vielä 
56 vuotta, mutta on noussut vuoden 2003 
alusta vuonna 1947 ja sen jälkeen syntyneillä 
58 vuoteen. Työttömyyseläkkeelle siirtyi 
vuonna 2002 noin 1 700 henkilöä ja keski-
määräinen eläkkeelle siirtymisikä tässä elä-
kelajissa oli 60,3 vuotta. Työttömyyseläk-
keelle siirtyminen noin 60 vuoden iässä on 
myös osaltaan laskenut eläkkeellesiirty-
misikää. Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien 
toimeentuloturvan siirtäminen eläkejärjes-
telmästä työttömyysturvan piiriin tukee siten 
paitsi eläkejärjestelmän selkeyttämistavoitet-
ta myös eläkkeellesiirtymisiän myöhentämis-
tavoitetta.  
 
Palkattomat ajat 

Eläkeajasta ei vähennetä palkatonta virka-
vapautta tai työlomaa, jonka pituus on kor-
keintaan yksi vuosi. Poikkeuksen muodostaa 
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virkavapaus tai työloma, jonka aikana työn-
tekijä on ollut muussa eläkkeeseen oikeutta-
vassa palvelussuhteessa. Eräät palkattomat 
ajat, kuten lomautus sekä koulutus- ja kun-
toutusajat, kartuttavat eläkettä työeläkelisän 
muodossa.  Vaikka eläkeajasta ei vähennetä-
kään korkeintaan vuoden pituista palkatonta 
palvelussuhteen keskeytysaikaa, saattaa se 
silti vaikuttaa pienentävästi eläkkeen mää-
rään osuessaan eläkepalkan laskentavuosiin. 
Jos palkaton jakso ei ole riittävän pitkä tai ei 
ajoitu yhden kalenterivuoden ajalle, se osues-
saan eläkepalkkavuosiin pienentää eläke-
palkkaa. Jos palkaton jakso on vähintään 
kahdeksan kuukauden pituinen ja sijoittuu 
yhden kalenterivuoden sisään, kyseisen vuo-
den ansiot ovat yleensä alle puolet ansioiden 
keskimäärästä ja voidaan jättää pois eläke-
palkan laskentavuosista. Jos palkattomuuden 
syynä on hoitovapaa tai kuntoutus, palkatto-
man ajan pienentävä vaikutus eläkepalkkaan 
on estetty laissa olevalla erityissäännöksellä. 

Ongelmallista on, että samastakin syystä 
aiheutuneella palvelussuhteen keskeytyksellä 
saattaa olla erilainen vaikutus työntekijän 
eläketurvaan riippuen siitä, mihin ajankoh-
taan työuralla keskeytys ajoittuu.  
 
Tuleva aika 

Eläketapahtumasta eläkeikään jäljellä ole-
vaan aikaan eli tulevaan aikaan perustuvan 
eläkkeen osan liittäminen eläkkeeseen riip-
puu nykylainsäädännön mukaan siitä, kuinka 
pitkä aika palvelussuhteen päättymisestä on 
kulunut eläketapahtuman sattumiseen. Alku-
aan tämä niin sanottu jälkikarenssiaika oli 
vuoden pituinen. Tähän pääsääntöön on kui-
tenkin tehty lukuisia poikkeuksia siten, että 
eräiden sosiaalietuuksien saaminen pidentää 
jälkikarenssiaikaa.  

Jälkikarenssiaika pitenee eri tavalla eri 
etuuksien saamisen perusteella. Käytännössä 
henkilö voi esimerkiksi saada ensin ansioon 
suhteutettua työttömyyspäivärahaa, sitten sai-
rauspäivärahaa ja jälleen työttömyyspäivära-
haa. Seurauksena voi olla, että oikeutta tule-
vaan aikaan ei olekaan enää eläketapahtuma-
hetkellä, vaikka se olisi ollut, jos sairausva-
kuutusjaksoa ei olisi ollut. Tätä sairauspäivä-
rahan vaikutusta henkilö ei voi lainkaan en-
nakoida.  Sairauspäiväraha jatkaa tätä jälki-

karenssiaikaa vain siltä osin kuin sitä on 
maksettu kolmena vuotena välittömästi en-
nen työkyvyttömyyden alkamista. 

Tulevan ajan ansio määräytyy viimeisen 
jälkikarenssiaikana päättyneen vähintään 
kuuden kuukauden pituisen palvelussuhteen 
ansioista. Jos henkilöllä ei ole kuuden kuu-
kauden pituista palvelusjaksoa jälkikarenssi-
aikana, määräytyy ansio vähintään kuukau-
den pituisesta palvelusjaksosta. Tulevan ajan 
ansion määräytyminen voi näin ollen liittyä 
hyvinkin lyhyeen palvelusjaksoon, joka ei 
vastaa todellista ansiotasoa lainkaan. Tämä 
sattumanvaraisuus korostuu varsinkin nuori-
na työkyvyttömäksi tulevilla henkilöillä. 
Heillä yleensä on työstä karttuneen eläkkeen 
määrä vähäinen ja työeläkkeen määrä riippuu 
ratkaisevasti tulevan ajan eläkkeen osuudes-
ta.  

Toisaalta nuorina työkyvyttömäksi tulevia 
on vähän. Tilastojen mukaan kunnallisesta 
eläkejärjestelmästä vuonna 2002 työkyvyt-
tömyyseläkkeen ja kuntoutustuen saajista 20-
24-vuotiaita oli 0,2 prosenttia, 25-29-
vuotiaita 0,3 prosenttia ja 30—34-vuotiaita 
1,2 prosenttia.  

Tuleva aikaa koskevat säännökset ovat hy-
vin monimutkaisia ja vaikeaselkoisia ja eläk-
keenhakijan itsensä on vaikea tietää liittyykö 
hänen eläkkeeseensä tuleva aika ja mistä an-
siosta sen määrä lasketaan. 
 
Eläkepalkka 

Vuoden 1989 alusta kunnallisessa eläkejär-
jestelmässä siirryttiin laskemaan eläkepalkka 
jokaiselle palvelussuhteelle erikseen. Aikai-
semmin eläkepalkka määräytyi kaikille aikai-
semminkin päättyneille palvelussuhteille 
viimeisen palvelussuhteen neljän viimeisen 
kalenterivuoden ansioista. Muutosta perustel-
tiin muun muassa sillä, että kunnallisessa 
eläkejärjestelmässä ei ansioeläkejärjestelmän 
periaate toteutunut aivan täydellisesti. Vii-
meisen palvelussuhteen ansio ei välttämättä 
vastaa lainkaan aikaisemmin päättyneiden 
palvelussuhteiden tasoa. Käytännössä oli 
esiintynyt tilanteita, joissa yli 20 vuoden pää-
toimisen palvelun jälkeen henkilö oli ottanut 
itselleen lyhyen sivutoimisen kunnallisen 
työsuhteen, jonka ansiotaso oli murto-osa 
päätoimisen palvelussuhteen palkasta ja 
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myös toisin päin olevia tilanteita, joissa muu-
taman kuukauden päätoimisella palvelulla 
saattoi nostaa eläketurvansa tasoa merkittä-
västi. 

Kunnallisessa järjestelmässä niin kuin muis-
sakin työeläkejärjestelmissä muutettiin eläk-
keen perusteena olevan palkan laskusääntöä 
vuoden 1996 alusta lukien. Eläkepalkka mää-
räytyy pääsääntöisesti palvelussuhteen päät-
tymistä edeltäneiden kymmenen viimeisen ka-
lenterivuoden ansioista. Lyhyemmissä palve-
lussuhteissa eläkepalkka on palvelusuhteen 
päättymisvuotta lukuun ottamatta koko palve-
lussuhteen ansioiden keskiarvo.  

Eläkepalkan määräytyminen viimeisten pal-
velusvuosien ansioista korostaa edelleen epä-
suhtaa työpaikkaa vaihtavien ja samassa pal-
velussuhteessa samaan jäsenyhteisöön pitkään 
palvelevien välillä. Aikaisemmin tehtyjen tut-
kimusten mukaan parhaat ansiovuodet sijoit-
tuvat usein 40—50 vuoden ikävälille. Eläke-
turvakeskus on tehnyt laajan eläkepalkkaselvi-
tyksen, josta on annettu raportti vuonna 2002 
(Työmarkkinajärjestöjen sosiaalipakettiin liit-
tyvä eläkepalkkaselvitys, Eläketurvakeskuk-
sen monisteita N:o 39/2002). Tutkimuksessa 
oli mukana myös kunnallisen eläketurvan pii-
riin kuuluvia henkilöitä. Selvitys osoitti, että 
eri ammattiryhmien välillä ei ole huomattavia 
eroja ja että uudistuksessa voittavia on kaikis-
sa tutkituissa ammateissa huomattavasti 
enemmän kuin häviäjiä.  
 
Indeksi 

Vuoden 1996 alusta otettiin käyttöön työ-
eläkkeiden tarkistuksessa kaksi indeksiä, joil-
la myönnetyn eläkkeen määrää tarkistetaan. 
Toista indeksiä sovelletaan 65-vuotiaiden ja 
sitä nuorempien eläkkeisiin ja toista yli 65-
vuotiaiden eläkkeisiin. Kahden indeksin jär-
jestelmää eri-ikäisten eläkkeensaajien eläk-
keiden korottamiseksi on pidetty yhdenver-
taisuusperiaatteen vastaisena.  
 
3.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Yleiset tavoitteet 

Esityksen tavoitteena on yhtenäistää kun-
nallisen eläkejärjestelmän eläkesäännöksiä 

yksityiselle puolelle jo hyväksyttyjen sään-
nösten kanssa, jotta työntekijän eläketurva 
muodostaa toimivan kokonaisuuden silloin-
kin, kun henkilön työura koostuu työskente-
lystä eri eläkelakien piiriin kuuluvissa työ-
suhteissa. 

Esityksen tavoitteena on myös kunnallisen 
eläkejärjestelmän kehittäminen työssä pysy-
mistä tukevaan suuntaan sekä keskimääräisen 
eläkkeelle siirtymisiän myöhentäminen kah-
della, kolmella vuodella. Tavoitteena on 
myös laajentaa eläketurvan ansainta-aikaa ja 
vahvistaa eläkemaksun ja saatavan edun vas-
taavuutta.  

Esityksessä eläkkeen laskusäännön uudis-
tamisella pyritään siihen, että se antaa ny-
kyistä oikeudenmukaisemman eläketurvan 
erilaisilla työurilla. Tavoitteena on, että elä-
kettä karttuu kaikesta ansiotyöstä ja eläke-
maksu on maksettava kaikesta siitä ansio-
työstä, josta karttuu eläkettä. Eläkkeelle siir-
tymisiän myöhentämisen lisäksi pyritään elä-
kejärjestelmä sopeuttamaan keskimääräisen 
eliniän jatkuvaan kasvuun siten, että osa kas-
vusta ohjautuu työssäoloajan pidentymiseen. 
 
 
 
Eläkkeen karttumaa koskevat muutokset 

Työnteon jatkamista pyritään kannusta-
maan tekemällä vanhuuseläkkeelle siirtymi-
nen joustavaksi ja kannustamalla työssä jat-
kamista 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen 
merkittävästi eläkekarttumaa parantamalla.  

Työeläke karttuisi kaikista työssä saaduista 
ansioista ja karttumaprosentti kohoaisi iän 
noustessa. Ikävälillä 53—62 eläkettä karttuisi 
perusprosentin 1,5 sijasta 1,9 prosenttia vuo-
siansioista. Jos työntekijä jatkaa työssä 63 
vuoden iän täyttämisen jälkeen, eläkettä kart-
tuisi 4,5 prosenttia vuodessa 68 vuoden ikään 
asti. Muuttuneisiin karttumiin liittyen pal-
kansaajien eläkemaksua korotettaisiin 19/15 -
kertaiseksi.   

Kuitenkin ennen vuotta 1950 syntyneet 
työntekijät, jotka ovat 55 vuotta täytettyään 
päässeet 2 prosentin vuosikarttuman piiriin 
ennen vuotta 2005 säilyttäisivät tämän kart-
tuman myös uudistuksen voimaantulon jäl-
keen. Täyttäessään 63 vuotta karttuma muut-
tuisi heidänkin osaltaan 4,5 prosenttiin vuo-
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dessa.  
 
Vanhuuseläkettä koskevat muutokset 

Yksi kunnallisen eläkejärjestelmän uudis-
tamisen päätavoitteista on myöhentää eläk-
keelle siirtymistä. Kunnallisessa eläkejärjes-
telmässä yleinen vanhuuseläkeikä on ollut 63 
vuotta ja tietyille ammattiryhmille on säädet-
ty tätä alempi ammattikohtainen eläkeikä 53 
vuodesta ylöspäin. Ammatillisesta eläkeiästä 
luovuttiin vuosien 1989 ja 1995 uudistuksilla 
ja yleinen eläkeikä nostettiin 63 vuodesta 65 
vuoteen. Aikaisemmin kuvattujen suojausten 
myötä kunnallisen eläketurvan piirissä on 
kuitenkin vielä suuri joukko työntekijöitä, 
joiden eläkeikä on 65 vuotta alhaisempi.  

Yksityisten alojen työeläkelakeja on muu-
tettu niin, että vanhuuseläkeikä on joustava. 
Vastaavanlainen mahdollisuus työntekijälle 
itse valita eläkkeelle siirtymisikänsä ehdote-
taan toteuttavaksi myös kunnallisessa eläke-
järjestelmässä. Työntekijä voisi valita eläk-
keelle siirtymisiän 62 ja 68 vuoden iän väliltä 
ja työnteon jatkaminen myös parantaisi tule-
vaa eläketurvaa. 

Kunnallisessa eläkejärjestelmässä voimassa 
oleviin henkilökohtaisiin eläkeikiin liittyy 
tiettyjä eläketurvan suojauksia ajalta ennen 
vuotta 1995. Nämä suojaukset ehdotetaan 
säilytettäväksi edellyttäen, että henkilö jatkaa 
työntekoaan vähintään omaan eläkeikäänsä 
saakka. Toisaalta sallitaan eläkkeelle siirty-
minen myös ennen omaa eläkeikää, varhen-
nettuna 62 vuoden iästä tai varhentamatto-
mana 63 vuoden iästä. Tällöin henkilöllä ei 
kuitenkaan olisi enää oikeutta lisäturvan mu-
kaiseen eläkkeeseen ajalta ennen vuotta 
1995, koska lisäturvan saaminen edellyttää 
palvelun jatkamista eläketapahtumaan saak-
ka. Nykyisin vanhuuseläkkeen voi tosin saa-
da varhennettuna myös lisäturvan mukaisena, 
mutta tällöin eläkkeen määrää vähennetään 
varhennusvähennyksellä, joka on 0,4 pro-
senttia kuukautta kohden, joten kahden vuo-
den varhennus vähentää nykyisin eläkettä 9,6 
prosentilla. 

Jos työntekijä ei jatka kunnallista palvelua 
eläketapahtumaansa saakka, hänellä säilyy 
kuitenkin oikeus ennen vuotta 1995 karttu-
neeseen, yksityisen eläkejärjestelmän 1,5 
prosentin karttumaa parempaan perusturvan 

mukaiseen 2 prosentin karttumaan. Koska 
tämä karttuma on kuitenkin aikanaan sidottu 
65 vuoden eläkeikään, vanhuuseläkkeelle 
siirtyminen ennen tätä eläkeikää aiheuttaisi 
sen, että tämä ennen vuotta 1995 ansaittu, pa-
remman karttuman piiriin kuulunut eläke, 
muunnettaisiin vastaamaan 63 vuoden eläke-
ikää. Muuntaminen kohdistuisi vain ajalle 
ennen vuotta 1995, jolta tätä paremman kart-
tuman eläkettä on voinut ansaita. Ajalta en-
nen tammikuun 1 päivää 1995 karttunut pe-
ruseläke jaettaisiin sosiaali- ja terveysminis-
teriön vahvistamalla 63 vuoden eläkeikää 
vastaavalla normeerauskertoimella eli luvulla 
1,106. Tämä pienentää 2 prosentin karttuman 
noin 1,8 prosenttiin. Yksityisellä puolella 
vastaavaa normeerausta ei tehdä. Tämä ero 
johtuu edellä kuvatusta erilaisesta eläkekart-
tumasta ennen vuotta 1995. Normeeraus ei 
vaikuta vuoden 1995 jälkeen karttuneeseen 
eläkkeeseen, jossa eläkekarttuma vastaa 
TEL:n mukaista karttumaa.  

Nykyisen järjestelmän mukaan vanhuus-
eläkkeelle siirrytään yleensä välittömästi elä-
keiän täyttämisen jälkeen. Kunnallisesta vi-
ranhaltijasta annetun lain (304/2003) mukaan 
kunnallisen viranhaltijan virkasuhde päättyy 
ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen 
kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana 
viranhaltija saavuttaa vanhuuseläkeikänsä, 
jollei viranhaltijan kanssa sovita virkasuhteen 
määräaikaisesta jatkamisesta. Kunnallisen 
yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan 
työsuhde lakkaa sen kuukauden viimeisenä 
päivänä, jonka aikana työntekijä on saavutta-
nut vanhuuseläkeikänsä, jollei työntekijän 
kanssa sovita työsuhteen määräaikaisesta jat-
kamisesta. Kunnallisen eläkelain soveltami-
sen piiriin kuuluvilla viranhaltijoilla ja työn-
tekijöillä olisi uudistuksen voimaantulon jäl-
keen mahdollisuus valita vanhuuseläkkeelle 
siirtymisikänsä. Eläkkeelle siirtymisiän voisi 
valita nykyisen henkilökohtaisen eläkeiän ja 
68 vuoden iän väliltä tai, jos henkilökohtai-
nen eläkeikä on yli 63 vuoden iän, 63 ja 68 
ikävuoden väliltä. Ammatillisen eläkeiän va-
linneet henkilöt voisivat siirtyä vanhuuseläk-
keelle valitun eläkeiän tai 68 ikävuoden välil-
lä. Jos henkilö päättää siirtyä vanhuuseläk-
keelle ennen 68 ikävuoden täyttämistä, hänen 
tulisi irtisanoutua virka- tai työsuhteestaan 
noudattaen irtisanomisaikaa.  
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Varhennettua ja lykättyä vanhuuseläkettä 
koskevat muutokset 

Varhennetun vanhuuseläkkeen alaikärajaa 
ehdotetaan korotettavaksi nykyisestä alim-
millaan 58 vuodesta 62 vuoteen ja varhen-
nusvähennyksen määrää muutettavaksi. Eh-
dotuksen mukaan vanhuuseläkkeen voisi ot-
taa varhennettuna 62 vuoden iästä alkaen, 
jolloin eläkkeeseen tehdään 0,6 prosentin 
varhennusvähennys kuukautta kohden 63 
vuoden ikää edeltäviltä varhennuskuukausil-
ta.   

Eläkkeeseen maksettaisiin 0,4 prosentin 
lykkäyskorotus kultakin lykkäyskuukaudelta 
68 vuoden iän täyttämisen jälkeen. Muutos-
ehdotukset ovat tältä osin  samansisältöiset 
kuin yksityisellä puolella jo hyväksytyt muu-
tokset. 

Ehdotuksen mukaan kuitenkin työntekijöil-
lä, jotka ovat täyttäneet nykyisin voimassa 
olevan varhennetun vanhuuseläkkeen alaikä-
rajan ennen vuotta 2005, on oikeus varhen-
nettuun vanhuuseläkkeeseen edelleenkin. 
Näin vähennetään sellaista varhennetulle 
vanhuuseläkkeelle hakeutumista, joka voisi 
seurata ikärajan korottamisesta. Ennen 62 
vuoden iän täyttämistä varhennettu vanhuus-
eläke määrätään kuten nykyisin eli varhen-
nusvähennys on 0,4 prosenttia kultakin omaa 
eläkeikää edeltävältä varhennuskuukaudelta. 
Täytettyään 62 vuotta työntekijälle lasketaan 
myös ehdotetun uuden laskutavan mukainen 
varhennettu vanhuuseläke, jossa varhennus-
vähennys on 0,6 prosenttia kultakin 63 vuo-
den ikää edeltävältä varhennuskuukaudelta ja 
ennen varhennusvähennyksen laskemista 
muunnetaan edellä kerrotulla tavalla 63 vuo-
den ikää vastaavaksi. Tällöin työntekijällä on 
oikeus näin lasketusta eläkkeistä suurem-
paan. 

Jotta varhennetulle vanhuuseläkkeelle siir-
tymisen ikäraja nousisi samassa suhteessa 
verrattuna muilla sektoreilla toteuttaviin 
muutoksiin, ehdotetaan että vuonna 1940—
1959 syntyneet työntekijät voisivat saada 
vanhuuseläkkeen varhennettuna ennen 62 
vuoden ikää aikaisintaan silloin, kun henkilö 
täyttää iän, joka on kolme vuotta alempi kuin 
hänen nykyinen henkilökohtainen eläkeikän-
sä. Varhennusvähennys olisi tällöin 0,6 pro-
senttia 63 vuoden iästä laskettuna ja ennen 

varhennusvähennyksen laskemista eläke 
muunnettaisiin  edellä kerrotulla tavalla vas-
taamaan 63 vuoden ikää.  

  
 

Eläkkeen laskentasääntöä koskevat muutok-
set ja yhteensovitus 

Eläkeuudistuksen yhtenä tavoitteena on 
myös selkeyttää työeläkelainsäädäntöä. Eri-
laisten varhaiseläkkeiden karsiminen toteut-
taa osaltaan tätä tavoitetta. Uudistuksen to-
teuduttua myönnetään enää vanhuus-, työky-
vyttömyys- ja osa-aikaeläkkeitä sekä perhe-
eläkkeitä. Selkeyttä edistää myös jäljempänä 
ehdotettava tapa määritellä tulevan ajan elä-
ke. Selkeyttämiseen pyritään myös muutta-
malla eläkkeen perusteena olevan palkan 
määräytymissääntöä. 

Ehdotettu uusi eläkkeen määräytymissään-
tö lisää erilaisen työuran tehneiden työnteki-
jöiden yhdenvertaisuutta, koska eläke laske-
taan samalla tavalla riippumatta palvelussuh-
teiden pituudesta. Sen mukaan kunnallinen 
eläke lasketaan kunkin vuoden palkan ja 
karttumaprosentin perusteella. Eläkkeen 
määräytyminen ei siten ole riippuvainen siitä, 
millä tavoin työura on osittunut erillisiin pal-
velussuhteisiin. Uusi määräytymistapa antaa 
nykyistä oikeudenmukaisemman eläketurvan 
erilaisilla työhistorioilla.  

Uuteen eläkkeen laskusääntöön siirrytään 
siten, että ennen vuotta 2005 alkaneet palve-
lussuhteet päätetään teknisesti vuoden 2004 
loppuun ja palvelussuhteista vuoden 2004 
loppuun mennessä karttunut eläkeoikeus las-
ketaan nykyisten säännösten mukaisesti. Va-
paakirjauttamisen yhteydessä eläkepalkkaa 
voidaan harkinnanvaraisesti tarkistaa, jos 
eläkepalkka on poikkeuksellisesta tai siihen 
rinnastettavasta syystä johtuen vähintään 7,5 
prosenttia keskimääräistä pienempi. Tämä 
vapaakirja talletetaan kunnallisen eläkelai-
toksen rekisteriin. Eläkettä myönnettäessä 
ennen vuotta 2005 päättyneet palvelussuhteet 
tarkistetaan 31 päivän joulukuuta 2004 ta-
soon vuoden 2005 alkuun voimassa olevalla 
indeksillä ja siitä eläkkeen laskentahetkeä 
vastaavaksi edellä mainitulla palkkakertoi-
mella. Vuodesta 2005 lukien eläkkeet laske-
taan uuden säännön mukaan. 

Vastaavanlainen vapaakirjautus tehtiin 
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kunnallisessa eläkejärjestelmässä myös 
vuonna 1994, jolloin siirryttiin lisäeläketur-
van mukaisesta karttumasta uuteen perustur-
van mukaiseen karttumaan. Näin ollen suu-
rella osalla vielä kunnallisessa palvelussuh-
teessa olevilla on palvelussuhde katkaistu 
teknisesti myös vuoden 1994 loppuun. Tästä 
syystä kunnallisessa eläkejärjestelmässä ei 
tarvita samanlaista suojasäännöstä kuin 
TEL:n muutoksista on säädetty. Kenelläkään 
kunnallisessa palvelussuhteessa olleella ei 
ole eläkemielessä voimassa yli kymmenen 
vuoden palvelussuhdetta. Näin ollen eläkkei-
den määrä nykyisellä ja uudella laskutavalla 
ei suuresti poikkeaisi vuoteen 2012 mennes-
sä.  

TEL:n muutoksen mukaan eläke lasketaan 
sekä uusien että aikaisempien sääntöjen mu-
kaan sellaisesta työsuhteesta, joka on voi-
massa vuoden 2005 alussa ja jatkuu yhden-
jaksoisena eläketapahtumaan saakka (suojat-
tu työsuhde). Edellytyksenä on, että eläketa-
pahtuma sattuu ennen vuotta 2012. Suojatus-
ta työsuhteesta nykyisin säännöin laskettua 
eläkettä verrataan uusien sääntöjen mukaan 
laskettuun eläkkeeseen ja jos nykysäännöin 
laskettu eläke on suurempi, muodostetaan 
eläkkeiden erotuksesta suojaosuus. Jos eläk-
keet kunnallisessa järjestelmässä laskettaisiin 
yksityisen sektorin mallin mukaisesti myös 
nykyisellä tavalla, ei ehdotettua vuoden 2004 
loppuun mennessä karttuneen eläkkeen yh-
teensovitusta voitaisi toteuttaa tällöin vaan se 
siirtyisi tehtäväksi vasta eläkkeen myöntä-
mishetkellä ja se taas aiheuttaisi sen, ettei 
henkilö saisikaan vuoden 2005 jälkeen kart-
tunutta eläkettä rajoittamattomana. 

 Kunnallisessa järjestelmässä ennen vuotta 
2005 karttuneiden peruseläkkeiden vapaakir-
jauttamisen yhteydessä peruseläkkeet myös 
rajattaisiin ja yhteensovitettaisiin muiden 
työeläkkeiden kanssa tiettyyn enimmäisra-
jaan joulukuun loppuun 2004. Eläkkeen 
enimmäismäärän rajaus ja yhteensovitus teh-
täisiin myös aiemmin päättyneisiin palvelus-
suhteisiin, vaikka henkilöllä ei olisi jatkuvaa 
palvelussuhdetta. Tämä menettely on tar-
peen, koska suurella osalla kunnallisessa pal-
velussuhteessa olevilla työntekijöillä on ajal-
ta ennen vuotta 1995 karttunut nykyistä pe-
ruseläketurvaa parempaa eläkettä ja ilman ra-
jausta ja yhteensovitusta eläkkeiden määrät 

voisivat nousta uusien karttumien kanssa 
muutamassa vuodessa jopa suuremmaksi 
kuin nykyiset palkat.  

Ennen uudistuksen voimaantuloa karttu-
neiden eläkkeiden valmiiksi laskemisella ja 
yhteensovittamisella päästäisiin myös kun-
nallisessa eläketurvassa siihen tavoitteeseen, 
että uudistuksen jälkeen eli vuoden 2005 jäl-
keen karttuneita eläkkeitä ei tarvitsisi enää 
rajoittaa nykyiseen enimmäismäärään. Ny-
kyisellä tavalla lasketuissa eläkkeissä enim-
mäismäärä saavutetaan 30—37 vuoden pal-
velulla. Sen jälkeen, kun enimmäismäärä on 
tullut täyteen, työssä jatkaminen ei enää kar-
tuta tulevan eläkkeen määrää. Ehdotetun uu-
den laskutavan mukaan kaikki työssäolo kar-
tuttaisi eläkettä eikä eläkkeille säädettäisi 
enimmäisrajaa. Näin ollen työssä jatkaminen 
lisäisi aina tulevan eläkkeen määrää ja kan-
nustaisi näin ollen jatkamaan työtä eläkkeelle 
siirtymisen vaihtoehtona. Jos aikaisemmin 
karttuneita eläkkeitä ei laskettaisi valmiiksi 
edellä kuvatulla tavalla, tämä kannusta-
vuuselementti jäisi puuttumaan kunnallisista 
eläkkeistä eikä uudistus täyttäisi sille asetet-
tua päätavoitetta.  

Aikaisemman lisäeläketurvan karttuman 
saaminen on sidottu siihen, jatkuuko henki-
lön kunnallinen palvelusuhde yhdenjaksoi-
sesti eläketapahtumaan saakka. Myös uudes-
sa järjestelmässä lisäturvan mukainen kart-
tuman saisi, jos kunnallinen palvelus on 
voimassa eläketapahtumaan saakka. Tästä 
syystä ajalle ennen vuotta 1995 lasketaan 
kaksi vapaakirjaa, joissa toisessa on lisätur-
van mukainen karttuma 2,2 prosenttia vuo-
dessa ja toisessa vanhan perusturvan mukai-
nen karttuma 2 prosenttia vuodessa. 

 Yhdenjaksoisuusvaatimus korvataan jat-
kossa vuotuisella työansiovaatimuksella, 
jonka mukaan säilyttääkseen lisäeläketurvan 
henkilöllä tulee olla vuodesta 2005 alkaen 
työansioita yhteensä vähintään 6 000 euroa 
vuoden 2004 indeksitasossa KuEL:n piirissä 
kunakin kalenterivuonna eläketapahtumaan 
asti. Jos tämä edellytys ei kaikkina vuosina 
täyty esimerkiksi palkattomien keskeytysten 
vuoksi, myös eläketapahtumaan saakka yh-
denjaksoinen palvelus säilyttää oikeuden li-
säturvaan kuten ennenkin.  

Esityksen mukaan yhteensovitusta tehtäes-
sä vuoden 2004 lopussa yhteensovitusraja 
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suhteutetaan henkilön ikään, jotta yhteenso-
vitus kohtelisi samalla tavalla kaiken ikäisiä 
ja erilaisin työuran omaavia työntekijöitä. 
Yhteensovitusrajan määräävä prosenttiluku 
on yhtä suuri osuus 60 prosentista kuin aika 
työntekijän 23 iän täyttämisestä vuoden 2004 
loppuun asti on 40 vuodesta. Myös ennen yh-
teensovitusta tehtävässä rajauksessa käytet-
täisiin samaa prosenttilukua.   

Yhteensovitukseen liittyisi suojasäännös, 
jonka mukaan siirtyessään eläkkeelle henkilö 
saa aina vähintään sen suuruisen eläkkeen 
kuin vuoden 2004 loppuun mennessä on kart-
tunut nykyisillä säännöksillä yhteensovitet-
tuna enintään kuitenkin 60 prosentin tavoite-
tasosta. Tämä tapahtuu niin, että ellei uutta 
eläkettä vuoden 2005 jälkeen kartu sitä mää-
rää mitä yhteensovituksessa on leikattu, mak-
setaan suojaosuus. 

Lisäksi ehdotukseen sisältyisi turvalauseke 
sellaisten poikkeuksellisten tilanteiden varal-
ta, että eläketurva jäisi kunnallisen eläkelain 
piirissä pienemmäksi kuin vastaavalla työ-
uralla henkilö olisi saanut työntekijäin eläke-
lain piiristä. Tällainen  tilanne saattaa syntyä 
lisäeläketurvan menettäneillä, ennen vuotta 
1945 syntyneillä työntekijöillä, joilla on yli 
35 vuoden pituinen työura ennen vuotta 2005 
ja jotka olisivat työntekijäin eläkelain alai-
suudessa saavuttaneet oikeuden 2,5 prosentin 
vuosikarttumaan 60 vuotta täytettyään. Tämä 
työntekijäin eläkelain mukainen niin sanottu 
superkarttuma voi pitkissä työurissa aiheuttaa 
sen, että eläkettä on karttunut yli enimmäis-
määrän eli yli 60 prosentin. Koska yksityinen 
eläkejärjestelmä ei vuonna 2005 enää yh-
teensovita karttuneita eläkkeitä, yksityisten 
alojen työntekijöillä voi olla oikeus yli 60 
prosentin eläkekarttumaan jo vuoden 2005 
alussa.    

Vuoden 2005 ja sen jälkeen karttuneiden 
eläkkeiden osalta luovutaan yhteensovittami-
sesta lukuun ottamatta yhteensovittamista lii-
kenne- ja tapaturmavakuutuslain mukaisten 
korvausten kanssa. Siten yhteensovitusta 
koskeva muutosehdotus vuoden 2004 jälkeen 
samanlainen kuin TEL:iin jo hyväksytty 
muutos. 
 
Eläketurvan ansainta-aika 

Eläketurvan ansainta-ajan laajentamiseen 

sekä eläkemaksun ja saatavan edun vastaa-
vuuden vahvistamiseen pyritään laajentamal-
la vanhuuseläkkeen karttumisen alkamisikä 
nykyisestä 23 vuodesta 18 vuoteen sekä 
muuttamalla eläketurvan piiriin kuulumisen 
ja eläkemaksun maksamisen alaraja samaksi 
kuin eläkkeen karttumisen alaraja. 

Uuden tulevan ajan laskentasäännön mu-
kaan tulevan ajan oikeus on kaikilla, mutta 
tulevan ajan eläkkeen määrä vaihtelee viiden 
viimeisen vuoden ansioista riippuen nollasta 
ylöspäin. Tulevan ajan laskentamallin seura-
uksena laista ehdotetaan poistettavaksi täysi-
tehoisen eläkkeen käsite.  

Koska eläkettä karttuisi kaikesta työstä ja 
siitä on maksettava myös eläkemaksut, ehdo-
tetaan, että myös tulevan ajan sisältävällä 
työkyvyttömyyseläkkeellä ollessa tehdystä 
työstä karttuisi uutta eläkettä 1,5 prosenttia 
vuodessa ja tästä työstä maksettaisiin myös 
normaalisti eläkemaksu. Ansiotyön vaikutus 
työkyvyttömyyseläkkeen jatkumiseen säilyisi 
kuitenkin nykyisellään. Jos ansioita on 40—
60 prosenttia eläketapahtumaan mennessä 
saatujen ansioiden keskimäärästä, eläke 
muuttuisi osatyökyvyttömyyseläkkeeksi ja 
jos ansioita on enemmän kuin 60 prosenttia, 
työkyvyttömyyseläke lakkautetaan tai sen 
maksaminen keskeytetään.  

Muutosehdotukset vastaavat yksityiselle 
puolelle jo hyväksyttyjä muutoksia.  

Ehdotettua 18 vuoden alaikärajaa eläketur-
van karttumisen alaikärajana sovellettaisiin 
niihin työntekijöihin, jotka eivät ole vielä 
lain voimaantullessa täyttäneet 23 vuoden 
ikää. Eläke alkaisi karttua vuoden 2005 alus-
ta 18 vuoden iän täyttäneille työntekijöille. 
Vastaavasti jäsenyhteisön eläkemaksujen 
maksuvelvollisuus päättyisi lain voimaan tul-
lessa alle 18-vuotiaista työntekijöistä lain 
voimaantulopäivään.  

 Uutta eläketurvaa alkaisi karttua lain voi-
maantulopäivästä alkaen 65 vuotta täyttäneil-
le työntekijöille. Koska kunnallinen eläkelaki 
ei koske lainkaan ennen vuotta 1939 synty-
neitä viranhaltijoita ja työntekijöitä, heille ei 
kartu uutta eläkettä 65 vuoden iän täyttämi-
sen jälkeen alkaneista kunnallisista palvelus-
suhteista. Sen sijaan, jos palvelussuhde jat-
kuu yhdenjaksoisena, se kartuttaa eläkettä 
vanhojen karttumien mukaisesti.  

Nykyisin eläkettä karttuu myös alle kuu-
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kauden ja alle TEL:n ansiorajamäärän jäävis-
tä palvelussuhteista. Näistä palvelussuhteista 
on kuitenkin ansaittava eläkettä yhteensä vä-
hintään 1,97 euroa, jotta ne oikeuttaisivat 
eläkkeeseen. Jotta kaikesta työstä, josta mak-
setaan eläkemaksu, on myös oikeus eläkkee-
seen, tämä rajamäärä ehdotetaan poistetta-
vaksi. Vastaavaa säännöstä ei ole ollut 
TEL:ssa. Sen sijaan taiteilijoiden ja eräiden 
erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläke-
lakiin (662/1985) jää edelleen edellytys siitä, 
että näistä lyhyistä ja alle ansiorajamäärän 
jäävistä työsuhteista täytyy ansioiden nousta 
tiettyyn rajamäärään saakka, jotta niistä kart-
tuisi eläkettä. 
 
Työkyvyttömyyseläkettä koskevat muutokset 

Työkyvyttömyyseläkettä koskevien muu-
tosten tavoitteena on nykyisten säännösten 
selkeyttäminen ja eläkkeen määrään liittyvi-
en sattumanvaraisuuksien poistaminen. Uu-
distuksella ei muutettaisi työkyvyttömyys-
määritelmiä. 

Ehdotuksen mukaan työkyvyttömyyseläk-
keen määräytymistä muutettaisiin siten, että 
lähtökohtaisesti kaikkiin työkyvyttömyys-
eläkkeisiin liittyisi oikeus saada eläketapah-
tumasta 63 vuoden iän täyttämiseen jäljellä 
olevalta ajalta eli tulevalta ajalta laskettava 
eläkeosuus. Tulevan ajan eläkkeen karttuma 
olisi 50 vuoden ikään asti 1,5 prosenttia ja 50 
vuoden iästä lukien 1,3 prosenttia vuodessa 
työansiosta, joka edustaa työkyvyttömyyttä 
edeltävää ansiotasoa. Tämä vakiintunut an-
siotaso määriteltäisiin viiden eläketapahtu-
maa edeltävän kalenterivuoden työansioiden 
perusteella.  

Tulevan ajan ansiota määrättäessä vuosian-
sioihin rinnastettaisiin myös ne palkattomilta 
ajoilta maksettujen etuuksien perusteena ole-
vat työansiot, joiden perusteella karttuu van-
huuseläkettä. Lisäksi vuosityöansioihin rin-
nastettaisiin aika, jolta on maksettu työttö-
myysturvalain mukaista peruspäivärahaa tai 
työmarkkinatukea. Tulevan ajan ansioissa 
näiden etuuksien ansioperusteena olisi 
1047,22 euroa kuukaudessa eli 12566,70 eu-
roa vuodessa vuoden 2004 indeksitasossa. 

Tulevaa aikaa koskevat muutokset on jo 
hyväksytty yksityiselle sektorille. Jotta työ-
paikkaa eri sektoreiden piirissä viiden vii-

meisen vuoden aikana vaihtaneilla tulevan 
ajan eläkkeenosuus määräytyisi oikein, vas-
taavien säännösten ottaminen myös kunnalli-
seen eläkejärjestelmään on välttämätöntä. 

Jos työntekijä palaa takaisin työhön työky-
vyttömyyseläkkeeltä, työhön paluuta edeltä-
vältä eläkkeellä oloajalta karttuisi eläkettä 50 
vuoden ikään asti 1,5 prosenttia vuodessa ja 
tämän jälkeen 63 vuoden ikään asti 1,3 pro-
senttia vuodessa tulevan ajan eläkkeen perus-
teena olevasta palkasta.  

Nykyisin oikeus ammatilliseen kuntoutuk-
seen edellyttää, että henkilöllä on oikeus tu-
levaan aikaan jostakin eläkejärjestelmästä. 
Koska tulevaa aikaa koskevia säännöksiä esi-
tetään nyt muutettavaksi niin, että se periaat-
teessa liittyy kaikkiin työeläkkeisiin, ei tule-
van ajan oikeutta voisi enää käyttää ammatil-
lisen kuntoutuksen edellytyksenä. Tulevan 
ajan vaatimus korvattaisiin vaatimuksella, et-
tä tulevan ajan työansiot viiden vuoden tar-
kasteluaikana ovat yhteensä vähintään 25 
133,40 euroa vuoden 2004 indeksitasossa. 

Hyvin nuorten kohdalla tulevan ajan eläk-
keen laskeminen viiden viimeisen vuoden 
työansioiden perusteella saattaisi johtaa koh-
tuuttomaan lopputulokseen. Siksi ehdotetaan, 
että alle 23-vuotiaiden kohdalla käytettäisiin 
viiden vuoden sijasta sitä aikaa, jonka nuori 
on ehtinyt ennen työkyvyttömyyttä olla työ-
elämän piirissä. 

Nuorina työkyvyttömäksi tulevien eläketa-
so on tarpeen varmistaa, koska heillä eläk-
keellä olo voi jatkua usean vuosikymmenen 
ajan ja palkka on voinut jäädä matalaksi sa-
malla, kun perheeseen liittyvät kustannukset 
ovat suuret. Näin ollen työkyvyttömyyseläk-
keen määrään ehdotetaan lisättäväksi iästä 
riippuva kertakorotus, kun eläke on jatkunut 
viisi vuotta. Tällöin eläkkeen voidaan olettaa 
muodostuvan pitkäaikaiseksi. Näin voitaisiin 
varmistaa nuorina työkyvyttömäksi tulevien 
eläketaso. Vastaava korotus tehtäisiin perhe-
eläkkeisiin. 

Lapsenhoidon vuoksi työelämästä poissaol-
leiden eläketason varmistamiseksi ehdote-
taan, että tarkasteluajan ansiota voitaisiin 
harkinnanvaraisesti tarkistaa, jos ansiot tar-
kasteluaikana ovat vakiintunutta ansiotasoa 
pienemmät alle kolmevuotiaan lapsen hoidon 
vuoksi. Tarkistaminen tehtäisiin työntekijän 
hakemuksesta ja se edellyttäisi vähintään 20 
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prosentin vaikutusta hänen eläketurvaansa. 
Tällöin käytettäisiin työntekijän tulevan ajan 
ansiona sitä työansiota, jota lapsenhoitoaika 
ei ole pienentänyt. Työansio otettaisiin huo-
mioon kuitenkin enintään kymmeneltä vuo-
delta. Säännös korvaisi nykyisen lapsenhoi-
toajan eläkepalkan laskusäännön sekä sään-
nöksen siitä, että oikeus tulevan ajan eläk-
keeseen säilyy alle kolmevuotiaan lapsen 
hoitamisen vuoksi, kuitenkin enintään yh-
deksän vuoden ajan. 

Tulevan ajan eläkkeen karttuma on nyky-
ään 50 vuoden iän täyttämisen jälkeen 1,2 
prosenttia ja 60 vuoden iän täyttämisen jäl-
keen 0,8 prosenttia vuodessa. Jotta myös iäk-
käämpien työntekijöiden eläkkeen taso säi-
lyisi kohtuullisena, tulevan ajan eläkkeen 
karttumisprosenttia ehdotetaan korotettavaksi 
50 vuoden iän täyttämisen jälkeen 1,3 pro-
senttiin. 

Uuteen tulevan ajan eläkkeen määräytymi-
seen siirryttäisiin asteittain siten, että ensim-
mäisen kerran vuonna 2006 tulevan ajan elä-
ke määräytyisi osittain ennen vuotta 2005 ol-
leiden työansioiden ja vuoden 2005 työansi-
oiden perusteella. Tällöin vuoden 2004 an-
siona käytettäisiin vuosiansioksi muutettuna 
sitä eläkepalkkaa, jonka perusteella tulevan 
ajan eläke nykysääntöjen mukaan olisi las-
kettu, jos työntekijä olisi tullut työkyvyttö-
mäksi 31 päivänä joulukuuta 2004. Jos työn-
tekijällä ei tuolloin olisi ollut oikeutta tulevaa 
aikaa sisältävään eläkkeeseen, uutta tulevan 
ajan eläkettä laskettaessa katsottaisiin, ettei 
vuonna 2004 ollut lainkaan työansioita.  

Työkyvyttömyyseläkkeiden ikäkorotus 
myönnettäisiin ensimmäisen kerran vuoden 
2010 alusta. Se myönnettäisiin myös ennen 
tämän lain voimaantuloa alkaneisiin työky-
vyttömyyseläkkeisiin sen korotusprosentin 
mukaisena, joka vastaa työkyvyttömyyseläk-
keen saajan ikää korotushetkellä eli vuoden 
2010 alussa.  

Työkyvyttömyyseläkettä koskevat muutos-
ehdotukset ovat samansisältöiset kuin yksi-
tyisen puolen muutokset. 
 
Ammatillista kuntoutusta koskevat muutok-
set 

Vuoden 2004 alusta tulivat voimaan am-
matillista kuntoutusta koskevat kunnallisen 

eläkelain muutokset (921/2003). Näihin 
säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi joitakin 
tarkistuksia. Lakiin ehdotetaan otettavaksi 
säännökset kuntoutustapahtumapäivästä, joka 
pääsääntöisesti olisi se päivä, jona kuntou-
tushakemus tehdään. Ammatillisen kuntou-
tuksen hakijalla olisi oikeus myös saada en-
nakkopäätös oikeudesta kuntoutukseen. Tä-
mä ennakkopäätös sitoisi eläkelaitosta yh-
deksän kuukauden ajan. Ehdotettujen sään-
nösten tarkoituksena on lisätä ammatillisen 
kuntoutuksen toimivuutta.  

Kuntoutusrahan määrittely ehdotetaan sel-
vyyden vuoksi muutettavaksi entiselleen. 
Tällöin täyden kuntoutusrahan suuruus olisi 
työkyvyttömyyseläkkeen määrä korotettuna 
33 prosentilla. Esityksessä ehdotetaan muita-
kin, lähinnä teknisiä tarkistuksia kuntoutusta 
koskeviin säännöksiin. Vastaavat muutokset 
on jo hyväksytty TEL:iin ja muihin yksityis-
ten alojen työeläkelakeihin (1332-
1336/2003). 
 
Indeksiä koskevat muutokset 

Eläkkeensaajien yhdenvertaisuutta ehdote-
taan lisättäväksi siten, että kaikenikäisten 
työeläkkeensaajien maksussa olevia eläkkeitä 
tarkistettaisiin samalla indeksillä. Kaikkien 
eläkkeiden indeksitarkistuksessa ehdotetaan 
vuoden 2005 alusta lukien siirryttäväksi ny-
kyiseen eläkeindeksiin, jossa kuluttajahin-
taindeksin paino on 80 prosenttia ja ansiota-
soindeksin paino 20 prosenttia (eläkeindek-
si). 

Eläkettä laskettaessa ansiot korotettaisiin 
laskentahetken tasoon kertoimella, jossa an-
siotasoindeksin paino on 80 prosenttia ja ku-
luttajaindeksin paino 20 prosenttia (palkka-
kerroin). 

Nykyistä indeksiä, jossa sekä ansioindeksin 
että kuluttajahintaindeksin paino on 0,5 so-
vellettaisiin sellaisten eläkkeiden laskentaan, 
jotka vuoden 2005 jälkeenkin lasketaan ny-
kyisten säännösten mukaan. Tällaisia eläk-
keitä ovat vuoden 1996 ja 2000 työttömyys-
eläkemuutosten suojasäännösten piiriin kuu-
luvat. Ennen vuotta 2005 muodostetut va-
paakirjat korotetaan nykyisellä indeksillä 
vuoden 2004 tasoon ja siitä laskentahetken 
tasoon palkkakertoimella. 

Myös indeksiä koskevat muutosehdotukset 
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vastaavat yksityisen puolen muutoksia. 
 
Palkansaajien eläkemaksu 

Eläkettä karttuisi 1,9 prosenttia vuosipal-
kasta ikävälillä 53—62 ja 4,5 prosenttia vuo-
sipalkasta ikävälillä 63—68. Jotta palkansaa-
jamaksut olisivat samat kaikilla sektoreilla, 
ehdotetaan palkansaajien eläkemaksun korot-
tamista 53 vuoden iästä lähtien 19/15 -
kertaiseksi niin kuin yksityisessä eläkejärjes-
telmässä on jo tehty. Nykyisen palkansaajien 
eläkemaksuprosentin perusteella laskettuna 
korotus olisi nykyiseen noin 1,2 prosenttiyk-
sikköä eli korotetun palkansaajien eläkemak-
sun suuruus olisi vuoden 2003 tasossa noin 
5,8 prosenttia.  
 
Varautuminen elinajan odotettuun kasvuun 

TEL:n muutosten yhteydessä hyväksyttiin 
eläkejärjestelmään elinaikakerroin, jonka 
käyttöönoton tavoitteena on, että tulevaisuu-
dessa eläkkeelle siirtymisen ikärajojen nos-
tamisen tarvetta hallitaan tekniikalla, jossa 
osa elinajan odotteen kasvusta ohjautuu ak-
tiivivuosiin. Tämän toteuttamiseksi alkavan 
eläkkeen määrä riippuu elinajan odotteen ke-
hityksestä. Vastaava elinaikakerroin ehdote-
taan otettavaksi käyttöön myös kunnallisessa 
eläkejärjestelmässä. 

Ensimmäisen kerran elinaikakerrointa so-
vellettaisiin vuonna 2009, jolloin kerroin on 
1. Satunnaisten vaihtelujen tasoittamiseksi 
kunakin vuonna sovellettava elinaikakerroin 
lasketaan Tilastokeskuksen viiden vuoden 
kuolevuustilastotietojen perusteella käyttäen 
tuoreinta mahdollista tilastointijaksoa ja kah-
den prosentin korkokantaa. Vuonna 2009 
elinaikakerroin on siis 1 ja se vastaa vuosien 
2003—2007 kuolevuustilastoja. Elinaikaker-
roin vaikuttaa ensimmäisen kerran vuonna 
2010 myönnettäviin eläkkeisiin ja se perus-
tuu vuosien 2004—2008 kuolevuustilastoihin 
ja elinajan odotteen muuttumiseen vuosista 
2003—2007. 

Vanhuuseläke kerrotaan eläkkeellesiirty-
misiästä riippumatta sillä kertoimella, joka 
määriteltiin eläkkeensaajan 62 vuoden iän 
täyttämisvuonna. Tätä alemmassa eläkeiässä 
kertoimena käytetään vanhuuseläkkeen al-
kamisvuodelle vahvistettua kerrointa.  

Yksilöllisiin varhaiseläkkeelle siirtyneisiin 
elinaikakerroin ei ehdi vaikuttamaan, koska 
vuoden 1947 jälkeen syntyneillä ei siihen 
enää ole oikeutta. Työttömyyseläkkeeseen 
ovat muutoksen jälkeen oikeutetut vain en-
nen vuotta 1950 syntyneet henkilöt, joten 
tämä eläkemuoto poistuu melko pian elinai-
kakertoimen käyttöön oton jälkeen. Työttö-
myyseläkkeisiin elinaikakerrointa ei sovelle-
ta eikä myöskään lapseneläkkeisiin. Les-
keneläkkeisiin sovelletaan elinaikakerrointa 
siinä vaiheessa, jolloin eläkkeeseen tehdään 
eläkesovitus. Elinaikakerrointa sovelletaan 
työkyvyttömyyseläkkeen muuttuessa van-
huuseläkkeeksi, ei kuitenkaan, jos työkyvyt-
tömyyseläkkeen eläketapahtuma on ennen 
vuotta 2006. Nämä muutokset sisältyvät jo 
yksityisiin eläkelakeihin. 
 
Eläkkeen karttuminen palkattomilta ajoilta 

Palkattomien aikojen eläkekarttumaa ehdo-
tetaan uudistettavaksi. Vuoden 2005 alusta 
lukien eläkettä karttuu ansiosidonnaisten päi-
värahojen ajalta siten, että vuosityöansioihin 
rinnastetaan niiden palkattomilta ajoilta mak-
settujen etuuksien perusteena olevat ansiot, 
jotka nykyisin kartuttavat eläkettä työeläke-
lisän muodossa. Lisäksi eläkettä karttuisi sai-
rauspäivärahan, äitiys-, erityisäitiys-, isyys- 
ja vanhempainrahan sekä vuorotteluvapaa-
korvauksen perusteella.  

Vuoden 2004 loppuun mennessä karttuneet 
työeläkelisät lasketaan valmiiksi ja rekiste-
röidään Eläketurvakeskukseen.  

 Ansioon suhteutetun työttömyyspäivära-
han ja vuorotteluvapaakorvauksen osalta 
vanhuuseläkettä karttuu 75 prosentista etuu-
den perusteena olevasta ansiosta.  Muiden 
ansiosidonnaisten päivärahojen, kuten saira-
uspäivärahan, tapaturmavakuutusjärjestelmän 
mukaisten päivärahojen sekä koulutus- ja 
kuntoutusetuuksien osalta vanhuuseläkettä 
karttuu 65 prosentista etuuden perusteena 
olevasta ansiosta.  Tulevan ajan eläkkeen 
osalta vastaava prosenttiluku kaikkien näiden 
etuuksien osalta on 100.  Näiden etuuksien 
perusteella vanhuuseläkettä karttuisi 1,5 pro-
senttia vuodessa vakuutetun iästä riippumat-
ta.  Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhem-
painrahakaudelta eläkekarttumaa jatkettaisiin 
siten, että eläke laskettaisiin äitiys-, erityisäi-
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tiys-, isyys- ja vanhempainrahan perusteena 
olevasta ansiosta siten, että ansiota korote-
taan kertoimella 1,17.  

Kun palkattomilta ajoilta karttuneen eläk-
keen myöntää aina viimeinen eläkelaitos, on 
ehdottoman tärkeää, että niitä koskevat sään-
nökset ovat kaikissa eläkejärjestelmissä sa-
man sisältöiset. Edellä kuvatut muutokset si-
sältyvät myös yksityisten alojen eläkelakei-
hin. 

Yksityisten alojen työeläkelakeihin tehty-
jen muutosten yhteydessä säädettiin myös la-
ki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen 
korvaamisesta alle kolmevuotiaan lapsen 
hoidon tai opiskelun ajalta (644/2003). Lap-
senhoito- ja opiskeluaikojen eläketurvaa pa-
rannettiin niin, että myös näiltä ajoilta kart-
tuu työeläketurvaa. Etuutta karttuu 1,5 pro-
senttia alle kolmevuotiaan lapsen hoidon 
ajalta perusteesta, joka on 523,61 euroa kuu-
kaudessa vuoden 2004 indeksitasossa. Opis-
keluajalta etuutta karttuu saman perusteen 
mukaan enintään viiden vuoden ajalta henki-
lölle, joka suorittaa loppututkinnon tai val-
mistuu ammattiin. Etuuden saamisen edelly-
tyksenä on, että henkilöllä on ansioita yh-
teensä 12 566,70 euroa työeläkejärjestelmäs-
sä ennen työeläkkeen myöntämistä. Etuudet 
ovat työeläkkeestä erillinen osa. Ne kuitenkin 
maksetaan työeläkkeen yhteydessä, myös 
kunnallisen eläkelain mukaisen eläkkeen 
myöntämisen yhteydessä.  
 
Työttömyyseläkettä koskevat muutokset 

Yksityisten alojen työeläkelakeihin on jo 
hyväksytty muutokset, joilla ikääntyneitä 
henkilöitä koskeva pitkäaikainen työttömyys-
turva on siirretty eläkejärjestelmästä työttö-
myysturvajärjestelmän piiriin. Vastaava 
muutos ehdotetaan tehtäväksi myös kunnalli-
seen eläkejärjestelmään. Muutoksella pyri-
tään myös eläkejärjestelmän selkeyttämiseen. 
Esityksen mukaan työttömyyseläkeoikeutta 
ei ole enää vuonna 1950 ja sen jälkeen syn-
tyneillä henkilöillä. Työttömyyseläkkeen si-
jasta näillä henkilöillä on oikeus työttömyys-
turvalain (1290/2002) mukaiseen työttö-
myyspäivärahaan 65 vuoden iän täyttämiseen 
saakka. Näiden työttömyyspäivärahan lisä-
päivien saamisen edellytyksenä on viiden 
vuoden työssäolovaatimus 15 viimeisen vuo-

den aikana samaan tapaan kuin nykyisessä 
kunnallisessa eläkelaissakin. Työttömyys-
eläkkeen lakkaaminen korvataan siten, että 
edellä mainittuihin lisäpäiviin oikeutetuilla 
on mahdollisuus jäädä 62 vuoden iästä alka-
en varhennusvähennyksellä vähentämättö-
mälle vanhuuseläkkeelle. Tällaisella henki-
löllä on mahdollisuus tällöin valita joko van-
huuseläke tai työttömyysturvajärjestelmässä 
pysyminen.  

Tulevan ajan eläkkeen määräytymistä kos-
kevat muutosehdotukset heijastuvat myös 
työttömyyseläkkeeseen. Kun työttömyyselä-
kettä koskevia säännöksiä on aikaisemmin 
muutettu, voimaantulosäännöksissä on sää-
detty tiettyihin ikäluokkiin kuuluville, lain-
muutosten voimaantuloaikaan työttöminä ol-
leille aikaisempien säännösten mukaiset edut.  

Vuoden 1996 alusta tulevan ajan karttu-
misprosentti porrastettiin siten, että tuleva ai-
ka lasketaan 1,5 prosentin karttumalla 50 
vuoden iän täyttämiseen saakka, 1,2 prosen-
tin karttumalla 50—59 vuoden iässä ja 0,8 
prosentin karttumalla 60 vuoden iän täyttä-
misestä lukien. Muutoksen voimaantulomää-
räysten mukaan ennen vuotta 1943 syntynei-
hin työntekijöihin, joilla 1 päivänä tammi-
kuuta 1996 oli oikeus työttömyyspäivärahaan 
tai aikuiskoulutustukeen, sovelletaan edel-
leen 1,5 prosentin tulevan ajan karttumaa 
vuodessa. Vuonna 1942 syntyneet työntekijät 
ovat nuorin ikäluokka, joka vielä kuuluu tä-
män voimaantulosäännöksen piiriin. He täyt-
tävät 65 vuoden iän vuonna 2007.  

Työttömyyseläkkeen laskentaa muutettiin 
vuoden 2000 alusta siten, että työttömyys-
eläkkeeseen ei enää liitetty tulevan ajan elä-
keosuutta. Tulevan ajan eläkeosuus lasketaan 
kuitenkin työttömyyseläkkeen jälkeiseen 
vanhuus- ja perhe-eläkkeeseen. Muutoksen 
voimaantulomääräyksen mukaan ennen vuot-
ta 1945 syntyneisiin työntekijöihin, joilla 1 
päivänä tammikuuta 2000 oli oikeus työttö-
myyspäivärahaan tai aikuiskoulutustukeen 
taikka joille vuonna 1999 on maksettu työt-
tömyyspäivärahaa tai koulutustukea yhteensä 
vähintään sadalta päivältä, sovelletaan edel-
leen aikaisempia säännöksiä tulevasta ajasta. 
Tämän säännöksen seurauksena näiden työn-
tekijöiden työttömyyseläkkeeseen liitetään 
edelleen tuleva aika joko edellä selostetun 
voimaantulosäännöksen mukaisella 1,5 pro-
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sentin vuosikarttumalla tai edellä tarkoitetuil-
la porrastetuilla karttumisprosenteilla lasket-
tuna. Tämän voimaantulosäännöksen piiriin 
kuuluva nuorin ikäluokka, vuonna 1944 syn-
tyneet, täyttää 65 vuotta vuonna 2009.  

Muiden kuin edellä selostettujen voimaan-
tulosäännösten piiriin kuuluvien, vuosina 
1945—1949 syntyneiden työntekijöiden työt-
tömyyseläkkeeseen ei enää liity tulevaa ai-
kaa, mutta sen jälkeen myönnettävään van-
huus- tai perhe-eläkkeeseen lisätään tuleva 
aika.  

Nykyisin työttömyyseläkkeellä ollessa saa 
ansaita enintään kaksi kertaa TEL:n rajamää-
rän ilman, että eläke keskeytetään tai lakkau-
tetaan. Tämä ansiorajamäärä muutetaan 
523,61 euroksi kuukaudessa. Rahamäärä on 
vuoden 2004 indeksissä. 
 
Yksilöllinen varhaiseläke 

Oikeus yksilölliseen varhaiseläkkeeseen on 
ennen vuotta 1944 syntyneillä sekä ammatil-
lisen eläkeikäjärjestelmän piiriin kuuluneilla 
mutta ammatillisen eläkeiän valinnan suorit-
tamatta jättäneillä 1944—1947 syntyneillä 
työntekijöillä. Vuoden 2000 alusta voimaan 
tulleiden muutosten yhteydessä ennen vuotta 
1944 syntyneet henkilöt sekä ammatillisen 
eläkeiän piiriin kuuluneet, vuosina 1944— 
1946 syntyneet henkilöt säilyttivät oikeuden 
saada yksilöllistä varhaiseläkettä 58 vuotta 
täytettyään. Vuonna 1947 syntyneillä alaikä-
raja on 59 vuotta. Nämä samat ikäluokat säi-
lyttäisivät oikeuden yksilölliseen var-
haiseläkkeeseen jatkossakin, mutta yksilöllis-
tä varhaiseläkettä koskevat säännökset siirre-
tään lain voimaantulosäännökseen, koska yk-
silöllinen varhaiseläke eläkemuotona poistuu.  
 
Osa-aikaeläke 

Jos ennen vuotta 1947 syntynyt työntekijä 
jää osa-aikaeläkkeelle, osa-aikaeläkkeeseen 
sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 2002 voi-
massa olleita säännöksiä. Näin ollen heille 
karttuu osa-aikaeläkkeellä oloajalta eläkettä 2 
prosenttia vuodessa ansion alenemasta. Myös 
vuosina 1947—1951 syntyneet työntekijät 
säilyttävät aikaisintaan 60-vuotiaana osa-
aikaeläkkeelle siirtyessään aikaisemmin sää-
detyn 1 prosentin karttuman osa-

aikaeläkkeellä oloajalta. Muilla karttuma on 
jo aikaisemmin muutettu 0,75 prosentiksi 
vuodessa. Sen sijaan osa-aikatyöstä eläkettä 
karttuu uusien karttumaprosenttien mukaan 
vuoden 2005 alusta lukien myös niillä, jotka 
ovat jo ennen lain voimaantuloa jääneet osa-
aikaeläkkeelle. Nykyisten säännösten mu-
kaan osa-aikaeläke muuttuu vanhuuseläk-
keeksi 65 vuoden iässä tai henkilökohtaisessa 
63—65 vuoden eläkeiässä. Muutoksen yh-
teydessä myös ennen vuotta 2005 osa-
aikaeläkkeelle siirtyneet henkilöt voivat siir-
tyä vanhuuseläkkeelle 63 vuotta täytettyään 
samoin vaikutuksin eläkkeeseen kuin muilla-
kin ennen henkilökohtaista eläkeikäänsä 
eläkkeelle siirtyvillä.   

Myös ammatillisen eläkeiän valinnan teh-
neille tulisi mahdollisuus saada osa-
aikaeläkettä ammatillisen eläkeiän täyttymi-
sen jälkeen, jos hän täyttää osa-aikaeläkkeen 
saamisen yleiset edellytykset. Henkilö voisi 
siis vanhuuseläkkeelle siirtymisen sijasta jat-
kaa työssään osa-aikaisesti ja saada osa-
aikaeläkettä. Tällä pyrittäisiin tukemaan 
työssä jatkamista. 

Ammatillisen eläkeiän valinnut henkilö 
voisi saada osa-aikaeläkettä myös ennen va-
litsemansa ammatillisen eläkeiän täyttymistä. 
Tällöin osa-aikaeläkkeen hakeminen ja otta-
minen merkitsisivät valinnan peruuttamista. 
Siten henkilö ei voisi saada vanhuuseläkettä 
valitussa erityiseläkeiässä, vaan hän siirtyisi 
yleisen vanhuuseläkeiän piiriin eli hän voisi 
jäädä vanhuuseläkkeelle porrastetussa henki-
lökohtaisessa eläkeiässä tai uuden järjestel-
män mukaisesti 63 ja 68 ikävuoden välillä.  
 
Eläkkeen muuttuminen vanhuuseläkkeeksi  

Ehdotettuja säännöksiä, jotka koskevat 
työkyvyttömyys-, työttömyys- ja osa-
aikaeläkkeen muuttumista vanhuuseläkkeek-
si, sovelletaan niihin eläkkeisiin, joissa elä-
ketapahtuma sattuu lain voimaantulon jäl-
keen.  
 
Muutosehdotusten vastaavuus yksityisenpuo-
len työeläkelakien muutoksiin  

Edellä kuvatut kunnallisen eläkelain muu-
tosehdotukset vastaavat pitkälti eduskunnas-
sa hyväksyttyjä yksityisalojen työeläkelakien 
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muutoksia, jotka pohjautuvat työmarkkinoi-
den keskusjärjestöjen marraskuun 13 päivänä 
2001 solmittuun ja syyskuun 5 päivänä 2002 
täydennettyyn sopimukseen yksityisalojen 
työeläkejärjestelmän kehittämisestä.  

Merkittävin ero on kunnallisen eläketurvan 
vapaakirjauttamisen yhteydessä tehtävä yh-
teensovitus vuoden 2004 lopussa sekä ennen 
vuotta 1995 karttuneen eläkkeen normeeraus, 
jos työtekijä haluaa jäädä eläkkeelle ennen 
nykyistä eläkeikäänsä 63 vuotta täytettyään. 
Vastaavat ehdotukset sisältyvät kuitenkin 
myös valtion eläkelain muuttamista koske-
vaan hallituksen esitykseen. Näiden julkisten 
järjestelmien muutosehdotusten ja yksityisen 
puolen muutosten ero selittyy julkisen puolen 
aikaisemmalla lisäturvan karttumalla ja sen 
suojauksilla.  
 
4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Taloudelliset vaikutukset 

Esitykseen sisältyvien muutosten taloudel-
lisia vaikutuksia on tarkasteltu niiden yhteis-
vaikutuksen kautta ja saatua eläkemenoa on 
verrattu nykyisten säännösten mukaiseen 
eläkemenoon. Arvioissa on otettu huomioon 
muun muassa eläkkeen laskentasääntöä, in-
deksointia, tulevan ajan laskentaa, eläkkeen 
karttumisprosentteja, eläkkeen karttuma-
aikaa, varhennettua vanhuuseläkettä ja osa-
aikaeläkettä koskevat muutokset sekä työt-
tömyyseläkkeen poistamisen, palkansaajan 
eläkemaksun korotuksen, vapaakirjautuksen 
31 päivänä joulukuuta 2004, yhteensovituk-
sen, normeerauksen, palkkakertoimen, ikä-
kertoimen ja elinaikakertoimen vaikutukset. 
Laskelmia tehtäessä ei ole ollut käytettävissä 
muiden eläkelakien mukaisesti kertyneitä 
eläkkeitä, joten eläkkeiden yhteensovitus on 
tehty käyttäen ainoastaan KuEL-eläkettä. 
Muiden lakien mukaisten eläkkeiden huomi-
oon ottaminen olisi todennäköisesti pienen-
tänyt näissä laskelmissa esityksen mukaisia 
eläkkeitä hieman enemmän kuin nykyisten 
säännösten mukaisia eläkkeitä. 

Yksilötasolla esityksen vaikutukset riippu-
vat siitä, missä iässä nykyiseen eläkeikään 
verrattuna henkilö päättää jäädä vanhuus-
eläkkeelle. 

Esitettyjen lainmuutosten vaikutus KuEL-

eläkemenoon riippuu merkittävällä tavalla 
eläkkeelle siirtymiseen liittyvistä käyttäyty-
mismuutoksista. Peruslaskelmassa oletetaan, 
että varhaiseläkkeisiin esitetyt muutokset hei-
jastuvat suoraan varhaiseläkkeelle siirtyvien 
määrään ja että vanhuuseläkkeet alkavat ny-
kysääntöjen mukaisessa eläkeiässä. Tällöin 
eläkemeno olisi enimmillään, vuonna 2026, 
noin 1,5 prosenttia KuEL-palkkasummasta 
suurempi kuin nykysääntöjen mukainen elä-
kemeno. Jos alttius siirtyä varhaiseläkkeelle 
säilyisi kussakin ikäluokassa varhaiseläke-
muotoihin esitetyistä muutoksista huolimatta 
ennallaan, eli vakuutettuja siirtyisi kustakin 
ikäluokasta varhaiseläkkeelle vuosittain sama 
suhteellinen osuus kuin nykyisinkin ja van-
huuseläkkeet alkaisivat nykyisessä eläkeiäs-
sä, olisi eläkemeno enimmillään 0,3 prosent-
tia KuEL-palkkasummasta suurempi kuin pe-
ruslaskelmassa.  

Jos vakuutetut jäisivät peruslaskelman ta-
voin varhaiseläkkeelle, mutta siirtyisivät 
vanhuuseläkkeelle vuoden nykyistä eläkeikää 
myöhemmin, olisi eläkemeno enimmillään, 
vuonna 2031, noin 1,6 prosenttia KuEL-
palkkasummasta suurempi kuin nykysääntö-
jen mukainen eläkemeno.  

Jos taas vakuutetut jäisivät peruslaskelman 
tavoin varhaiseläkkeelle ja siirtyisivät nyky-
sääntöjen mukaisesta eläkeiästä riippumatta 
vanhuuseläkkeelle 63 vuoden iässä, olisi elä-
kemeno enimmillään, vuonna 2024, noin 0,7 
prosenttia KuEL-palkkasummasta suurempi 
kuin nykysääntöjen mukainen eläkemeno. 
Toisena ääripäänä on laskettu eläkemeno ti-
lanteessa, jossa 63 vuoden iän saavuttaneet 
jatkavatkin töissä 68 vuoden ikään ja siirty-
vät vanhuuseläkkeelle 68 vuoden iässä. Täl-
löin eläkemeno olisi alkuvaiheessa merkittä-
västi pienempi vanhuuseläkkeiden alkamisen 
siirtyessä 3—5 vuodella. Eläkkeiden suuren-
tumisen vaikutus näkyy siirtymävaiheen jäl-
keen eläkemenon nopeana kasvuna. Tasapai-
notilassa eläkemeno on hieman pienempi 
kuin nykysääntöjen mukainen eläkemeno. 
Vuosien 2005—2050 välisenä aikana tämän 
vaihtoehdon mukaiset yhteenlasketut vuotui-
set eläkemenot ovat selvästi pienemmät kuin 
nykyisten säännösten mukaiset vastaavat elä-
kemenot. Alla olevassa taulukossa on kuvattu 
tarkemmin nykysääntöjen mukaisen eläke-
menon ja edellä kuvattujen tilanteiden mu-
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kaisten eläkemenojen eroja prosentteina 
KuEL-palkkasummasta: 
 
 

Vaikutus nykysääntöjen mukaiseen eläke-
menoon, % KuEL-palkkasummasta 

2010 2020 2030 2040 2050 
 
Peruslaskelma, vanhuuseläkkeelle nyky-

sääntöjen mukaisessa eläkeiässä 
+0,5 +1,3 +1,4 +0,4 -0,8 
Vanhuuseläkkeelle siirrytään vuotta nyky-

sääntöjen mukaista eläkeikää myöhemmin 
-0,7 +0,7 +1,6 +1,0 0,0 
Vanhuuseläkkeelle siirrytään 63 vuoden 

iässä 
0,0 +0,5 +0,2 -0,7 -1,2 
Vanhuuseläkkeelle siirrytään 68 vuoden 

iässä 
-3,3 -1,1 +2,2 +1,2 -0,4 

 
Pääsääntöisesti edellä esitetyissä tilanteissa 

eläkemeno suhteessa palkkasummaan muo-
dostuu viimeistään 2040-luvulla pienemmäk-
si kuin nykysääntöjen mukainen eläkemeno 
suhteessa palkkasummaan. Tähän ovat pää-
asiallisina syinä elinaikakertoimen vaikutus 
ja vuotta 1995 edeltävältä ajalta peräisin ole-
vien parempien eläke-etuuksien suhteellisen 
osuuden pienentyminen maksussa olevissa 
eläkkeissä. Varsinaisesti tasapainotila saavu-
tetaan vasta vuoden 2050 jälkeisenä aikana, 
koska vuonna 2050 on maksussa vielä ennen 
vuotta 1972 syntyneiden ennen vuotta 1995 
kertyneitä parempia eläke-etuuksia. 

Normeerauksen taloudelliset vaikutukset 
riippuvat vahvasti vakuutettujen vanhuus-
eläkkeelle siirtymisiästä. Edellä kuvatuista 
laskentavaihtoehdoista suurin vaikutus nor-
meerauksella on, jos vakuutetut jäisivät pe-
ruslaskelman tavoin varhaiseläkkeelle ja siir-
tyisivät nykysääntöjen mukaisesta eläkeiästä 
riippumatta vanhuuseläkkeelle 63 vuoden 
iässä. Tässä tapauksessa normeerauksen elä-
kemenoa pienentävä vaikutus olisi  suurim-
millaan, vuonna 2022, noin 0,4 % KuEL-
palkkasummasta ja sen vaikutus on lähes 
poistunut vuonna 2050. Normeerauksen elä-
kemenoa pienentävä yhteisvaikutus näillä 
oletuksilla on runsaat 1 miljardia euroa nyky-
rahassa vuoteen 2040 mennessä. Toisaalta 
peruslaskelman tilanteessa, jossa vakuutetut 

eivät jää vanhuuseläkkeelle ennen nykysään-
töjen mukaista eläkeikää, normeerauksella ei 
ole vaikutusta eläkemenoon. Normeerauksel-
la on siis merkittävä kannustinvaikutus työ-
urien pidentämispyrkimyksen kannalta tar-
kasteltuna. 

Peruslaskelmassa KuEL-palkkasumma 
vuoden 2004 rahassa on vuonna 2010 noin 
10,3 mrd euroa, vuonna 2020 noin 11,3 mrd 
euroa, vuonna 2030 noin 12,3 mrd euroa, 
vuonna 2040 noin 13,5 mrd euroa ja vuonna 
2050 noin 14,9 mrd euroa. Esimerkiksi vuo-
den 2050 palkkasumma vuoden 2050 rahassa 
on noin 2,5-kertainen edellä mainittuun palk-
kasummaan nähden. Laskelmissa on käytetty 
vuotuisena inflaationa kahta prosenttia.  

Laskelmat on tehty oletuksella, että ansiot 
kehittyvät tasaisesti 3 prosentin vuosikasvul-
la, joten eläkkeen laskentasäännön vaikutus 
ei näy täysimääräisenä palkkakehityksen 
vaihtelun puuttuessa. Laskentasäännön vai-
kutusta eläkkeisiin on käsitelty tarkemmin 
Eläketurvakeskuksen raportissa ”Arvioita 
työmarkkinajärjestöjen sopiman yksityisalo-
jen eläkeuudistuksen vaikutuksista” (Eläke-
turvakeskuksen monisteita 40, 2002), jonka 
lähtöaineistossa oli mukana myös KuEL-
eläkkeelle vuonna 1998 jääneiden henkilöi-
den työ- ja ansiotiedot. Raportissa on selvi-
tetty myös muiden esityksessä olevien muu-
tosten keskimääräistä vaikutusta henkilöta-
son eläkkeisiin. Eläketasoa lisääviä tekijöitä 
ovat raportin mukaan työuran jatkuminen 
kannustinkarttumineen (vaikutus eläkkeeseen 
6,5 %), palkkakerroin (6,1 %), palkattomilta 
jaksoilta (3,1 %) ja opiskeluajalta (0,5 %) 
kertyvä eläke, varhennusvähennys (1,0 %) 
sekä ikävälin 18—23 vuotta työskentelystä 
kertyvä eläke (0,02 %). Eläketasoon pienen-
tävästi vaikuttavia tekijöitä ovat tulevalta 
ajalta kertyvä eläke (3,5 %), eläkkeen lasken-
tasääntö (2,6 %) ja lykkäyskorotus (0,1 %). 
Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena eläk-
keet olisivat keskimäärin noin 10,7 prosenttia 
suurempia kuin nykylain mukaiset eläkkeet. 

Palkattomia aikoja koskevilla muutoksilla 
arvioidaan olevan kuntasektorilla vähäisempi 
merkitys kuin yksityisellä sektorilla, koska 
nykyisinkin esimerkiksi lasten hoitoon liitty-
vät vapaat ovat oikeuttaneet eläkkeeseen var-
sin kattavasti. Eläketurvakeskuksen selvityk-
sen mukaan tämä muutos korottaa eläkkeitä 
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keskimäärin noin 3 prosentilla.  
Varhaiseläkkeisiin tehtävillä muutoksilla 

on eläkemenoa sekä suurentavia että pienen-
täviä vaikutuksia. Toisaalta myöhentyneellä 
eläkkeelle siirtymisellä on eläkemenoa pie-
nentävä vaikutus, toisaalta työskentelyn jat-
kuessa eläkkeet muodostuvat suuremmiksi ja 
tätä kautta myös eläkemeno kasvaa. Eläk-
keelle siirtymisen myöhentymisellä on lisäksi 
myönteisiä vaikutuksia työvoiman riittävyy-
teen. 

Esityksellä on myös valtiontaloudellisia 
vaikutuksia, jotka johtuvat kansaneläkeme-
non alenemisesta työeläketulon kasvaessa. 
Nämä vaikutukset ovat kunnallisessa eläke-
järjestelmässä samansuuntaisia kuin yksityis-
alojen ja valtion eläkelakien muutoksissa.  
  
4.2. Sukupuolivaikutusten arviointi 

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta totesi 
lausunnossaan (TyVL 23/2002) hallituksen 
esityksestä eläkelainsäädännön muuttamisek-
si (HE 242/2002), että uusi työuramalli hyö-
dyttää molempia sukupuolia. Myös amma-
teittain ja aloittain tarkasteltuna erot ovat 
pieniä eikä nais- ja miesvaltaisten alojen vä-
lillä ole systemaattisia eroja.  Siltä osin kun 
uudistus sisältää säännöksiä, joiden tavoit-
teena on parantaa lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien henkilöiden eläketurvaa, sen voidaan 
odottaa parantavan etenkin naisten eläketur-
vaa johtuen heidän tekemästään suuremmasta 
pätkätöiden määrästä.  Edelleen valiokunnan 
lausunnon mukaan naisten eläketurvaa paran-
tavat uudistukseen sisältyvät ehdotukset pal-
kattomien jaksojen paremmasta huomioon 
ottamisesta eläketuvassa. 

Hallituksen esitys kunnallisen eläkelain 
muuttamisesta sisältää pääosin vastaavat 
muutosesitykset kuin jo hyväksytty laki työn-
tekijäin eläkelain muuttamisesta (634/2003), 
joka perustui työmarkkinaosapuolten teke-
miin sopimuksiin. Tästä syystä esityksellä 
arvioidaan olevan vastaavat sukupuolivaiku-
tuksetkin. Kuntasektorin työntekijöiden nais-
valtaisuudesta johtuen naisten eläketurvaa 
parantavilla säännöksillä on erityistä merki-
tystä kuntasektorin eläkkeissä. Vuoden 2001 
lopussa kunnallisen eläkelain piiriin kuulu-
neista viranhaltijoista ja työntekijöistä 77 
prosenttia oli naisia. 

Esimerkiksi porrastettujen karttumispro-
senttien todettiin eläkelainsäädännön uudis-
tamisesta annetussa hallituksen esityksessä 
hyödyttävän erityisesti niitä, joilla työura on 
jäänyt vajaaksi esimerkiksi opiskelun tai lap-
senhoidon vuoksi. Syntynyt vaje todettiin 
mahdolliseksi tulevaisuudessa tehokkaasti 
korvata jatkamalla työntekoa korotettujen 
karttumien ikäalueella. Kun perheen ja työn 
yhteensovittamisesta aiheutuu usein vajetta 
naisille jo työuran alkupuolella, uudistus pa-
rantaa etenkin naisten mahdollisuuksia koh-
tuullisen eläketurvan saamiseen. 

Vaikka iän perusteella porrastettu karttuma 
tehostaa eläkkeen karttumista ikääntyneenä,  
työllisyysasteiden perusteella arvioituna tä-
män ei kuitenkaan arvioida kasvattavan koro-
tettujen karttumien ikäalueella miesten ja 
naisten eläke-eroja kunnallisen eläketurvan-
kaan osalta. Myöskään työllisyyden ennuste-
tulla kasvulla ja ikääntyvien työllisyysastei-
den nousulla ei näytä olevan tämänsuuntaisia 
vaikutuksia. Osaksi syynä on se, että erot 
miesten ja naisten työllisyysasteessa supistu-
vat, koska kuntasektorin alemmat eläkeiät 
vähitellen poistuvat ja miesten ja naisten 
eläkkeelle siirtyminen yhdenmukaistuu. Näin 
ollen korotetut karttumat kohtelevat suku-
puolia yhdenvertaisesti, koska naiset ja mie-
het siirtyvät keskimäärin samanikäisinä eläk-
keelle tulevaisuudessa. 

Myös kunnallisessa eläketurvassa palkka-
kertoimen soveltamisen arvioidaan hyödyn-
tävän erityisesti naisia. Kuntasektorilla mää-
räaikaiset työsuhteet ovat yleisiä. Tarkastelu-
aikana 1.10.2001—30.9.2002 kunnallisen 
eläketurvan piirissä olevista vakuutetuista lä-
hes 40 % oli määräaikaisissa työsuhteissa. 
Suurin osa määräaikaisissa palvelussuhteissa 
olevista on naisia. Sama koskee tulevan ajan 
eläkepalkan laskentaa silloin, kun eläkepal-
kan laskentajaksoon sisältyy palkatonta las-
tenhoitoaikaa. Työ- ja tasa-arvovaliokunta 
kiinnitti lausunnossaan kuitenkin huomiota 
edellytyksiin, joilla lapsenhoitoajan tulevan 
ajan eläke esitettiin määrättäväksi niistä työ-
ansioista, joita lapsenhoitoaika ei ole pienen-
tänyt. Hallituksen esityksen (242/2002 vp) 
mukaan tällainen menettely edellyttäisi, että 
työntekijän työansiot ovat tarkasteluaikana 
hänen vakiintunutta ansiotasoaan pienemmät 
alle kolmevuotiaan lapsen hoitamisen vuoksi 
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ja tämän seikan vuoksi hänen eläketurvansa 
olisi alentunut vähintään 20 prosenttia. Va-
liokunta piti tärkeänä, että säännöstä olisi 
muutettu niin, että tarkistaminen voidaan 
suorittaa aina kun lapsenhoitoaika on pienen-
tänyt tulevan ajan eläkettä.  Eduskunta ei 
muuttanut säännöstä tältä osin. Esitys kun-
nallisen eläkelain muuttamisesta sisältää vas-
taavat ehdotukset kuin jo hyväksytty laki 
työntekijäin eläkelain muuttamisesta. 

Elinaikakertoimen vaikutuksella arvioidaan 
myös olevan vastaavat vaikutukset kunnalli-
sessa eläkejärjestelmässä kuin yksityisen sek-
torin eläkejärjestelmissä. Koska lakisääteisen 
sosiaaliturvan on sukupuolineutraalisti taat-
tava kaikille etuudet samoin perustein, ker-
roin säädettiin samaksi miehille ja naisille ei-
kä elinajan odotteen erilainen muutosvauh-
dilla ole vaikutusta sen määrään. Pitempään 
elävät vakuutetut nauttivat samoin perustein 
karttunutta eläkettä siis kauemmin. Jos en-
nuste miesten elinajan nopeammasta kasvus-
ta kuitenkin toteutuu, tulevaisuudessa suku-
puolten välinen ero elinajan pituudessa ja 
etuuksien maksuajassa supistuu.  

Hallituksen esitys (242/2002 vp) sisälsi 
muutosesityksiä myös kansaneläkelakiin 
(347/1956). Työ- ja tasa-arvovaliokunta piti 
ongelmallisena kansaneläkkeen vanhuuselä-
keiän vaikutusta naisten asemaan, koska 
naisten eläkkeet ovat miesten eläkkeitä pie-
nemmät. Asialla on merkitystä myös, jos tar-
kastellaan kunnallista eläketurvaa ja kansan-
eläketurvaa kokonaisuutena. Kunnallista elä-
kettä saavista naisista yli puolet saa myös 
kansaneläkettä, kun miehillä prosentti on 
hieman yli 30. Jakauma on vastaavanlainen 
yksityisellä sektorilla. 

Kunnallisen eläkelain muuttamisesta nyt 
annettavan esityksen yhtenä lähtökohtana on 
ollut kunnallisen eläketurvan asteittainen yh-
denmukaistaminen työntekijäin eläkelain 
mukaisen eläketurvan kanssa. Esitys parantaa 
tulevaisuudessa eri sektoreiden palveluksessa 
olevien henkilöiden eläketurvan yhdenmu-
kaisuutta sukupuoleen katsomatta. Esityksen 
sisältämät erot työntekijäin eläkelain vahvis-
tettuihin muutoksiin verrattuna johtuvat kun-
nallisen eläkejärjestelmän aikaisemmista eri-
tyispiirteistä. Niillä ei kuitenkaan arvioida 
olevan erityisiä vaikutuksia naisten ja mies-

ten eläketuvan vertailun kannalta, ellei tällai-
seksi voida katsoa esimerkiksi sitä, että vuo-
den 2004 lopussa suoritettava eläkkeiden yh-
teensovitus vaikuttaa vähemmän, jos eläke-
turvaa kartuttanut työura on ollut niin sano-
tusti vajaa. Yhteensovituksella on sama vai-
kutus myös nykyisin.  
 
5.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmistelu sisäasiainministeriössä 
kunnallisen eläkelaitoksen toimiston suorit-
tamaan pohjatyöhön perustuen. 

Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 
eläkelain ollessa voimassa esitystä on val-
misteltu ja asiasta on neuvoteltu kunnallisen 
eläkelaitoksen työryhmässä, jossa on ollut 
eläkelaitoksen lisäksi edustettuna myös kun-
nalliset pääsopijajärjestöt ja Kunnallinen 
työmarkkinalaitos. Kunnallisen eläkelain 
voimaantulon jälkeen asiasta on neuvoteltu 
mainitun lain 165 §:n mukaisesti sisäasiain-
ministeriön johdolla. Käydyissä neuvotteluis-
sa esityksen sisällöstä ei ole saavutettu yksi-
mielisyyttä. Neuvottelujen jälkeen esitys on 
valmisteltu virkatyönä sisäasiainministeriös-
sä. Esitys vastaa pääosin yksityisalojen työ-
eläkelakeihin vahvistettuihin muutoksiin 
(634—638/2003). 
 
6.  Riippuvuus muista es i tyks istä  

Tämän esityksen kanssa samanaikaisesti 
eduskunnalle annetaan hallituksen esitys val-
tion eläkelain ja eräiden siihen liittyvien laki-
en muuttamisesta.  Kunnallista eläkejärjes-
telmää ja valtion eläkejärjestelmää koskevat 
esitykset ovat sisällöltään samanlaiset, joita-
kin järjestelmistä johtuvia poikkeuksia lu-
kuun ottamatta. Lisäksi tässä esityksessä on 
huomioitu hallituksen esityksessä laiksi me-
rimieseläkelain muuttamisesta sekä eläke-
lainsäädännön tarkistamiseksi (HE 39/2004 
vp) ehdotetut muutokset. Jos edellä mainittu-
jen hallitusten esitysten käsittelyn yhteydessä 
tehdään muutoksia niissä ehdotettuihin sään-
nöksiin, tulee vastaavat muutokset huomioi-
da myös tämän esityksen käsittelyssä. 

  
 

 



 HE 45/2004 vp  
  
   

 

24

 
 

 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Kunnallinen eläkelaki 

3 §. Lain soveltamisala. Pykälän 2 mo-
mentti muutettaisiin kokonaisuudessaan. 
Momentin 1 kohta vastaisi nykyistä 1 kohtaa 
sekä 2 ja 3 kohtaa tarkistettaisiin teknisesti. 
Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 
kohta, jonka mukaan lain soveltamispiiriin 
kuuluisi myös muunlaisen toimeksiantoso-
pimuksen kuin perhe- tai omaishoitosopi-
muksen jäsenyhteisön kanssa tehnyt henkilö, 
jos hän ei ole yrittäjien eläkelaissa 
(468/1969;YEL) tarkoitettu yrittäjä eikä toi-
mintaa harjoiteta yrityksen muodossa. 

KuEL:n soveltamisen piiriin kuuluvat elä-
kelaitoksen jäsenyhteisöjen palveluksessa 
olevat viranhaltijat ja työntekijät, jollei hei-
dän eläketurvastaan ole säädetty erikseen. 
Pykälän 2 momentin mukaan KuEL:n alai-
suuteen kuuluvat myös jäsenyhteisön kanssa 
toimeksiantosopimuksen tehneet perhe- ja 
omaishoitajat sekä kunnalliset luottamushen-
kilöt. Vastaisuudessa eläketurva määräytyy 
vain kunakin kalenterivuonna maksettujen 
ansioiden perusteella eikä eläkettä laskettaes-
sa tarvita enää palvelussuhteen kestotietoja. 
Näin ollen jäsenyhteisöjen ei enää tarvitse 
ilmoittaa eläkelaitokselle niitä tietoja, joiden 
perusteella eläkelaitos voisi tarkistaa onko 
kyseessä virka- tai työsuhde vai perustuuko 
jäsenyhteisön maksuvelvollisuus muunlai-
seen sopimukseen työnteettämisestä. Jotta 
eläketurvan määräytyminen ja eläkemaksun 
maksuvelvollisuus olisi yhtäläinen erilaisten 
sopimusten perusteella, ehdotetaan, että lain 
piirissä olisi myös toimeksianto- ja konsultti-
toiminta silloin, kun sitä ei harjoiteta yrittä-
jän ominaisuudessa. YEL:n piiriin kuulumi-
nen ratkaistaisiin edelleen YEL:n mukaan ja 
KuEL:n soveltamisen piiriin kuuluisi vain 
sellainen toiminta, joka jää YEL:n ulkopuo-
lelle. Lähtökohtaisesti ilman YEL-vakuutusta 

toimivaa jäsenyhteisön palkkaamaa konsult-
tia pidettäisiin KuEL:n piirissä olevana, jos 
toimintaa ei harjoiteta esimerkiksi osakeyhti-
ön tai muun yhteisön nimissä.  

4 §. Yleiset määritelmät. Tässä pykälässä 
määritellään laissa yleisesti käytettyjä käsit-
teitä. Pykälän 1 kohdassa määritellään palve-
lussuhde, johon KuEL:a sovelletaan. Pykälän 
1 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi myös luot-
tamustoimi ja 3 §:n 2 momentin 4 kohtaan li-
sättäväksi ehdotetut toimeksianto- ja konsult-
tisopimukset. Nykyisen sananmuodon mu-
kaan luottamustoimeen sovelletaan erilaisia 
säännöksiä kuin muihin lain soveltamisen 
piiriin kuuluviin töihin. Koska vastaisuudes-
sa eläketurva määräytyy pääsääntöisesti vain 
ansioiden perusteella, ei ole enää syytä koh-
della luottamustoimia toisin kuin muita kun-
nallisen eläketurvan piiriin kuuluvia tehtäviä. 
Tästä syystä ehdotetaan, että myös luotta-
mustoimiin sovellettaisiin palvelussuhdetta 
koskevia säännöksiä samoin kuin toimek-
sianto- ja konsulttisopimuksiinkin.  

Edellä mainituin perustein ehdotetaan 
myös, että pykälän 2 kohdasta poistetaan 
luottamushenkilöä koskeva poikkeus. Kun 
laissa säädetään työntekijästä, sillä tarkoitet-
taisiin myös luottamushenkilöä. 

Pykälän 7 kohdassa määritellään täysite-
hoinen eläke. Pykälän 7 kohta ehdotetaan 
kumottavaksi, koska tuleva aika vastaisuu-
dessa liittyy pääsääntöisesti kaikkiin työky-
vyttömyyseläkkeisiin eikä täysitehoisella 
eläkkeellä käsitteenä enää muutosten jälkeen 
ole merkitystä eläkettä määrättäessä.   

Pykälän 8 kohdassa määritellään tuleva ai-
ka. Tulevan ajan alkamisajankohtaa muutet-
taisiin siten, että tuleva aika alkaisi aina sen 
vuoden alusta lukien, jolloin henkilö tulee 
työkyvyttömäksi. Tulevan ajan pääteikä eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että se olisi se 
ikä, jossa henkilöllä on oikeus siirtyä varhen-
tamattomalle vanhuuseläkkeelle eli 63 vuot-
ta. Jos henkilö on kuitenkin säilyttänyt oi-
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keuden tätä alhaisempaan vanhuuseläke-
ikään, tulevan ajan pääteikä olisi niin kuin 
nykyisinkin 63 vuotta alempi vanhuuseläke-
ikä. Tästä ehdotetaan säädettäväksi lain voi-
maantulosäännöksessä.  

Pykälän 9 kohdassa on määritelty eläke-
palkka. Pykälän 9 kohta ehdotetaan kumotta-
vaksi, koska eläkepalkkaa ei enää tulevai-
suudessa määrättäisi vaan eläke karttuisi suo-
raan vuosittaisista työansioista.  

Pykälän 10 kohdassa on määritelty se in-
deksiluku, jolla laissa säädettyjä rahamääriä 
tarkistetaan. Laissa olevat kaikki rahamäärät 
ehdotetaan muutettavaksi vuoden 2004 ta-
soon. Pykälän 10 kohtaa ehdotetaan muutet-
tavaksi niin, että siinä todettaisiin, että kaikki 
laissa olevat rahamäärät vastaavat TEL:n 7 b 
§:ssä tarkoitetun palkkakertoimen arvoa yksi 
vuonna 2004. Näin voitaisiin poistaa laista 
jokaisen rahamäärän kohdalla olevat indeksi-
viittaukset. 

5 §. Soveltamisen rajoitukset. Pykälä muu-
tettaisiin kokonaisuudessaan. Pykälän 1 koh-
dassa ehdotetaan säädettäväksi KuEL:n pii-
riin kuulumisen alaikärajaksi 18 vuotta. Sa-
malla ehdotetaan muutettavaksi myös pykä-
län 2 kohtaa niin, että eläkettä ei enää kart-
tuisi 68 vuoden iän täyttämisen jälkeen alka-
vista palvelussuhteista. Sama 68 vuoden ikä 
olisi myös eläkkeen karttuman pääteikä. Py-
kälän 3 kohdassa säädetään siitä, että eläkettä 
ei kartu tulevan ajan sisältävän työkyvyttö-
myyseläkkeen ajalta. Tämä säännös ehdote-
taan kumottavaksi, koska tarkoitus on, että 
lain voimaantulon jälkeen myös työskente-
lystä eläkkeellä oloajalta karttuu uutta eläket-
tä. Pykälästä poistettaisiin myös erillinen 
luottamustointa koskeva maininta. 

7 §. Peruseläketurva ja kuntoutusetuudet. 8 
§. Lisäeläketurva. 9 §. Muualta järjestettävä 
lisäeläketurva. Pykälistä ehdotetaan poistet-
tavaksi luottamushenkilöä koskeva maininta, 
koska 4 §:n 2 kohdan mukaan työntekijällä 
tarkoitetaan myös luottamushenkilöä. 

10 §. Eläke ja muut etuudet. Pykälä muu-
tettaisiin kokonaisuudessaan. Pykälän 1 mo-
mentista ehdotetaan poistettavaksi maininta 
yksilöllisestä varhaiseläkkeestä. Koska yksi-
löllinen varhaiseläke on poistuva eläkemuo-
to, sitä koskevat säännökset ehdotetaan siir-
rettäväksi lain voimaantulosäännöksiin. Li-
säksi momenttia täsmennettäisiin siten, että 

myös kuntoutusavustusta voidaan maksaa 
kuukautta lyhyemmältäkin ajalta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään luotta-
mushenkilön oikeudesta vanhuus- ja työky-
vyttömyyseläkkeeseen sekä siitä, miten luot-
tamushenkilön eläke määräytyy. Koska luot-
tamushenkilöön sovellettaisiin samoja sään-
nöksiä kuin työntekijöihin, ehdotetaan mo-
mentin säännös kumottavaksi.  

11 §. Vanhuuseläke. Pykälässä säädetään 
oikeudesta saada vanhuuseläkettä ja van-
huuseläkkeen alkamisesta. Pykälä muutettai-
siin kokonaisuudessaan ja siihen lisättäisiin 
uusi 3 momentti. Pykälän 1 momentista eh-
dotetaan poistettavaksi erillinen maininta 
luottamushenkilöstä, koska luottamushenki-
löllä olisi samanlainen oikeus vanhuuseläk-
keeseen kuin muillakin lain soveltamisen pii-
riin kuuluvilla henkilöillä. 

Lisäksi 1 momenttia muutettaisiin niin, että 
kunnallisessa palvelussuhteessa olevilla olisi  
oikeus siirtyä vanhuuseläkkeelle 63 vuotta 
täytettyään. Edellytyksenä eläkkeen alkami-
selle olisi kuitenkin, ettei kunnallinen palve-
lussuhde ole enää voimassa. Voimaantulo-
säännöksen 17 momentissa säädetään van-
huuseläkkeen määrästä, jos ennen vuotta 
1960 syntynyt työntekijä jää vanhuuseläk-
keelle 63-vuotiaana ja hänellä on kahden 
prosentin eläkekarttumaa ajalta ennen vuotta 
1995.  

Tulevaisuudessa ei ole olemassa varsinaista 
eläkeikää vaan työntekijä voi 63 vuotta täy-
tettyään päättää eläkkeelle jäämisajankohtan-
sa itse. Nykyisellä eläkeiällä on kuitenkin 
edelleen merkitystä eläkkeen määrään näh-
den ja tästä säädettäisiin lain voimaantulo-
säännöksissä. Koska tulevaisuudessa henkilö 
voisi jäädä vanhuuseläkkeelle ennen nykyi-
sen eläkeiän täyttämistä, pykälän 2 moment-
tiin ehdotetaan otettavaksi työntekijäin eläke-
lakia vastaava säännös siitä, että vanhuuselä-
ke myönnetään aikaisintaan 63 vuoden iän 
täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Elä-
ke myönnettäisiin kuitenkin vasta hakemuk-
sen saapumista seuraavan kalenterikuukau-
den alusta. Jos hakemus on tehty sen jälkeen, 
kun henkilö on jo päättänyt työnteon ja täyt-
tänyt eläkkeensaamisiän, eläke voitaisiin 
myöntää palvelun päättymisestä edellyttäen, 
että hakemus tehdään kolmen kuukauden ku-
luessa siitä. Työnteon päättämisellä tarkoitet-
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taisiin myös muun kuin kunnallisen eläkelain 
alaista työtä.  

Pykälän uudessa 3 momentissa säänneltäi-
siin tilanteesta, jossa työntekijällä on useam-
pia samanaikaisia kunnallisia palvelussuhtei-
ta. Jos hän 63 vuoden iän täytettyään päättää 
niistä vain osan siirtyäkseen vanhuuseläk-
keelle, hänellä oikeus 1 momentin estämättä 
saada vanhuuseläkkeelle siirtymisajankoh-
taan mennessä karttunut eläke myös siitä tai 
niistä kunnallisista palvelussuhteista, joita 
hän edelleen jatkaisi. Jatkuvista palvelussuh-
teista olisi oikeus vanhuuseläkkeeseen 68 
vuoden iästä 1,5 prosentin vuotuisella kart-
tumalla. 

 12 §. Vanhuuseläke julkisista järjestelmis-
tä. Pykälään ehdotetaan 65 vuoden ikä kor-
vatavaksi 63 vuoden iällä ja pykälän 1 mo-
mentin johdantokappaleeseen ja 2 moment-
tiin tehtäisiin sanamuodon tarkistus. Pykäläs-
sä säädetään niin sanotusta julkisten eläkejär-
jestelmien välisestä laukaisueläkkeestä. Jos 
henkilölle on karttunut KuEL:n mukaista 
eläkettä ja hänellä on myös oikeus johonkin 
muuhun julkisen järjestelmän mukaiseen 
eläkkeeseen siten, että tämän julkisen järjes-
telmän eläkkeen karttuma ennen vuotta 1995 
on lisäturvan mukaista, hänen KuEL:n mu-
kaisena eläkeikänään pidetään muun julkisen 
järjestelmän eläkeikää. Näin ollen tällaisella 
henkilöllä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle 
myös alle 63-vuotiaana.  

13 §. Varhennettu ja lykätty vanhuuseläke. 
Pykälä muutettaisiin kokonaisuudessaan ja 
siihen lisättäisiin uusi 2 ja 3 momentti. Var-
hennetun vanhuuseläkkeen alaikärajaa ehdo-
tetaan nostettavaksi nykyisestä niin, että var-
hennetulle vanhuuseläkkeelle voisi jäädä 62-
vuotiaana. Nykyisin eläkkeen voi ottaa var-
hennettuna viisi vuotta ennen omaa eläke-
ikäänsä. Lisäksi kunnalliseen eläkejärjestel-
mään ehdotetaan otettavaksi mahdollisuus 
jäädä myös lykätylle vanhuuseläkkeelle. 
Eläkkeen karttuma loppuu 68 vuoden ikään, 
mutta jos ei silloin halua jäädä eläkkeelle 
vaan lykkää eläkkeen ottamista, eläkkeeseen 
lasketaan lykkäyskorotus. Tätä mahdollisuut-
ta ei nykyisin ole, mutta sen sijaan eläkettä 
karttuu niin kauan kuin työnteko jatkuu. 

Pykälän uuden 2 momentin mukaan sekä 
varhennettuun että lykättyyn vanhuuseläk-
keeseen sovellettaisiin  varhennusvähennystä 

ja lykkäyskorotusta lukuun ottamatta samoja 
säännöksiä kuin vanhuuseläkkeeseenkin.  

Pykälän uudessa 3 momentissa säädettäi-
siin työttömyyspäivärahalla olevan henkilön 
oikeudesta vanhuuseläkkeeseen. Työttö-
myyseläke ehdotetaan kumottavaksi siten, et-
tä oikeus työttömyyseläkkeeseen  koskisi 
vain ennen vuotta 1950 syntyneitä. Työttö-
myyseläkkeen tarjoaman toimeentuloturvan 
tilalle tulee oikeus saada työttömyysturvalain 
mukaista työttömyyspäivärahaa aina 65 vuo-
den iän täyttämiseen saakka. Jos tällainen li-
säpäivärahaan oikeutettu henkilö haluaa kui-
tenkin jäädä vanhuuseläkkeelle ennen 65 
vuoden iän täyttämistä, hänellä olisi siihen 
oikeus 62 vuoden iästä lukien. Tällöin eläk-
keeseen ei tehtäisi varhennusvähennystä, 
mutta eläkeaikaan ennen vuotta 1995 tehtäi-
siin ennen vuotta 1960 syntyneillä voimaan-
tulosäännöksen 17 momentin mukainen 
eläkkeen muunnos. 

14 §. Osa-aikaeläke.  Osa-aikaeläkkeen 
saamisikä säilyisi ehdotuksessa entisellään. 
Osa-aikaeläkkeelle ei kuitenkaan saisi siirtyä 
enää 68 vuoden iän täyttämisen jälkeen. Täs-
tä ehdotetaan säädettäväksi pykälän 1 mo-
mentin johdantokappaleessa.  

Kun vastaisuudessa eläketurva ei enää 
määräydy palvelussuhteiden pituuksien pe-
rusteella, ei yksittäisten palvelussuhteiden 
seuraaminen enää eläkkeiden kannalta ole 
mielekästä. Tästä syystä erilaisista palvelus-
suhteiden pituuteen liittyvistä määräajoista 
pyritään luopumaan ja korvaamaan ne ansio-
vaatimuksilla. Osa-aikaeläkkeen saamisen 
edellytyksenä oleva kolmen vuoden pituinen 
palvelusaikavaatimus ehdotetaan näin olleen 
korvattavaksi edellytyksellä, että osa-
aikaeläkkeelle siirtyvällä tulee viiden eläk-
keelle siirtymistä edeltävän kalenterivuoden 
ajalta olla KuEL:n alaisia ansiota vähintään 
kolmena kalenterivuotena ja kunakin vuotena 
vähintään 12 000 euroa. Samalla ehdotetaan 
kokoaikatyön vaatimuksena olevan neljä ker-
taa TEL:n mukaisen alarajan korvaamista 
suunnilleen samansuuruisella euromäärällä, 
joka vuoden 2004 indeksitasossa olisi 1 000 
euroa.  

KuEL:n mukaiseen osa-aikaeläkkeeseen 
oikeutetulta edellytettäisiin edelleenkin, että 
hän jää osa-aikaeläkkeelle suoraan jäsenyh-
teisön palveluksesta ja että tämä palvelus on 
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jatkunut tietyn vähimmäismäärän. Tästä 
syystä 1 momentin 2 kohdassa säilytettäisiin 
edelleen kuuden kuukauden vähimmäisedel-
lytys osa-aikaeläkkeelle siirtymistä edeltäväl-
le kunnalliselle palvelussuhteelle. 

Sen sijaan 1 momentin 3 kohta ehdotetaan 
kumottavaksi, koska tulevaisuudessa tuleva 
aika ei enää liity mihinkään tiettyyn palve-
lussuhteeseen.  

Momentin 4 kohtaa ehdotetaan tehtäväksi 
työuran ansioista laskettavaan eläkkeeseen 
liittyvät tarkennukset sekä vähimmäisansion 
rajana olevan euromäärän nostaminen vuo-
den 2004 tasoon. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säilytet-
täväksi edelleen perhepäivähoitajaa koskeva 
erityissäännös. Perhepäivähoitajan palvelus-
suhde katsottaisiin kokoaikaiseksi, jos siitä 
tuleva ansio on vähintään 875 euroa kuukau-
dessa ja perhepäivähoitajalla on oikeus jäädä 
osa-aikaeläkkeelle, jos hänellä on KuEL:n 
alaisia ansiota viiden viimeisen kalenterivuo-
den aikana kolmena vuotena kunakin vähin-
tään 10 500 euroa.  

Pykälän 3 momentissa on erityissäännös 
valtiolta tehtävien kunnallistamisen takia 
KuEL:n alaisuuteen siirtyvistä henkilöistä. 
Heillä osa-aikaeläkkeelle siirtymisen edelly-
tyksiä tarkasteltaessa otettaisiin huomioon 
myös valtion eläkelain alaiset ansiot. 

Pykälän 4 momentti ehdotetaan kumotta-
vaksi.  Lain 4 §:n 10 kohdassa säädetään, että 
rahamäärät vastaavat vuoden 2004 indeksilu-
kua ja ehdotetun 71 §:n mukaan rahamääriä 
korotetaan palkkakertoimella. 

16 §. Siirtyminen osa-aikaeläkkeeltä van-
huuseläkkeelle. Osa-aikaeläkkeeltä vanhuus-
eläkkeelle olisi edelleen oikeus siirtyä van-
huuseläkeiän täytyttyä.  Vanhuuseläkeiällä 
tarkoitetaan ikää 63 vuodesta lukien. Osa-
aikaeläkkeeltä voisi siirtyä myös varhenne-
tulle vanhuuseläkkeelle 62 vuoden iän täyt-
tämisestä lukien. Siirtyminen vanhuuseläk-
keelle edellyttäisi edelleen osa-aikatyön lo-
pettamista. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
säännökset siitä, miten osa-aikatyötä yli 68 
vuoden iän jatkavan työntekijän eläke mää-
räytyy. Jos työntekijä jatkaa osa-aikatyötään 
vielä 68 vuoden iän täyttämisen jälkeen, jat-
kettaisiin eläkkeen maksamista osa-
aikaeläkkeen suuruisena, mutta eläkkeen ni-
mike muutettaisiin vanhuuseläkkeeksi. Kun 

työntekijä päättäisi osa-aikatyönsä, hänen 
vanhuuseläkkeensä lykättyyn osaan makset-
taisiin lykkäyskorotus.  

17 §. Ammatillinen kuntoutus. Pykälän 1 
momentin 2 kohtaa ehdotetaan muutettavaksi 
tulevan ajan eläkettä koskevan muutoksen 
vuoksi. Ammatillisen kuntoutuksen edelly-
tyksenä olisi, että jos hakija olisi tullut työ-
kyvyttömäksi, hänelle myönnettävän työky-
vyttömyyseläkkeen tulevan ajan tarkastelu-
ajan ansiot ovat vähintään 25 133,40 euroa. 
Rahamäärä on vuoden 2004 indeksissä. Li-
säksi kohtaan ehdotetaan lisättäväksi kuntou-
tustapahtumapäivän käsite. Kuntoutustapah-
tumapäivä olisi se päivä, jona kuntoutusha-
kemus on tehty. Jos henkilön kuntoutusta 
koskeva hakemus tehdään vasta kuntoutuk-
sen alettua, kuntoutustapahtumapäivä voisi 
olla myös kuntoutustoimenpiteiden alkamista 
edeltävä päivä taikka jos henkilö on jäänyt 
sairauslomalle ja kuntoutustarve oli olemassa 
sairausloman alkaessa, sairausloman ensim-
mäinen päivä.  

20 §. Kuntoutuskorotus. Pykälää ehdote-
taan muutettavaksi siten, ettei kuntoutusra-
han lisäksi makseta kuntoutuskorotusta. 

23 §. Työkyvyttömyysetuudet. 24 §. Työky-
vyttömyyseläke. 25 §. Kuntoutustuki. 26 §. 
Täysi- ja osatyökyvyttömyyseläke. 27 §. Työ-
kyvyttömyyseläkkeen evääminen tai vähen-
täminen.  Pykälistä ehdotetaan poistettavaksi 
luottamushenkilöä koskevat erilliset mainin-
nat ja 24 §:n 5 momentti ehdotetaan kumot-
tavaksi, koska 4 §:n 2 kohdan mukaan työn-
tekijällä tarkoitetaan myös luottamushenki-
löä. Yksilöllistä varhaiseläkettä koskevat 
maininnat ehdotetaan myös poistettavaksi, 
koska tätä eläkelajia koskevat säännökset eh-
dotetaan siirrettäväksi lain voimaantulosään-
nöksiin.  

Tämän lisäksi 23 §:ään ehdotetaan lisättä-
väksi säännös siitä, mihin ikään asti työky-
vyttömyysetuuksia myönnetään. Työkyvyt-
tömyyseläke ja kuntoutustuki myönnettäisiin 
työntekijälle, jonka työkyvyttömyys on alka-
nut ennen 63 vuoden iän täyttämistä. Tämän 
iän täyttämisen jälkeen eläke myönnettäisiin 
aina vanhuuseläkkeenä. Tietynlaisen poikke-
uksen tähän muodostaisivat vain ne työnteki-
jät, joilla on säilynyt oikeus lisäturvan mu-
kaiseen eläkkeeseen ajalta ennen vuotta 
1995. Heillä työkyvyttömyyseläkeoikeus tut-
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kittaisiin myös 63 vuoden iän täyttämisen 
jälkeen, mutta heillekin eläke myönnettäisiin 
työkyvyttömyyseläkkeen sijasta aina van-
huuseläkkeenä. Tästä säädettäisiin lain voi-
maantulosäännöksissä. 

24 §:n 4 momentissa oleva niin sanottu ra-
joitussäännös ehdotetaan kumottavaksi työ-
kyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan eläkkeen 
määräytymistä koskevan muutoksen vuoksi. 
Kun tulevan ajan eläke määrätään viiden 
viimeisen vuoden työansioiden perusteella, 
säännös on tarpeeton.  

Lisäksi 27 §:n 2 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi tarpeettomana myös maininta 
”hengenvaaralliseksi katsottavaa tutkimusta 
ja hoitotoimenpidettä lukuun ottamatta”. 

28 §. Työkyvyn muutoksen vaikutus. Pykä-
lässä säädetään työkyvyn muutoksen vaiku-
tuksesta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Pykälä 
muutettaisiin kokonaan. Pykälän 1 momentin 
nykyistä sananmuotoa tarkistettaisiin. Siitä 
ehdotetaan poistettavaksi kuuden kuukauden 
taannehtivuutta tarkistuksen tekemiselle kos-
keva säännös ja sitä koskeva säännös siirret-
täväksi 29 §:n 2 momenttiin. 

 Pykälän 2 momentti ehdotetaan uudistet-
tavaksi ja sen nykyinen sisältö siirrettäväksi 
uudeksi 4 momentiksi. Pykälän 2 momentis-
sa säädettäisiin niistä edellytyksistä, joiden 
perusteella työkyvyttömyyseläkettä voitaisiin 
tarkistaa. Koska työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevien työstä saatuja ansioita ei enää kaikis-
sa tapauksissa voida verrata tulevan ajan elä-
kepalkkaan sen uuden määrittelytavan vuok-
si, ehdotetaan ansiotulot otettavaksi huomi-
oon pykälän 2 momentissa säädetyn mukai-
sesti. Jos ansiotuloja on vähintään 40 ja enin-
tään 60 prosenttia kertyneen työkyvyttö-
myyseläkkeen perusteena olevista, eläketa-
pahtumaan mennessä ansaituista keskityöan-
sioista, eläke tarkistetaan osatyökyvyttö-
myyseläkkeeksi. Työkyvyttömyyseläke kes-
keytetään, jos eläkkeensaajalla on työansioita 
yli 60 prosenttia edellä mainitusta keskiansi-
osta. Työkyvyttömyyseläkettä ei kuitenkaan 
keskeytettäisi tai lakkautettaisi, jos työansiot 
tilapäisesti ylittävät mainitun keskiansion. 
Aiheettomasti maksettu työkyvyttömyyselä-
ke voidaan KuEL:n 120 §:n perusteella periä 
takaisin. Keskiansiona pidettäisiin joko tule-
van ajan ansioita tai se arvioitaisiin ansaitun 
eläkkeen ansioiden perusteella. Tällöin arvi-

oinnissa kiinnitettäisiin huomiota muun mu-
assa työssäolon pituuteen sekä ammatti- ja 
toimialaan. Jos työuran ansio vaihtelee vuo-
sittain siten, että edellä mainitun kaltaista va-
kiintunutta ansiotasoa ei voitaisi määritellä, 
keskiansio määräytyisi eläketapahtumaan 
mennessä ansaituista keskityöansioista.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin täyden 
työkyvyttömyyseläkkeen tarkistamisesta osa-
työkyvyttömyyseläkkeeksi ja työkyvyttö-
myyseläkkeen lakkauttamisesta tai sen mak-
samisen keskeyttämisestä.  

Pykälän 4 momentti sisältäisi tarkistettuna 
aikaisemmin 2 momentissa olleet säännökset.  
Lainkohdassa säädettäisiin siitä, että työky-
vyttömyyseläkettä lakkautettaessa tai kuntou-
tustuen päättyessä sen maksamista voidaan 
työhönpaluun tukemiseksi jatkaa osatyöky-
vyttömyyseläkkeen suuruisena kuntoutustu-
kena vuotta lyhyemmältäkin ajalta. 

 29 §. Työkyvyttömyyseläkkeen tarkistami-
nen, lakkauttaminen tai keskeyttäminen. Py-
kälässä säädetään työkyvyttömyyseläkkeen 
lakkauttamisesta ja keskeyttämisestä. Pykälä 
muutettaisiin kokonaisuudessaan ja siihen li-
sättäisiin uusi 2 momentti. Pykälän 1 mo-
mentti ehdotetaan uudistettavaksi siten, että 
siinä säädettäisiin työkyvyttömyyseläkkeen 
ja kuntoutustuen tarkistamisesta, lakkautta-
misesta ja keskeyttämisestä. Ehdotuksen mu-
kaan työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki 
lakkautettaisiin sitä seuraavan kalenterikuu-
kauden alusta, jona eläkkeensaaja ei enää ole 
täyttänyt eläkkeen saamisen edellytyksiä. Li-
säksi säännöstä ehdotetaan täsmennettäväksi 
siten, että kuntoutusraha voidaan lakkauttaa 
myös silloin, kun niiden saaja ilman pätevää 
syytä kieltäytyy ammatillista kuntoutuksesta 
tai keskeyttää sen. Pätevänä syynä voitaisiin 
pitää muun muassa sairauden pahenemista, 
uutta sairautta tai muissa olosuhteissa tapah-
tuneita muutoksia, esimerkiksi omaisen sai-
rautta. Työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntou-
tustuen maksaminen voitaisiin keskeyttää 
eläkkeensaajan ansiotyön ajaksi.  

Pykälän uudessa 2 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi, että työkyvyttömyyseläke tar-
kistetaan, keskeytetään tai lakkautetaan eläk-
keensaajan hakemuksesta tai eläkelaitoksen 
aloitteesta. Työkyvyttömyyseläkettä ei kui-
tenkaan tarkistettaisi pitemmältä ajalta kuin 
eläkkeensaajan tarkistushakemusta tai eläke-
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laitoksen tarkistustoimenpiteisiin ryhtymistä 
lähinnä seuraavaa kalenterikuukautta edeltä-
vän vuoden ajalta. Sama koskisi myös eläk-
keen keskeyttämistä ja lakkauttamista. Jos 
eläke jo on keskeytetty, eläke lakkautetaan 
taannehtivasti keskeytysajankohdasta lukien. 
Työkyvyttömyyseläkkeen tarkistamisesta, 
keskeyttämisestä tai lakkauttamisesta annet-
taisiin valituskelpoinen päätös. 

30 §. Työhönsijoittumisraha. Koska täysi-
tehoisen eläkkeen käsite on ehdotettu kumot-
tavaksi 4 §:n 7 kohdasta, korvattaisiin pykä-
lässä oleva täysitehoisen kuntoutustuen mai-
ninta tulevan ajan eläkettä sisältävällä kun-
toutustuella. 

31 §. Osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttu-
mien työttömyyseläkkeeksi. Pykälän 1 mo-
mentti sisältää säännökset osatyökyvyttö-
myyseläkkeen muuttamisesta yksilölliseksi 
varhaiseläkkeeksi. Koska tätä eläkelajia kos-
kevat säännökset ehdotetaan siirrettäväksi 
voimaantulosäännöksiin, pykälän 1 momentti 
kumottaisiin ja pykälän otsikkoa korjattaisiin 
vastaavasti.  

32 §. Työkyvyttömyyseläkkeen muuttumi-
nen vanhuuseläkkeeksi ja oikeus eläkkeen ai-
kana karttuneeseen uuteen eläkkeeseen. Py-
kälässä säädetään työkyvyttömyyseläkkeen 
muuttumisesta vanhuuseläkkeeksi silloin, 
kun työkyvyttömyyseläkkeen saaja täyttää 
vanhuuseläkeiän.  Kun uudistuksen voimaan-
tulon jälkeen työntekijän on mahdollista jää-
dä vanhuuseläkkeelle joustavasti 63 ja 68 vä-
lisenä aikana, säännöstä ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että työkyvyttömyyseläke 
muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iän 
täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Jos 
henkilö tulee työkyvyttömäksi jatkaessaan 
kunnallista palveluaan 63 vuoden täyttämisen 
jälkeen ja hänellä on oikeus lisäturvaan ajalta 
ennen vuotta 1995, hänen oikeutensa työky-
vyttömyyseläkkeeseen tutkitaan, mutta eläke 
myönnetään vanhuuseläkkeenä. Tällöin myös 
lisäturvaoikeus säilyy. Eläke myönnettäisiin 
hakemusta seuraavan kuukauden alusta tai 
erityisistä syistä tätä aikaisemmin. Lisäelä-
keoikeuden menettäneillä työkyvyttömyyttä 
ei enää 63 vuoden iän jälkeen tutkita. Jos en-
nen vuotta 1960 syntyneellä työntekijällä on 
eläkkeeseen oikeuttavaa aikaa ajalta ennen 
vuotta 1995, eläke myönnetään tältä osin 
muunnettuna vanhuuseläkkeenä. Vuonna 

1960 tai sen jälkeen syntyneillä työntekijöillä 
eläke on karttuneen vanhuuseläkkeen mää-
räinen. 

Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, että 
työkyvyttömyyseläkkeen aikana ansaittu uusi 
karttuma lisätään eläkkeeseen 63 vuoden iäs-
sä. Pykälään ehdotetaan myös lisättäväksi 
säännös siitä, että osatyökyvyttömyyseläke 
muuttuu täyden työkyvyttömyyseläkkeen 
suuruiseksi vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden 
iässä. Lisäksi pykälää täsmennetään siten, et-
tä jos työkyvyttömyyseläkkeen päättymisen 
jälkeen myönnetään sellainen uusi eläke, jo-
ka myönnetään uusin perustein eli siihen ei 
sovelleta 60 §:n säännöksiä eläkkeen myön-
tämisestä entisin perustein, uutta eläkettä 
määrättäessä on oikeus aiemman työkyvyt-
tömyyseläkkeen aikana ansaittuun eläkekart-
tumaan.  

33 §. Yksilöllinen varhaiseläke. 34 §. An-
siotyön vaikutus yksilölliseen varhaiseläk-
keeseen. 35 §. Yksilöllisen varhaiseläkkeen 
lakkauttaminen. Pykälät ehdotetaan kumotta-
vaksi, koska yksilöllistä varhaiseläkettä kos-
kevat säännökset ehdotetaan siirrettäväksi 
voimaantulosäännöksiin. 

36 §. Työttömyyseläke. Pykälän 1 momen-
tissa säädetään työttömyyseläkkeen saamisen 
edellytyksistä. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös, jonka mukaan työttömyyseläkkee-
seen on oikeus vain ennen vuotta 1950 syn-
tyneillä henkilöillä. Vuonna 1950 ja tai sen 
jälkeen syntyneillä ei enää olisi oikeutta työt-
tömyyseläkkeeseen. Työttömyyseläkkeitä 
myönnetään 63 vuoden iän täyttämiseen 
saakka.  

Pykälän 1 momentin 1 kohtaa ehdotetaan 
tarkistettavaksi siten, että aikaisempi eläk-
keen ansaintaedellytys korvataan eläkkeen 
karttumisedellytyksellä, koska eläkettä ei 
vastaisuudessa enää määrätä palvelussuhtei-
den keston perusteella. Myös viittaus lyhyt-
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelakiin (134/1962) ehdotetaan tarkistet-
tavaksi. 

Pykälän 3 momentista ehdotetaan poistet-
tavaksi säännös, jonka mukaan työttömyys-
eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi työttö-
myyseläkkeensaajan täyttäessä vanhuuselä-
keiän. Työttömyyseläke muuttuu vanhuus-
eläkkeeksi 63 vuoden iässä, ja tästä ehdote-
taan säädettäväksi lain 39 §:n 2 momentissa.  
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Pykälän 4 momentin sisältö uudistettaisiin 
ja sen nykyinen sisältö siirrettäisiin uudeksi  
5 momentiksi. Pykälän 4 momentissa säädet-
täisiin siitä, että työntekijällä on oikeus van-
huuseläkkeeseen ilman varhennusvähennystä 
62 vuoden iässä, jos hän täyttää työttömyys-
eläkkeen edellytykset vasta 62 vuotta täytet-
tyään.  

37 §. Työttömyyseläkkeen maksamisen kes-
keytys.  Pykälän 2 kohdan rahamäärä ehdote-
taan muutettavaksi vastaamaan työntekijäin 
eläkelain vastaavaa rahamäärää.  

39 §. Työttömyyseläkkeen muuttuminen 
työkyvyttömyyseläkkeeksi ja vanhuuseläk-
keeksi. Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin 
säännös työttömyyseläkkeen muuttumisesta 
vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iän täyttämi-
sen jälkeen. Tulevan ajan eläkeoikeus lisä-
tään tällöin eläkkeeseen. Elinaikakerrointa 
koskevaa säännöstä ei kuitenkaan sovellettai-
si silloin, kun työttömyyseläke muuttuu van-
huuseläkkeeksi.  

40 §. Karttumisprosentit. Pykälässä sääde-
tään eläkkeen karttumisprosenteista ja pykälä 
ehdotetaan muutettavaksi kokonaan.  Pykä-
län 1 momentissa säädettäisiin eläkkeen kart-
tumisesta työansioista. Pääsäännön mukaan 
53 vuoden ikään asti eläkettä karttuisi kuten 
nykyisinkin 1,5 prosenttia vuodessa kunkin 
vuoden eläkkeen perusteena olevista ansiois-
ta. Iästä riippumatta myös työkyvyttömyys- 
ja työttömyyseläkkeen aikaisista ansioista, 
samoin vanhuuseläkkeen aikana saaduista 
ansioista eläkettä karttuisi 1,5 prosenttia 
vuodessa. Työntekijän täytettyä 53 vuotta 
karttumisprosentti olisi 1,9 prosenttia vuo-
dessa ja työntekijän täytettyä 63 vuotta kart-
tumisprosentti olisi 4,5 prosenttia vuodessa 
ellei työntekijä tänä aikana saa edellä mainit-
tua eläkettä 

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäisiin 
eläkkeen karttumisesta tulevalta ajalta ja ajal-
ta, jolta työntekijä on saanut työkyvyttö-
myyseläkettä. Eläkettä karttuisi 1,5 prosenttia 
vuotta kohden tulevan ajan ansiosta siltä osin 
kuin eläkkeeseen luetaan tuleva aika tai täy-
dellä työkyvyttömyyseläkkeellä oloaika 50 
vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenteri-
kuukauden loppuun. Tämän jälkeiseltä ajalta 
karttumisprosentti olisi 1,3 prosenttia 63 
vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 

eläkekarttuma kuukautta kohden saadaan ja-
kamalla 1—3 momentissa säädetyt karttu-
misprosentit luvulla 12. Momentissa säädet-
täisiin myös siitä, miten eläke karttuu sellai-
sen vuoden ansioista, jossa karttumisprosent-
ti muuttuu kesken vuotta. Tällöin lasketaan 
kuukautta kohden laskettujen karttumispro-
senttien keskiarvo kuukausilta vuoden alusta 
eläkkeen alkamiseen tai jos eläke päättyy 
kesken vuotta, eläkkeen päättymistä seuraa-
van kuukauden alusta vuoden loppuun. Tämä 
keskiarvo kerrotaan vielä luvulla 12, jolloin 
saadaan karttumisprosentti, jolla eläke koko 
kyseisen vuoden ansioista määrätään.  

41 §. Eläkkeen karttuminen luottamustoi-
mista. Luottamustoimista eläkettä karttuu 
nykyisin 1,5 prosenttia vuodessa. Koska vas-
taisuudessa ei enää eroteltaisi luottamushen-
kilöä muista kunnallisen eläkelain piiriin 
kuuluvista henkilöistä, ehdotetaan, että pykä-
län 1 momentista poistettaisiin karttumispro-
sentti ja luottamushenkilölle karttuisi 40 §:n 
mukaan eläkettä vuotuisista ansionmenetyk-
sen korvauksista ja määräajalta maksetuista 
palkkioista.  

Pykälän 2 momentti ehdotetaan kumotta-
vaksi tarpeettomana.  

42 §. Varhennusvähennys ja lykkäyskoro-
tus. Pykälässä säädetään varhennusvähen-
nyksestä. Ehdotuksen mukaan pykälän 1 
momentissa säädettäisiin varhennusvähen-
nyksestä ja uudessa 2 momentissa lykkäys-
korotuksesta. Varhennusvähennys olisi 0,6 
prosenttia eläkkeestä jokaiselta kuukaudelta, 
jolta eläke maksetaan ennen 63 vuoden iän 
täyttämistä. Enimmillään varhennusvähennys 
olisi siis 7,2 prosenttia eläkkeestä. 

Pykälän uudessa 2 momentissa säädettäi-
siin lykkäyskorotuksesta. Jos vanhuuseläk-
keen alkaminen lykkääntyisi 68 vuoden iän 
täyttämisen jälkeen, eläkettä korotettaisiin 
lykkäyskorotuksella sitä seuraavan kalenteri-
kuukauden alusta lukien, jona työntekijä täyt-
tää 68 vuotta. Korotuksen määrä olisi 0,4 
prosenttia eläkkeestä jokaiselta kuukaudelta, 
jonka eläkkeen alkaminen lykkääntyy. 

43 §. Osa-aikaeläkkeen määrä. Pykälän 2 
momentissa säädetään vakiintuneen ansiotu-
lon määrittelystä. Säännöstä tarkistettaisiin 
johtuen tulevaa aikaa koskevien säännösten 
muutoksesta.  Vakiintuneena ansiona pidet-
täisiin tulevan ajan ansiota. Myös tarkastelu-



 HE 45/2004 vp  
  
   

 

31

aikana saadut palkattomien aikojen ansiot ja 
etuudet otettaisiin huomioon. Momentista 
poistettaisiin teknistä katkaisua koskeva 
säännös. 

Pykälän 3 momentissa säädetään osa-
aikaeläkkeen määräytymisestä sellaisessa ta-
pauksessa, joissa työntekijällä on oikeus osa-
aikaeläkkeeseen useamman työeläkelain mu-
kaan. Säännöstä ehdotetaan tarkistettavaksi 
siten, että KuEL:n mukainen osa-aikaeläke 
olisi sama suhteellinen osuus koko osa-
aikaeläkkeen määrästä kuin vakiintuneessa 
ansiotasossa huomioon otetut KuEL:n mu-
kaiset ansiot ovat vakiintuneessa ansiossa 
huomioon otetuista niiden lakien mukaisista 
ansioista, joiden perusteella työntekijällä on 
oikeus osa-aikaeläkkeeseen.  

 Pykälän 4 momentissa säädetään osa-
aikaeläkkeen enimmäismäärästä. Momenttia 
muutettaisiin siten, että osa-aikaeläkkeen 
enimmäismäärää laskettaessa otettaisiin 
huomioon työeläkekarttuman lisäksi myös se 
eläkekarttuma, joka on kertynyt valtion va-
roista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta 
alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai opiske-
lun ajalta annetun lain (644/2003) mukaan.  
Rajattaessa osa-aikaeläkkeen määrää vähen-
nys tehtäisiin niiden lakien perusteella, joi-
den perusteella työntekijällä on oikeus osa-
aikaeläkkeeseen, vakiintuneessa ansiotulossa 
huomioon otettujen työansioiden suhteessa.  

45 §. Kuntoutusrahan määrä. Pykälässä 
säädetään kuntoutusrahan määrästä. Vuoden 
2004 alusta voimaan tulleessa lainmuutok-
sessa 921/2003 kuntoutusrahan määrittelyä 
on muutettu siten, että kuntoutusraha on työ-
kyvyttömyyseläkkeen suuruinen ja sen lisäk-
si maksetaan kuntoutuskorotus. Kuntoutusra-
han määrittelyä täsmennetään siten, että kun-
toutusrahan suuruus on työkyvyttömyyseläk-
keiden yhteismäärä korotettuna 33 prosentil-
la. Tämä määrittely on työeläkejärjestelmäs-
sä vakiintunut eikä se asiallisesti vaikuttaisi 
kuntoutujalle maksettavan etuuden määrään. 
Lisäksi pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että lainkohdassa mainit-
tua 17 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitet-
tua ajankohtaa nimitettäisiin kuntoutustapah-
tumapäiväksi. Pykälän 1 momenttiin ehdote-
taan lisättäväksi myös säännös siitä, jos haki-
jan työeläkelain piiriin kuuluva työskentely 
jatkuu vielä sen jälkeen, kun hän on saanut 

päätöksen oikeudesta ammatilliseen kuntou-
tukseen, kuntoutusrahan määrä laskettaisiin 
siten kuin hän olisi tullut työkyvyttömäksi 
kuntoutustoimenpiteen alkamista edeltävänä 
päivänä. Tällä estetään se, että kuntoutuksen 
järjestäjäksi tulisi muu eläkelaitos kuin se, 
jonka järjestämästä eläketurvasta tulevan 
ajan oikeus määräytyy. 

Pykälän 2 momentin sanamuotoa ehdote-
taan muutettavaksi siten, että osakuntoutus-
rahan määrä on puolet 1 momentissa sääde-
tyn täyden kuntoutusrahan määrästä. Muutos 
ei vaikuttaisi osakuntoutusrahan suuruuteen. 

46 §. Kuntoutuskorotuksen määrä. Pykälää 
ehdotetaan muutettavaksi siten, ettei kuntou-
tusrahan lisäksi makseta kuntoutuskorotusta.  

47 §. Harkinnanvaraisen kuntoutusavus-
tuksen määrä. Pykälässä säädetään kuntou-
tusavustuksen määrästä. Edellä 45 ja 46 
§:ään ehdotettujen muutosten vuoksi pykälän 
sananmuotoa ehdotetaan täsmennettäväksi si-
ten, että siitä selkeästi ilmenee kuntou-
tusavustuksen suuruus. Kuntoutusavustus on,   
kuten nykyisinkin, työkyvyttömyyseläkkeen 
suuruinen, eikä siihen makseta kuntoutusko-
rotusta. 

48 §. Työkyvyttömyyseläkkeen määrä. Py-
kälässä säädetään osatyökyvyttömyyseläk-
keen ja yksilöllisen varhaiseläkkeen määräs-
tä. Pykälää muutettaisiin niin, että siinä  sää-
dettäisiin sekä täyden että osatyökyvyttö-
myyseläkkeen määräytymisestä.  

Pykälän 2 momentti kumottaisiin, koska 
yksilöllistä varhaiseläkettä koskevat sään-
nökset ehdotetaan siirrettäväksi voimaantu-
lossäännöksiin. 

49 §. Työttömyyseläkkeen määrä. Pykälän 
1 momentissa säädetään työttömyyseläkkeen 
määrästä. Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös, jonka mukaan tulevan ajan eläkettä 
laskettaessa sovellettaisiin ennen vuotta 2005 
voimassa olleita säännöksiä ja eläkepalkka 
määrättäisiin ennen vuotta 2005 voimassa ol-
leiden säännösten mukaan. 

 Pykälän 2 momentti ehdotetaan kumotta-
vaksi, koska täysitehoisella eläkkeellä ei enää 
muutosten jälkeen olisi merkitystä eläkettä 
määrättäessä.  

50 §. Eläkkeeseen oikeuttava aika. Pykä-
lässä säädetään työeläkelisästä.  Voimaantu-
losäännöksen 5 momentin mukaan päätettä-
essä palvelussuhde ja luottamustoimi 31 päi-
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vään joulukuuta 2004 ja laskettaessa karttu-
nut eläkeoikeus, laskettaisiin lain voimaan-
tullessa voimassa olleen 50 §:n mukaan työ-
eläkelisään oikeuttavien etuuksien perusteel-
la karttunut eläkeoikeus. Muutoin työeläke-
lisää koskevia säännöksiä ei enää vuoden 
2005 jälkeen sovellettaisi, joten ne esitetään 
tarpeettomina kumottavaksi. Pykälä muutet-
taisiin sisällöltään kokonaan siten, että siinä 
säädettäisiin eläkkeeseen oikeuttavasta ajas-
ta. Pykälässä säädettäisiin, että eläkkeeseen 
oikeuttaisivat ansiot, jotka työntekijä olisi 
ansainnut 18 ja 68 vuoden iän täyttämisen 
välisenä aikana.  Eläkkeeseen eivät oikeuttai-
si työkyvyttömyyden alkamisvuonna saadut 
ansiot. Tässä esityksessä 4 §:n 8 kohdan 
säännöstä tulevasta ajasta ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että tuleva aika luetaan eläk-
keeseen oikeuttavaksi työkyvyttömyyden al-
kamisvuoden alusta lukien. Siten työkyvyt-
tömyyden alkamisvuoden ansioista karttu-
matta jäävän eläkkeen korvaisi eläkekarttuma 
tulevan ajan ansion perusteella.  

51 §. Eläkkeen karttuminen osa-
aikaeläkkeellä oloajalta. Pykälä muutettai-
siin kokonaisuudessaan. Pykälän 1 momen-
tissa oleva säännös eläkkeeseen oikeuttavasta 
ajasta on ehdotettu siirrettäväksi edelliseen 
pykälään. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi eläkkeen karttumisesta osa-
aikaeläkkeellä oloajalta, nykyisin tästä sääde-
tään 2 momentissa. Osa-aikaeläkkeen ajalta 
vanhuuseläkettä karttuisi 0,75 prosenttia an-
siotulojen erotuksesta vuodessa eli 1/16 pro-
senttia kuukaudessa. Työkyvyttömyyseläket-
tä osa-aikaeläkkeen aikana karttuisi kuitenkin 
1,5 prosenttia ansiotulojen erotuksesta vuo-
dessa eli 1/8 prosenttia kuukaudessa. Ansio-
tulojen erotuksena pidettäisiin sitä työan-
siotulojen erotusta, jonka perusteella osa-
aikaeläke on ensimmäisen kerran määrätty. 
Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi myös 43 
§:n 2 momenttia vastaava säännös tilanteita 
varten, joissa osa-aikaeläke myönnetään sa-
manaikaisesti useammasta eri järjestelmästä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi eläkkeen karttumisesta silloin, kun 
osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdystä osa-
aikatyöstä karttuvaan eläkkeeseen luettaisiin 
mukaan tulevan ajan eläke. Tulevalta ajalta 
eläke karttuisi 1,3 prosenttia vuotta kohden 
43 §:n 1 momentin mukaisesti lasketusta an-

sion alenemasta.  
Pykälän uudessa 3 momentissa säädettäi-

siin osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdystä työstä 
karttuvasta eläkkeestä. Osa-aikatyöstä eläke 
karttuisi kuten muustakin työstä 40 §:n 1 ja 2 
momenttien mukaisesti. 

52 §. Eläkkeeseen oikeuttavat etuudet. Py-
kälässä säädetään palvelussuhteen keskey-
tyksistä. Nämä säännökset ehdotetaan ku-
mottavaksi tarpeettomina, koska eläke jat-
kossa karttuisi vuosiansioiden perusteella, ja 
pykälä uudistettaisiin sisällöltään kokonaan. 
Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi palkat-
tomilta ajoilta maksettavista etuuksista, joi-
den perusteena olevan ansion tai työtulon pe-
rusteella karttuu eläkettä. Pykälän 1 momen-
tin johtokappaleessa ehdotetaan säädettäväk-
si, että etuuksista karttuisi eläkettä työnteki-
jän 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan ka-
lenterikuukauden alusta eläketapahtumaa 
edeltävän kalenterivuoden loppuun. Eläkettä 
ei kuitenkaan karttuisi ajalta, jolta työntekijä 
olisi saanut työeläkelain mukaista eläkettä.  
Mainittujen etuuksien perustella syntyisi kui-
tenkin oikeus eläkkeeseen vain, jos työnteki-
jällä olisi työeläkelain mukaisia työansioita 
vähintään 12 566,70 euroa ennen eläkkeelle 
siirtymistään.  

Pykälän 1 momentin mukaan näitä etuuksia 
olisivat nykyisessä KuEL:n 50 §:ssä mainitut 
työeläkelisään oikeuttavat etuudet kuten an-
siosidonnainen työttömyyspäiväraha sekä 
erilaiset koulutus- ja kuntoutusetuudet. Työt-
tömyyden ajalta eläkekarttuma laskettaisiin 
ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan 
perusteena olevan palkan perusteella. Samal-
la tavalla otettaisiin huomioon myös muut 
tarkasteluaikana maksettujen palkattomien 
etuuksien perusteena olevat ansiot. Säännök-
set palkattomilta ajoilta karttuvasta eläkkees-
tä vastaavat työntekijäin eläkelain vastaavia 
säännöksiä.  

Eläkettä karttuisi uusina etuuksina myös 
vuorotteluvapaakorvauksen perusteena ole-
van ansion perusteella. Samoin eläkettä kart-
tuisi myös sairauspäivärahan, erityishoitora-
han sekä äitiys- erityisäitiys-, isyys- ja van-
hempainrahan perusteena olevan, sairausva-
kuutuslain mukaisen työtulon perusteella. 
Eläkettä ei kuitenkaan karttuisi siltä osin, jol-
ta päiväraha on maksettu työnantajalle.  

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
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täväksi, että eläkettä laskettaessa ansioperus-
teena käytettäisiin äitiys-, erityisäitiys-, 
isyys- ja vanhempainrahan perusteena olevaa 
työtuloa siten, että siltä ajalta, jolta etuutta on 
maksettu työntekijälle itselleen, eläkekarttu-
man perusteena käytettäisiin mainittua perus-
tetta korotettuna kertoimella 1,17. Siltä ajal-
ta, jolta etuus on maksettu työnantajalle äi-
tiysvapaan ajalta maksetun palkan korvaami-
seksi, eläkekarttuman perusteena olisi äitiys-
päivärahan perusteena oleva työtulo muun-
nettuna kertoimella 0,17. Tältä ajalta siis elä-
kettä karttuisi näin muunnetun työtulon sekä 
palkan perusteella, jolloin karttuma vastaisi 
edellä mainittua kertoimella 1,17 korotetun 
työtulon karttumaa.   

Jos äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhem-
painraha on maksettu vähimmäispäivärahan 
suuruisena siitä syystä, että ansiotuloja ei ole 
tai ne ovat vähäiset, käytettäisiin karttuman 
perusteena 523,61 euron suuruista kuukau-
siansiota. Siinä tapauksessa, että vanhem-
painetuus on työhön paluun vuoksi maksettu 
vähimmäispäivärahan suuruisena, karttuman 
perusteena olisi työntekijälle maksettu vä-
himmäispäiväraha. Näissä tilanteissa eläkettä 
karttuisi sekä palkan että vähimmäispäivära-
han perusteella.  

Pykälän 3 momentin mukaan ansioon suh-
teutetun työttömyyspäivärahan ja vuorottelu-
vapaakorvauksen osalta karttuman perusteen 
olisi 75 prosenttia etuuden perusteena olevan 
ansion määrästä. Muiden etuuksien osalta 
karttuman perusteena olisi 65 prosenttia 
etuuden perusteena olevan ansion tai työtu-
lon määrästä.  

 Pykälän 4 momentissa säädettäisiin eläk-
keen karttumisesta tapauksissa, joissa työn-
tekijällä on oikeus eläkkeeseen kahden tai 
useamman työeläkelain mukaan. Tällöin pal-
kattomilta ajoilta karttuneen eläkkeen osan 
maksaisi pääsääntöisesti 7 luvussa tarkoitettu 
viimeinen eläkelaitos. Momentissa säädettäi-
siin myös siitä, miten näistä etuuksista kart-
tuneista eläkkeistä syntynyt vastuu jaetaan 
eri eläkelaitosten kesken. Vastuu palkatto-
milta ajoilta maksettujen etuuksien perusteel-
la ansaitusta eläkkeestä jaettaisiin vuosittain 
eläkelaitosten kesken kunakin vuonna eläke-
laitoksessa vakuutettujen palkkasummien 
suhteessa. Tästä ehdotetaan säädettäväksi 
TEL:n 12 §:n 1 momentin 6 kohdassa, johon 

tässä momentissa viitattaisiin.  
53 §. Tuleva aika. Pykälässä säädetään tu-

levan ajan edellytyksistä. Pykälä ehdotetaan 
muutettavaksi kokonaisuudessaan siten, että 
siinä säädettäisiin tulevan ajan eläkkeestä. 
Tuleva aika on määritelty 4 §:n 8 kohdassa. 
Tuleva aika luettaisiin kaikkiin työkyvyttö-
myyseläkkeisiin, jos työntekijällä olisi työ-
kyvyttömyyden alkamisvuoden ja sitä edel-
täneen kymmenen kalenterivuoden aikana 
työeläkelain mukaisia ansioita vähintään 12 
566,70 euroa vuoden 2004 indeksissä. Vä-
himmäistyöskentelyvaatimus korvaisi nykyi-
sen 12 kuukauden työskentelyvaatimuksen 
kymmenen viimeisen kalenterivuoden aika-
na.  

Pykälän 2 momentin mukaan tulevan ajan 
eläkkeen perusteena oleva ansio määräytyisi 
niiden työeläkelakien mukaisen työansioiden 
perusteella, jotka työntekijällä olisi ollut työ-
kyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden 
viiden kalenterivuoden aikana. Tätä viiden 
vuoden aikaa nimitettäisiin tarkasteluajaksi. 
Pääsääntöisesti tulevan ajan ansio määräytyi-
si täysien kalenterivuosien työansioiden pe-
rusteella. Tulevan ajan ansio saataisiin jaka-
malla tarkasteluaikana saatujen työansioiden 
summa tarkasteluaikaan sisältyvien kuukau-
sien lukumäärällä eli kuudellakymmenellä. 
Työansiot tarkistettaisiin palkkakertoimella. 
Työansioina otettaisiin huomioon siis kaikki-
en työeläkelakien alaiset ansiot. Yrittäjäelä-
kelakien mukaiset työtulot otettaisiin huomi-
oon vahvistettujen työtulojen suuruisina. 
Niistä ei vähennettäisi maksamattomia va-
kuutusmaksuja.  

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan sädettä-
väksi siitä, että tarkasteluajan työansioon rin-
nastettaisiin myös 52 §:ssä mainittujen 
etuuksien perusteena olevat ansiot tai työtu-
lot. Tulevan ajan palkkaa määrättäessä nämä 
ansiot ja työtulot otettaisiin huomioon täysi-
määräisinä siltä ajalta, jolta etuus on makset-
tu työntekijälle.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitä, 
että tarkasteluaikaan kohdistuvat työttömyys-
turvalain mukainen peruspäiväraha ja työ-
markkinatuki otettaisiin työansiona huomi-
oon 1 047,22 euron suuruisena kuukautta 
kohden. Rahamäärä vastaa vuoden 2004 in-
deksilukua. Tulevan ajan ansiossa otettaisiin 
huomioon etuuksina myös tarkasteluaikaan 
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kohdistuvat aktivointiin tähtäävät etuudet ku-
ten julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain (1295/2002) mukaiset tuet ja työttö-
myysturvalain (1290/2002) mukainen koulu-
tuspäiväraha. Nämä etuudet otettaisiin huo-
mioon tulevan ajan ansioissa, vaikka niitä ei 
oteta huomioon ansaitussa eläkkeessä. Tule-
van ajan ansiossa otettaisiin huomioon myös 
vähimmäispäivärahan suuruinen sairauspäi-
väraha, joka on maksettu työttömyysturva-
lain mukaisen päivärahajakson aikana sairas-
tuneelle työntekijälle. Myös nämä etuudet 
otettaisiin huomioon 1 047,22 euron suurui-
sena. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin siitä, 
että tulevan ajan ansiota ei voitaisi määrätä 
pelkästään palkattomilta ajoilta maksettujen 
etuuksien perusteella.  

Pykälän 6 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi tulevan ajan määräytymisestä sellai-
sissa tapauksissa, joissa työntekijä on ollut 
tarkasteluaikana poissa työelämästä alle kol-
mevuotiaan lapsen hoitamisen vuoksi. Jotta 
tällaisissakin tilanteissa työkyvyttömyyseläke 
antaisi riittävän turvan, ehdotetaan tarkaste-
luajan ansiona käytettäväksi työntekijän ha-
kemuksesta sellaista vakiintunutta ansiotuloa, 
jota lapsenhoitoaika ei ole pienentänyt. Ansi-
oita otetaan huomioon enintään eläketapah-
tumaa edeltävän kymmenen vuoden ajalta. 
Edellytyksenä on, että alle kolmevuotiaan 
lapsen hoidon vuoksi työstä poissaololla olisi 
merkittävä vaikutus työntekijän eläketurvaan. 
Merkittävän vaikutuksen rajana käytettäisiin 
nykyistä eläkepalkan harkinnanvaraisen tar-
kistamisen rajaa eli 20 prosenttia.   

54 § Tulevan ajan ansiot erityistilanteissa. 
Pykälässä olevat jälkikarenssiaikaa koskevat 
säännökset ehdotetaan kumottavaksi ja pykä-
lä muutettavaksi sisällöltään kokonaan. Py-
kälän 1 momentissa säädettäisiin poikkeus-
sääntö niitä tilanteita varten, joissa työnteki-
jällä ei ole tarkasteluaikana yhtenäkään 
vuonna sellaisia ansioita, jotka otetaan huo-
mioon tulevan ajan tarkasteluaikaa määrättä-
essä. Tällöin otettaisiin huomioon työkyvyt-
tömyyden alkamisvuoden ansiot sen kuukau-
den loppuun asti, jona työntekijä on tullut 
työkyvyttömäksi. Nämä työkyvyttömyyden 
alkamisvuoden ansiot otettaisiin huomioon 
myös silloin, kun työansioita on vain tarkas-
teluajan viimeisenä vuonna. Näissäkin tapa-

uksissa tulevan ajan ansio saataisiin jakamal-
la työkyvyttömyyden alkamisvuoden työan-
siot ja mahdolliset sitä edeltävän vuoden työ-
ansiot 60 kuukaudella. Työansioina otettai-
siin huomioon myös 53 §:n 3 ja 4 momentis-
sa mainitut ansiot ja etuudet. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin nuorten 
tulevan ajan eläkkeen määräytymisestä. Tar-
kasteluaikana otettaisiin huomioon 18 vuo-
den iän täyttämistä seuraavan kuukauden al-
kamisen ja sen kuukauden, jona työntekijä on 
tullut työkyvyttömäksi, päätymisen välinen 
aika. Tämä ajanjakso voisi siis olla viittä 
vuotta lyhyempi. Tulevan ajan ansio saatai-
siin jakamalla tänä aikana saadut ansiot sa-
maan ajanjaksoon sisältyvien kuukausien lu-
kumäärällä. Tällöinkin edellytetään, että nuo-
rella työntekijällä on ansiotuloja vähintään 
53 §:n 1 momentissa säädetty vähimmäis-
määrä. Poikkeussääntö tulisi siis sovelletta-
vaksi sellaisiin nuoriin työntekijöihin, jotka 
tulevat työkyvyttömiksi ennen sen vuoden 
loppua, jona täyttävät 23 vuoden iän.  

55 §. Tulevan ajan ansion jakaantuminen. 
Pykälässä olevat työttömyysturvalain mukai-
sia lisäpäiviä koskevat säännökset ehdotetaan 
tarpeettomina kumottavaksi. Pykälässä sää-
dettäisiin tulevan ajan määräytymisestä niissä 
tapauksissa, joissa työntekijällä on tarkaste-
luaikana kunnallisen eläkelain alaisten ansi-
oiden lisäksi muiden työeläkelakien alaisia 
ansioita. Tällöin kunnallisen eläkelain tule-
van ajan ansio olisi tulevan ajan ansioiden 
yhteismäärästä sama suhteellinen osuus kuin 
mikä tarkasteluajalta huomioon otettujen 
KuEL:n alaisten ansioiden osuus olisi kaik-
kien työeläkelakien alaisten ansioiden yh-
teismäärästä tarkasteluaikana. Siten tarkaste-
luajan ansioissa mukana olevat palkattomilta 
ajoilta maksettujen etuuksien perusteena ole-
vat ansiot jakautuisivat eläkelakien kesken 
tarkasteluaikana vakuutettujen työansioiden 
suhteessa. 

56 §. Lastenhoitoaika. 57 §. Tulevan ajan 
liittäminen palvelussuhteeseen.  Ehdotetuista 
52 ja 53 §:stä johtuen pykälät ehdotetaan 
kumottavaksi tarpeettomina. 

58 §. Tuleva aika ja toimeksiantosopimus 
sekä lyhyet palvelussuhteet. Toimeksiantoso-
pimuksen perusteella määräytyvää tulevan 
ajan eläkkeen osaa koskisivat jatkossa samat 
säännökset kuin muitakin palvelussuhteita, 
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kuten myös niin sanottuja lyhyitä palvelus-
suhteita. Tästä syystä pykälä ehdotetaan ku-
mottavaksi.  

59 §. Eläkkeelläoloajan lukeminen elä-
keajaksi. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi uu-
desta tulevan ajan eläkkeen laskutavasta ai-
heutuvat muutokset. Koska täysitehoisen 
eläkkeen käsite on kumottu ja tuleva aika liit-
tyy kaikkiin työkyvyttömyyseläkkeisiin, luet-
taisiin työkyvyttömyyseläkkeellä oloaika 
eläkkeeseen oikeuttavaksi vanhuuseläkkeessä 
sekä uudessa työkyvyttömyyseläkkeessä. 
Eläkkeeseen oikeuttavaksi ei kuitenkaan las-
keta aikaa, jolta työkyvyttömyyseläkettä on 
liian suurten työansioiden vuoksi maksettu 
aiheettomasti. Laskettaessa eläkettä aiemman 
työkyvyttömyyseläkkeen ajalta perusteena 
käytetään tulevan ajan ansiota. Kunnallisen 
eläkelain mukaista eläkettä laskettaessa pe-
rusteena käytettäisiin sitä suhteellista osuutta 
tulevan ajan ansioista, joka vastaa KuEL:n 
mukaisten työansioiden määrää tarkastelu-
ajan ansioiden yhteismäärästä.     

60 §. Eläke entisin perustein. Pykälän 1 
momenttiin ehdotetaan tehtäväksi täysitehoi-
sen eläkkeen käsitteen kumoamisesta johtuva 
muutos. Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös, jonka mukaan myös vanhuuseläke 
myönnetään samojen perusteiden mukaan 
kuin aikaisempi eläke, jos vanhuuseläkkeen 
alkaessa työkyvyttömyyden päättymisestä on 
kulunut enintään kaksi vuotta. 

Pykälän 2 momenttin säännös ehdotetaan 
kumottavaksi uuden tulevan ajan eläkkeen 
laskutavasta aiheutuvien muutosten vuoksi ja 
nykyisin pykälän 3 momentissa säädetty kun-
toutuspäätöksen alkamisaika ehdotetaan kor-
vattavaksi kuntoutusrahakauden alkamisella 
ja säännös siirrettäväksi 2 momenttiin. 

61 §. Palvelussuhteen alkaminen ja päät-
tyminen. 62 §. Palvelussuhteen jatkuvuus. 63 
§. Rinnakkaiset palvelussuhteet. 64 §. Jä-
senyhteisöjen yhteinen virka- tai työsuhde. 65 
§. Palvelussuhteen tekninen katkaisu. 66 §. 
Palvelussuhteen automaattinen katkaisu. 67 
§. Teknisen ja automaattisen katkaisun sovel-
tamisen rajoituksia. Pykälät ehdotetaan ku-
mottavaksi tarpeettomana, koska jatkossa 
eläke määräytyy kunkin vuoden työansioiden 
perusteella. 

68 §. Eläkkeessä huomioon otettavat ansi-
ot. Pykälässä säädetään eläkepalkassa huo-

mioon otettavista ansioista.  Pykälä ehdote-
taan muutettavaksi kokonaisuudessaan ja sii-
nä määriteltäisiin eläkkeen perusteena olevat 
työansiot. Pykälä vastaisi pääsääntöisesti 
työntekijäin eläkelakiin ehdotettua pykälää. 
Säännösten samanlaisuuden tarkoituksena on 
taata yhtenäinen eläketyöansiokäsite eri elä-
kejärjestelmissä.  

Pykälän 1 momentin mukaan pääsääntönä 
olisi, että eläkkeen perusteena olevaa työan-
siota määriteltäessä otettaisiin huomioon 
palkka tai muu vastike, joka on maksettu tai 
sovittu maksettavaksi korvauksena työstä. 
Eläkkeen perusteena oleviin ansioihin luet-
taisiin siten peruspalkka, joka voi määräytyä 
ajan tai työsuorituksen tai molempien perus-
teella. Peruspalkka olisi nykyisen käytännön 
mukaisesti eläkkeeseen oikeuttavaa palkkaa 
siitä riippumatta, onko se ansaittu säännölli-
sestä työstä, ylityöstä, hätätyöstä tai esimer-
kiksi sairausajan palkkana taikka irtisano-
misajan palkkana. Myös työntekijän työsuo-
ritukseen perustuva provisio tai bonus mak-
setaan korvauksena työstä ja kuuluisi eläke-
työansioon. Eläkkeen perusteena oleviin an-
sioihin luettaisiin nykyisen soveltamiskäy-
tännön mukaisesti myös erilaiset palkan lisät 
ja korotukset esimerkiksi olosuhdelisä, vuo-
rotyölisä, ilta- ja yötyölisä sekä ylityökorva-
us, sunnuntaityökorotus ja hälytysluontoises-
ta työstä tai seisokkityöstä maksettava koro-
tus. Samoin työstä maksettavaksi korvauk-
seksi katsottaisiin kuten nykyisinkin erilaiset 
varallaolokorvaukset, arkipyhä- tai vapaa-
vuorokorvaukset. Myös määrättyjen palve-
lusvuosien perusteella maksettava korvaus tai 
lahja luettaisiin eläkkeen perusteena oleviin 
työansioihin. Kuitenkin tavanomaiset esi-
merkiksi merkkipäivän perusteella annettavat 
esine- ja rahalahjat, eivät sen sijaan olisi vas-
tiketta tehdystä työstä, joten ne jäisivät elä-
kettä kartuttavan työansiokäsitteen ulkopuo-
lella riippumatta niiden verotuskohtelusta. 

Työansioihin luettaisiin myös työstä mak-
settavaksi sovittu palkka, joka jäsenyhteisön 
maksukyvyttömyyden vuoksi on jäänyt saa-
matta, jos siitä on saatu luotettava näyttö 
esimerkiksi konkurssituomiossa.  

Tulospalkkioerät luettaisiin myös eläkkeen 
perusteena oleviin ansioihin. Myös luontois-
edut luettaisiin eläkkeen perusteena oleviin 
ansioihin kuten nykyisinkin riippumatta siitä, 
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suoritetaanko niitä rahapalkan lisäksi tai yk-
sinomaan vastikkeena työstä. Luontoisedut 
arvioitaisiin rahaksi nykykäytännön mukai-
sesti verohallituksen vahvistamien perustei-
den mukaan. Ne luontoisedut, joiden arvoa 
verohallitus ei vahvista, arvioitaisiin käypään 
arvoon. 

Nykykäytännön mukaisesti työstä makset-
tuna palkkana pidettäisiin vuosilomapalkkaa 
sekä lomaltapaluurahaa, lomarahaa tai muuta 
sitä vastaavaa etuutta. Palvelussuhteen pää-
tyessä maksettavan lomakorvauksen osalta 
nykyistä tilannetta muutettaisiin siten, että 
palvelussuhteen päättyessä maksettava loma-
korvaus luettaisiin eläkeansioihin.  

Pykälän 1 momentin mukaan siinä tarkoi-
tettu vastike katsottaisiin eläkkeen perusteena 
oleviin ansioihin kuuluvaksi myös silloin, 
kun sen suorittaa työntekijälle työantajan si-
jasta konkurssipesä, palkkaturvalaissa tarkoi-
tettu palkkaturvasta huolehtiva viranomainen 
tai muu maksaja (sijaismaksaja). 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi tilanteista, joissa vastikkeen maksaa 
muu maksaja kuin työnantaja. Esitys vastaa 
nykyisin voimassa olevaa soveltamiskäytän-
töä. Eläkkeen perusteena oleviin ansioihin 
kuuluisivat myös yleisöltä saatavat maksut 
tai lunastukset jäsenyhteisön vahvistamien 
perusteiden mukaisesti. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi esimerkinomaisena luettelo eristä, joita 
ei oteta huomioon eläkkeen perusteena ole-
vaa työansiota määrättäessä. Eläkkeen perus-
teena oleviin ansioihin ei muun muassa pi-
dettäisi kokouspalkkioita. Työansioon ei 
myöskään luettaisi sellaisia etuja tai suori-
tuksia, jotka saadaan työsuhteen perusteella, 
mutta muuten kuin varsinaisena työstä saatu-
na vastikkeena. Siten työansioihin ei luettaisi 
työnantajalta saatua henkilökuntaetua. Hen-
kilökuntaedulla tarkoitetaan työantajan työn-
tekijöilleen muussa muodossa kuin rahana 
antamia, yleensä jatkuviksi tarkoitettuja 
etuuksia, jotka eivät yleensä ole työsuhteen 
ehtoja. Koska nämä edut eivät ole palkkaan 
rinnastettavia luontoisetuja, niiden raha-
arvoa ei ole vahvistettu verohallituksen vuo-
sittain antamassa luontoisetupäätöksessä. 
Työantaja voi esimerkiksi tukea työnteki-
jöidensä virkistys- ja harrastustoiminta, jär-
jestää maksuttoman terveydenhoidon ja niin 

edelleen. Henkilökuntaetu on kollektiivinen 
etuus. Jos vastaava etu annetaan vain tietyille 
henkilöille, ei kyseessä ole henkilökuntaetu. 
Tällöin kyse on työstä maksettavasta vastik-
keesta, joka luetaan eläkkeen perusteena ole-
viin ansioihin. Työantajan työntekijän yksi-
löllisestä eläkevakuutuksesta maksamat va-
kuutusmaksut luettaisiin työansioon siltä osin 
kuin ne katsotaan verotuksessa työntekijän 
veronalaiseksi ansiotuloksi.  Eläkkeen perus-
teena oleviin työansioihin ei myöskään luet-
taisi korkoetua työsuhteen perusteella saa-
dusta lainasta. Säännös vastaisi nykykäytän-
töä. 

Pykälän 3 momentin 6—8 kohtien mukaan 
eläkkeen perusteena oleviin ansioihin ei luet-
taisi työmatkasta saatua päivärahaa tai muuta 
kustannusten korvausta, työsopimuslaissa 
tarkoitettua odotusajan palkkaa tai työsopi-
muksen päättämisestä maksettavaa korvausta 
tai muuta vahingonkorvausta. Kyseiset erät 
eivät ole vastiketta tehdystä työtä, vaan kor-
vausta kustannuksista ja vahingosta.   

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännökset käteistä voittopalkkiota 
määrättäessä noudatettavista menettelyllisistä 
edellytyksistä, joiden on täytyttävä, jotta ky-
se voidaan katsoa olevan 3 momentin 10 
kohdan mukaisesta eläkkeen perusteena ole-
van työansion ulkopuolelle jäävästä käteises-
tä voittopalkkiosta.  

Pykälän 5 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi ulkomaantyön eläkettä kartuttavasta 
työansiosta (vakuutuspalkka).  

69 §. Palkansaajien eläkemaksun vähen-
täminen. Pykälän 1 momentissa säädetään 
eläkemaksun vähentämisestä eläkettä lasket-
taessa. Koska eläkepalkkaa ei enää lasketa, 
tarkistettaisiin sanamuotoa siten, että eläke-
maksu vähennetään eläkettä laskettaessa.  
Momenttiin lisättäisiin myös säännös siitä, 
että työansioista vähennettäisiin 53 vuotta 
täyttäneiden korotettua eläkemaksua vastaa-
va osuus. 

Pykälän 2 momentista ehdotetaan poistet-
tavaksi luottamushenkilöitä koskeva erityis-
säännös tarpeettomana. Kun laissa säädetään 
työntekijästä, sillä tarkoitetaan myös luotta-
mushenkilö.  

Pykälän uudessa 3 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi palkansaajien eläkemaksun vä-
hentämisestä ja laskemisesta sinä vuonna, jo-
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na työntekijä täyttää 53 vuotta. Palkansaajan 
eläkemaksuprosenttina pidettäisiin tällöin 
kuukausien lukumäärällä painotettua 1 mo-
mentin mukaisten prosenttien keskiarvoa. 
Painotettua prosenttia laskettaessa kuukaudet 
määräytyvät samoin kuin 40 §:n 4 momentin 
mukaista karttumisprosenttia laskettaessa.  

70 §. Eläkkeen karttuminen eläketapahtu-
mavuodelta. Pykälässä säädetään eläkepalkan 
määräytymisestä. Pykälä ehdotetaan uudistet-
tavaksi sisällöltään kokonaan ja sen 1 mo-
mentissa säädettäisiin, että eläke karttuu elä-
ketapahtumavuodelta sitä edeltäneen vuoden 
ansioiden perusteella, jos KuEL:n alaisia an-
sioita on vähintään kolmena perättäisenä ka-
lenterivuonna vähintään 6 000 euroa.  Tällä 
tavalla pystytään takaamaan eläkkeensaajan 
toimeentulon katkeamattomuus. Eläkepää-
töksen antaminen ei viivästy siitä syystä, että 
joudutaan odottamaan selvitystä kaikista pal-
velussuhteen viimeisen vuoden ansiosta. Jos 
eläketapahtuma sattuu kesken kalenterivuot-
ta, edellisen vuoden ansiot kerrotaan eläketa-
pahtumavuoden alusta eläketapahtumakuu-
kauden loppuun olevien kuukausien määrällä 
ja jaetaan luvulla 12. 

Pykälän uudistetussa 2 momentissa säädet-
täisiin siitä, että mikäli eläketapahtumavuotta 
edeltäneen vuoden ansiot poikkeavat kahden 
sitä edeltäneen vuoden keskiansioista yli 10 
prosenttia, selvitetään myös viimeisen vuo-
den ansiot ja eläke karttuu niiden perusteella. 
Tällä vertailulla taataan se, että mikäli ansiot 
ovat eläketapahtumaa edeltävänä vuonna 
poikenneet kahden edellisen vuoden vakiin-
tuneista ansioista mainitulla määrällä, ne ei-
vät pääse vaikuttamaan eläkkeen määräyty-
miseen eläketapahtumavuodelta. Säännöksil-
lä turvataan joustava menettely, mutta huo-
mioidaan kuitenkin sellaiset poikkeamat, 
joilla on merkitystä. 

71 §. Palkkakerroin. Pykälässä säädetään 
eläkepalkan laskemisesta eräissä erityistilan-
teissa. Nämä säännökset ehdotetaan tarpeet-
tomina kumottaviksi. Pykälä ehdotetaan uu-
distettavaksi sisällöltään kokonaan ja siihen 
ehdotetaan otettavaksi säännös eläkettä las-
kettaessa ansioiden sekä laissa säädettyjen 
ansiorajojen ja rahamäärien tarkistamisessa 
käytettävästä palkkakertoimesta. Siinä palk-
katason muutoksen paino olisi 0,8 ja hintata-
son muutoksen paino 0,2. Palkkakertoimesta 

säädetään työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä. 
72 §. Ikäkorotus. Pykälässä säädetään elä-

kepalkan laskemisesta lastenhoidon ja kun-
toutusetuuksien ajalta. Nämä säännökset eh-
dotetaan tarpeettomina kumottavaksi. Pykälä 
ehdotetaan uudistettavaksi sisällöltään koko-
naan ja siihen ehdotetaan otettavaksi sään-
nökset nuorten työkyvyttömyyseläkkeiden, 
osatyökyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutus-
tukien korottamisesta erityisellä kertoimella. 
Korotus myönnettäisiin eläkkeen jatkuttua 
viisi täyttä kalenterivuotta. Korotuksen mää-
rä riippuisi eläkkeensaajan iästä korotushet-
kellä. Korotuksen voisi saada aikaisintaan 
24-vuotiaana, jos työkyvyttömyys on alkanut 
18 vuoden iän täyttämisvuonna. Korotus olisi 
silloin 21 prosenttia. Korotus pienenee 0,7:llä 
kutakin ikävuotta kohden. Näin ollen koro-
tusta ei enää myönnetä, jos työkyvyttömyys 
alkaa 50 vuoden iän täyttämisen jälkeen.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin perhe-
eläkkeiden korottamisesta vastaavalla ker-
toimella. Jos edunjättäjän eläkkeeseen ei si-
sältynyt 1 momentissa tarkoitettua korotusta 
tai jos edunjättäjä ei ollut kuollessaan eläk-
keellä, lisättäisiin perhe-eläkkeen perusteeksi 
laskettavaan edunjättäjän työkyvyttömyys-
eläkkeeseen se kertakorotus, jonka edunjättä-
jä olisi saanut, jos työkyvyttömyyseläke olisi 
jatkunut edellä 1 momentissa tarkoitetun 
ajan. Kertakorotus lisätään perhe-
eläkkeeseen sen kalenterivuoden alusta, jo-
hon mennessä edunjättäjän työkyvyttömyys-
eläke tai kuntoutustuki olisi jatkunut yhteen-
sä viisi täyttä kalenterivuotta.  

73 §. Elinaikakerroin. Pykälässä säädetään 
eläkepalkan harkinnanvaraisesta tarkistami-
sesta. Nämä säännökset ehdotetaan tarpeet-
tomina kumottavaksi. Pykälä ehdotetaan uu-
distettavaksi sisällöltään kokonaan siten, että 
siinä säädettäisiin vanhuuseläkkeen ja les-
keneläkkeen määrään vaikuttavasta elinaika-
kertoimesta. Pykälän 1 momentin mukaan 
ensimmäisen kerran elinaikakertoimella tar-
kistettaisiin vuonna 2010 myönnettäviä eläk-
keitä. Elinaikakerrointa ei sovellettaisi työt-
tömyyseläkkeen tai yksilöllisen varhaiseläk-
keen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi, ei 
myöskään työkyvyttömyyseläkkeisiin, joissa 
eläketapahtuma on ennen tämän lain voi-
maantuloa. Vanhuuseläke muunnettaisiin 
työntekijän 62 vuoden iän täyttämisvuodeksi 
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vahvistetulla elinaikakertoimella. Jos van-
huuseläke alkaa 62 vuotta alemmassa iässä, 
vanhuuseläke muunnettaisiin eläkkeen alka-
misvuodelle vahvistetulla kertoimella. Les-
keneläke tarkistettaisiin eläkesovitusta tehtä-
essä kyseiselle vuodelle vahvistetulla elinai-
kakertoimella.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin eläk-
keen tarkistamisesta silloin kun työkyvyttö-
myyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Täl-
löinkin käytettäisiin työntekijän 62 vuoden 
iän täyttämisvuodeksi vahvistettua kerrointa. 
Jos työkyvyttömyyseläke muuttuisi vanhuus-
eläkkeeksi ennen 62 vuoden iän täyttämis-
vuotta, eläke tarkistettaisiin kuitenkin eläk-
keen alkamisvuodelle vahvistetulla kertoi-
mella. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
elinaikakerroin on samansuuruinen kuin 
työntekijäin eläkelain 7 h §:ssä säädetään. 

74 §. Lyhyistä palvelussuhteista karttuneen 
eläkkeen vähimmäismäärä. Pykälä ehdote-
taan kumottavaksi. Jatkossa eläkkeen kart-
tumiselle ei olisi kunnallisessa eläkejärjes-
telmässä vähimmäismäärää. 

75 §. Eläkkeen rajaus. Pykälä ehdotetaan 
kumottavaksi. Vuoden 2005 jälkeen karttu-
neille eläkkeille ei enää tehtäisi rajausta. 

76 §. Yhteensovitus. Pykälän sisältö ehdo-
tetaan uudistettavaksi sisällöltään kokonaan, 
koska työeläkkeiden yhteensovitus nykyisten 
säännösten mukaisena poistuu. Yhteensovi-
tus ensisijaisten etuuksien eli tapaturma- tai 
liikennevakuutuslain taikka sotilastapaturma-
lain (1211/1990) säännöksiin perustuvien 
etuuksien kanssa kuitenkin säilyisi. Pykälän 
1 momentin mukaisesti työeläkkeestä vähen-
nettäisiin heti työntekijän mahdollisesti saa-
ma ensisijainen tapaturma-, liikenne- tai soti-
lastapaturmavakuutukseen perustuva etuus. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 68 
vuoden iän täyttämisen jälkeen myönnetyn 
lykätyn vanhuuseläkkeen yhteensovituksesta. 
Lykkäyskorotusta ei otettaisi huomioon yh-
teensovituksessa vaan yhteensovitettaessa 
lykätty vanhuuseläke ensisijaisen etuuden 
kanssa vanhuuseläke otettaisiin huomioon 68 
vuoden ikää vastaavana.  

Pykälän 3 momentin mukaan, jos ensisijai-
nen etuus vähentää työeläkettä ja työeläkettä 
myönnetään kahden tai useamman työeläke-
lain mukaan, vähennys jaettaisiin näiden pe-

ruseläkkeiden suhteessa.  
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitä, 

että peruseläkkeitä ovat työntekijäin eläke-
lain 8 §:n 4 momentissa mainitut eläkkeet. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin siitä, 
että yhteensovitettaessa ei kuitenkaan oteta 
huomioon tapaturmavakuutuslakiin, liiken-
nevakuutuslakiin tai sotilasvammalakiin pe-
rustuvaa sellaista korvausta, jota työntekijä 
on saanut vähintään kolmen vuoden ajan en-
nen eläketapahtumaa. Yhteensovitusta ei teh-
täisi siltä osin kuin korvaus ei ylitä eläketa-
pahtumaa edeltänyttä tasoa vastaavaa korva-
usta eikä tällaiseen korvaukseen perustuvaa 
perhe-eläkettä. Uutena eläketapahtumana ei 
pidettäisi työttömyyseläkkeen muuttumista 
työkyvyttömyyseläkkeeksi, osatyökyvyttö-
myyseläkkeen muuttumista työttömyyseläk-
keeksi, työkyvyttömyyseläkkeen muuttumis-
ta vanhuuseläkkeeksi eikä perhe-
eläkeoikeuden syntymistä eläkkeensaajan 
jälkeen. 

Pykälän 6 momentin mukaan yhteensovi-
tuksessa voitaisiin ottaa huomioon myös ta-
paturma-, liikenne- tai sotilastapaturmava-
kuutuslain säännöksiä vastaava vieraasta val-
tiosta maksettava etuus. Lisäksi säädettäisiin 
kahdesta tai useammasta valtiosta myönnet-
tävästä tulevan ajan eläkkeen päällekkäisyy-
den estämisestä. Vieraasta valtiosta myönnet-
ty tulevan ajan eläke otettaisiin huomioon, 
jos se on myönnetty toisesta Euroopan Unio-
nin jäsenvaltiosta tai sellaisesta valtiosta, 
jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopi-
mus tai sitä vastaava järjestely, siten kuin so-
siaaliturvasopimuksissa tarkemmin määrä-
tään. 

77 §.  Eläkkeiden uudelleen yhteensovitus. 
Pykälässä säädetään luottamushenkilön eläk-
keen yhteensovittamisesta. Pykälän sisältö 
ehdotetaan uudistettavaksi kokonaisuudes-
saan ja siinä olleet luottamushenkilön eläk-
keen yhteensovitusta koskevat säännökset 
ehdotetaan tarpeettomina kumottavaksi. Py-
kälän 1 momentissa säädettäisiin siitä, mil-
loin 76 §:ssä tarkoitettu yhteensovitus teh-
dään uudelleen. Näin tehtäisiin silloin kun 
KuEL:n mukaisen eläkkeen määrä muuttuu 
muutoin kuin indeksitarkistuksen johdosta. 
Samoin uusi yhteensovitus tehtäisiin, jos 
eläkkeensaajalle myönnetään 76 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu päiväraha, eläke, korvaus 



 HE 45/2004 vp  
  
   

 

39

tai elinkorko. Uudelleen yhteensovitus teh-
täisiin myös, jos tällaisen etuuden määrä 
muuttuu muutoin kuin indeksitarkistuksen 
vuoksi. Lisäksi yhteensovitus suoritettaisiin 
uudelleen, jos eläkkeensaajalle myönnettäi-
siin 76 §:n 6 momentissa tarkoitettu yhteen-
sovituksessa huomioon otettava vieraan val-
tion etuus tai tällaisen etuuden määrä muut-
tuu muutoin kuin yhteensovituksen vuoksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan osatyökyvyt-
tömyyseläkkeen saajalle myönnettyä 76 §:n 1 
momentissa tarkoitettua päivärahaa ei kui-
tenkaan yhteensovitettaisi, jos se perustuu 
osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana sattunee-
seen tapaturmaan. 

Pykälän 3 momentin mukaan yhteensovi-
tusta ei kuitenkaan tehtäisi, jos uudelleen yh-
teensovituksessa huomioon otettava etuus 
myönnettäisiin tai jos sen määrä muuttuisi 
lyhyemmäksi ajaksi kuin neljäksi kuukau-
deksi etuuden alkamisesta tai muuttumisesta 
lukien. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin ajan-
kohdasta, josta lukien uudelleen yhteensovi-
tus tehtäisiin. Uusi yhteensovitus tehtäisiin 
aina silloin, kun henkilölle myönnetään uusi 
yhteensovitettava etuus tai siitä alkaen tällai-
sen etuuden määrä muuttuu. Uusi yhteenso-
vitus voidaan tehdä myös siitä alkaen, kun 
eläkelaitos saa tiedon muutoksista.  

78 §. Indeksitarkistus. Pykälän 1 momen-
tissa säädetään eläkepalkan tarkistamisesta ja 
2 momentissa eläkkeen määrän tarkistami-
sesta. Pykälän otsikko ehdotetaan muutetta-
vaksi indeksikorotuksesta indeksitarkistuk-
seksi. Pykälän sisältö uudistetaan kokonaan 
siten, että siinä jatkossa säädettäisiin indeksi-
tarkistuksen tekemisestä siten kuin TEL:n 9 
§:ssä säädetään. TEL:iin hyväksyttyjen muu-
tosten mukaisesti kaikkia maksussa olevia 
eläkkeitä tarkistetaan eläkeindeksillä, jossa 
palkkatason muutoksen paino on 0,2 ja hinta-
tason muutoksen paino 0,8.  

84 §. Perhe-eläkkeen peruste. Pykälässä 
säädetään perhe-eläkkeen määräytymisestä. 
Pykälän 1 momentin mukaan perhe-eläkkeen 
perusteena on se edunjättäjän vanhuuseläke 
tai täysi työkyvyttömyyseläke, jota hän sai 
kuollessaan. Momenttiin lisätäisiin säännös 
siitä, että tällöin edunjättäjän vanhuuseläk-
keessä ei oteta huomioon eläkkeen tarkista-
mista elinaikakertoimella. Koska 73 §:n 1 

momentin mukaan leskeneläke tarkistettai-
siin elinaikakertoimella eläkesovitusta tehtä-
essä, tällä estettäisiin leskeneläkkeen kaksin-
kertainen tarkistaminen elinaikakertoimella. 
Lapseneläkkeisiin elinaikakerroin ei vaikut-
taisi lainkaan. Lisäksi momentissa säädettäi-
siin siitä, että jos edunjättäjä on työskennellyt 
eläkkeellä ollessaan, tästä työstä karttunut 
eläke otetaan huomioon perhe-eläkettä mää-
rättäessä. 

87 §. Perhe-eläkkeen yhteensovitus. Pykä-
län sisältö uudistettaisiin kokonaan siten, että 
jatkossa perhe-eläkkeen yhteensovituksessa 
noudatetaan soveltuvin osin samoja yhteen-
sovitusta ja uudelleen yhteensovitusta koske-
via säännöksiä kuin muidenkin eläkkeiden 
osalta.  

88 §. Leskeneläkkeen eläkesovitus. Pykälän 
3 momentista ehdotetaan poistettavaksi luot-
tamushenkilön eläkettä koskeva erillinen 
mainita, koska 4 §:n 2 kohdan mukaan työn-
tekijällä tarkoitetaan myös luottamushenki-
löä. Lisäksi momentista ehdotetaan poistetta-
vaksi viittaus jälkikarenssiaikaa koskeviin 
säännöksiin, koska ne on tarpeettomina ku-
mottu. 

89 §. Eläkesovitusperuste. Pykälässä mai-
nitut rahamäärät ehdotetaan muutettavaksi 
vuoden 2004 indeksiin. 

92 §. Perhe-eläkkeen indeksitarkistus. Py-
kälän otsikko ehdotetaan muutettavaksi vas-
taamaan 78 §:n uutta otsikkoa.  

101 §. Ennakkopäätös eläkeoikeudesta. 
Pykälän 1 momentin 1 kohdassa ehdotetaan 
virka- ja työsuhde korvattavaksi sanalla pal-
velussuhde, koska myös muiden kuin virka- 
ja työsuhteiden perusteella karttuu eläkettä.  

Pykälän 1 momentin 3 kohdan mukaan en-
nakkopäätös voidaan antaa siitä, onko jokin 
virasta tai työstä maksettava palkanlaji eläk-
keeseen oikeuttavaa palkkaa.  Säännös ehdo-
tetaan uudistettavaksi. Koska enää ei määri-
tellä eläkepalkkaa vaan eläke karttuu vuo-
siansioiden perusteella, eläketurvan piiriin 
kuuluville tulisi antaa päätös siitä, karttuuko 
tietyn ansion perusteella eläkettä.  

Pykälän 3 momentissa säädetään oikeudes-
ta saada ennakkopäätös palvelussuhteeseen 
tehtävästä teknisestä katkaisusta. Tämä sään-
nös jää tarpeettomaksi. Pykälän 3 momentis-
sa ehdotetaan säädettäväksi jäsenyhteisön oi-
keudesta saada eläkelaitokselta päätös siitä, 
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onko työntekijälle maksettava palkka tai muu 
vastike KuEL:n mukaan eläkkeeseen oikeut-
tavaa ansiota. Säännöksen antamaa oikeutta 
käyttämällä jäsenyhteisö voisi etukäteen 
varmistaa tulkinnanvaraisissa tilanteissa sen 
tuleeko työntekijältä periä eläkemaksua ja 
maksaa työnantajamaksu. Näin vältyttäisiin 
takautuvista maksunperimisistä.  

102 §. Ennakkopäätös osatyökyvyttömyys-
eläkkeestä ja oikeudesta ammatilliseen kun-
toutukseen.  Pykälässä säädetään yksilöllisen 
varhaiseläkkeen ja osatyökyvyttömyyseläk-
keen ennakkopäätöksistä. Pykälää muutettai-
siin kokonaisuudessaan ja pykälän otsikkoon 
ehdotetaan lisättäväksi uuteen 2 kohtaan li-
sättäväksi ehdotettava ennakkopäätös oikeu-
desta ammatilliseen kuntoutukseen. Pykälän 
1 momentin 1 kohdasta ehdotetaan poistetta-
vaksi yksilöllisen varhaiseläkkeen ennakko-
päätöstä koskeva säännös, koska yksilöllistä 
varhaiseläkettä koskevat säännökset on ehdo-
tettu siirrettäviksi voimaantulosäännöksiin. 
Momentin 1 kohdaksi siirrettäisiin nykyisen 
2 kohdan säännös mahdollisuudesta saada 
ennakkopäätös oikeudesta osatyökyvyttö-
myyseläkkeeseen. 

Pykälän 2 momenttia tarkennettaisiin 1 
momentin muutoksen johdosta. Siihen ehdo-
tetaan lisättäväksi säännös siitä, että myös 
kuntoutuslupaus olisi eläkelaitosta sitova yh-
deksän kuukauden ajan ja eläkelaitos antaa 
hakijalle ammatillista kuntoutusta, jos kun-
toutussuunnitelma tehdään mainitussa mää-
räajassa. 

103 §. Viimeisen eläkelaitoksen tehtävät. 
Pykälän 1 momentin johdantokappaleessa ja 
2 momentista ehdotetaan poistettavaksi luot-
tamushenkilöä koskeva erityismaininta.  

105 §. Neuvotteluvelvollisuus. 109 §. Muun 
kuin työkyvyttömyyseläkkeen maksamisen al-
kaminen.  Pykälissä olevat yksilöllistä var-
haiseläkettä koskevat maininnat poistettaisiin  
ja 109 §:n 2 momentin yksilöllistä var-
haiseläkettä koskeva säännös kumottaisiin, 
koska yksilöllistä varhaiseläkettä koskevat 
säännökset on ehdotettu siirrettäviksi voi-
maantulosäännöksiin, samalla pykälän ny-
kyinen 3 momentti ehdotetaan siirrettäväksi 
uudeksi 2 momentiksi. 

110 §. Takautuva maksaminen ja eläkesaa-
tavan vanhentuminen. Pykälän 1 momentista 
ehdotetaan poistettavaksi vanhuuseläkkeen 

takautuva maksamissäännös. Nykyisten 
säännösten mukaan vanhuuseläke voidaan 
maksaa vuoden taannehtivasti eläkkeen ha-
kemisesta. Pätevästä syystä eläke voidaan 
maksaa tätä pitemmältäkin ajalta. Ehdotetun 
11 §:n mukaan takautuva myöntäminen olisi 
mahdollista vain kolmelta kuukaudelta. Li-
säksi yksilöllistä varhaiseläkettä koskeva 
säännös kumottaisiin, koska tätä eläkemuo-
toa koskevat säännökset siirrettäisiin voi-
maantulosäännöksiin. 

112 §. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen 
maksamisen alkaminen.  Pykälän 1 moment-
tiin ehdotetaan lisättäväksi säännös työkyvyt-
tömyyseläkkeenä myönnetyn eläkkeen mak-
samisesta vanhuuseläkkeenä. Jos työntekijä 
täyttää 63 vuotta sairausvakuutuslain mukai-
sena ensisijaisuusaikana, hänelle myönnetään 
työkyvyttömyyseläkkeen sijasta suoraan 
vanhuuseläke. Eläke lasketaan työkyvyttö-
myyseläkkeenä, ja eläkettä karttuu myös työ-
kyvyttömyyden alkamisen ja 63 vuoden iän 
täyttämisen väliseltä ajalta. Eläke alkaisi kui-
tenkin vanhuuseläkkeenä ja se alkaisi 63 
vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden 
alusta lukien.  Ehdotetun 32 §:n mukaan työ-
kyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläk-
keeksi 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen. 
Tästä syystä 63 vuotta täyttäneelle ei ole 
enää perusteltua myöntää työkyvyttömyys-
eläkettä vaan eläke myönnettäisiin suoraan 
vanhuuseläkkeenä ja se alkaisi 63 vuoden iän 
täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, kos-
ka vanhuuseläkkeen myöntäminen lakkauttaa 
oikeuden sairausvakuutuslain mukaiseen 
päivärahaan. 

115 §. Kertasuoritus.  Pykälän 1 moment-
tiin ehdotetaan tehtäväksi tulevan ajan muu-
toksesta johtuva tarkistus. Ehdotettujen muu-
tosten perusteella lähes kaikkiin työkyvyttö-
myyseläkkeisiin sisältyisi tulevan ajan eläk-
keenosa. Tästä syystä ehdotetaan, että sään-
nöksestä poistettaisiin tämä kertasuoritukse-
na maksettavan eläkkeen edellytys.   

Momentissa oleva rahamäärä ehdotetaan 
muutettavaksi vuoden 2004 indeksiin.  

Lisäksi momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös siitä, että jos eläkelaitos maksaa ker-
tasuorituksena täyden työkyvyttömyyseläk-
keen, se voi samalla maksaa kertasuoritukse-
na myös työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen 
myönnettävän vanhuuseläkkeen.    
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117 §. Vanhuuseläkkeen maksamisen kes-
keyttäminen. Pykälä ehdotetaan kumottavak-
si, koska uudistuksen periaatteiden mukaan 
työssäolo ei ole este eläkkeen maksamiselle 
ja siitä karttuu uutta eläkettä.  

123 §. Viivästyskorotuksen maksamisvel-
vollisuuden rajoitukset. Pykälän 2 momentis-
sa oleva rahamäärä muutettaisiin vuoden 
2004 indeksiin. Nykyisen TEL-indeksin si-
jaan sitä tarkistettaisiin vuosittain TEL:n 7 b 
§:ssä säädetyllä palkkakertoimella. Rahamää-
rien tarkistamisesta säädettäisiin 71 §:ssä.  

125 §. Eläkkeen maksaminen sairausva-
kuutusrahastolle. Pykälän 1 momentissa ole-
va yksilöllistä varhaiseläkettä koskeva mai-
ninta ehdotetaan poistettavaksi, koska yksi-
löllistä varhaiseläkettä koskevat säännökset 
on esitetty siirrettäväksi voimaantulosään-
nöksiin. 

126 §. Eläkkeen maksaminen Kansaneläke-
laitokselle ja työttömyyskassalle. Pykälässä 
säädetään takautuvan eläkkeen maksamisesta 
eräissä tapauksissa Kansaneläkelaitokselle ja 
työttömyyskassalle. Pykälän 1 momenttiin 
ehdotetaan tehtäväksi sananmuodon tarkis-
tus. 

Pykälän 2 momentissa säädetään Kansan-
eläkelaitoksen regressioikeudesta tilanteissa, 
joissa valituksen johdosta eläke myönnetään 
takautuvasti. Kansaneläkelaitoksen regressi-
oikeutta takautuvasti myönnettävään työ-
eläkkeeseen ehdotetaan laajennettavaksi ti-
lanteisiin, joissa eläkelaitos myöntää muu-
toksenhakuelimen päätöksen jälkeen jatko-
päätöksellä työeläkettä muutoksenhakueli-
men päättämää määräaikaa pitemmälle ajalle 
ja kansaneläkelaitos on maksanut eläkkeen-
saajalle liikaa kansaneläkettä tältä samalta 
ajalta.  

Muutoksenhakuasteen päädyttyä määräai-
kaiseen ratkaisuun eläkkeensaaja toimittaa 
usein terveydentilastaan uutta lääketieteellis-
tä selvitystä ennen kuin eläkelaitos ehtii pan-
na muutoksenhakuelimen päätöksen täytän-
töön. Tällöin myös eläkkeen jatkopäätös 
saattaa koskea osittain takautuvaa aikaa. Ny-
kyisin kansaneläkelaitoksen regressioikeus 
koskee ainoastaan aikaa, jolta takautuvaa 
työeläkettä myönnetään valituksen johdosta. 
Eläkkeensaaja saa eläkelaitoksen myöntämän 
työeläkkeen takautuvalta jatkoajalta saman-
aikaisesti sekä työeläkettä että liian suurta 

kansaneläkettä. Liian suuri kansaneläke peri-
tään takaisin eläkkeensaajalta. Menettely on 
kuitenkin hallinnollisesti raskas, eikä ta-
kaisinperintä ja siitä mahdollisesti aiheutuva 
ulosotto ole eläkkeensaajankaan kannalta 
mielekästä, kun se osa työeläkkeen aiheutta-
masta liikamaksusta, joka perustuu muutok-
senhakuelimen ratkaisuun, joka tapauksessa 
peritään suoraan takautuvasta työeläkkeestä. 
Olisi tarkoituksenmukaista, että myös eläke-
laitoksen jatkopäätöksellä myöntämästä työ-
eläkkeestä johtuva kansaneläkkeen liikamak-
su voitaisiin periä takaisin suoraan takautu-
vasta työeläkkeestä. Siksi KuEL:n 126 §:n 2 
momentissa säädettyä kansaneläkelaitoksen 
regressioikeutta olisi tarkoituksenmukaista 
laajentaa siten, että takautuva työeläke voi-
taisiin maksaa Kansaneläkelaitokselle myös 
silloin, kun valituksen johdosta myönnetyn 
määräaikaisen työeläkkeen jälkeen eläkelai-
tos myöntää eläkkeelle jatkoa takautuvasti 
samalle ajalle, jolta kansaneläkelaitos on 
maksanut liian suurta kansaneläkettä väliai-
kaisesti. Takautuvan työeläkkeen maksami-
nen Kansaneläkelaitokselle kansaneläkkeen 
liikamaksun korvaamiseksi olisi mahdollista 
myös silloin, kun eläkelaitos määräaikaisen 
oikaisupäätöksen antamisen jälkeen myöntää 
eläkkeelle takautuvasti jatkoa uudella pää-
töksellä. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 
momentti, jossa säädettäisiin samalle ajalle 
myönnetyn vanhuuseläkkeen ja sairausva-
kuutuslain mukaisen päivärahan sovittami-
sesta yhteen. Jos henkilölle myönnetään van-
huuseläke takautuvasti samalle ajalle, jolta 
hän on saanut sairausvakuutuslain mukaista 
päivärahaa, maksetaan eläke sairausvakuu-
tusrahastolle siltä osin kuin se vastaa samalta 
ajalta maksetun päivärahan määrää. 

133 §. Palkansaajien eläkemaksu. Pykälän 
1 momentista ehdotetaan poistettavaksi luot-
tamushenkilöä koskeva maininta, koska 4 §:n 
2 kohdan mukaan työntekijällä tarkoitetaan 
myös luottamushenkilöä. 

Lisäksi pykälän 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi niin, että niiden ansioiden 
osalta, joista eläkemaksu peritään, lainkoh-
dassa viitattaisiin 131 §:n sijasta 68 §:ään, 
jossa säädetään, mistä ansioista eläkettä kart-
tuu.   

140 §. Toimisto. Pykälässä säädetään elä-
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kelaitoksen toimistosta. Pykälään ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 2 momentti. Siinä säädettäi-
siin eläkelaitoksen asiantuntijalääkäristä ja 
hänen osallistumisestaan asian käsittelyyn 
silloin, kun kyseessä on työkyvyttömyys- tai 
kuntoutusasian tai muun lääketieteellisiä ky-
symyksiä sisältävän asian ratkaiseminen. 
Momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännök-
set, jotka selkeyttäisivät eläkelaitoksen asian-
tuntijalääkärin asemaa eläkeasiain käsittelys-
sä ja suhteessa terveyden huollon ammatti-
henkilöistä annettuun lakiin. Oikeuskäytän-
nössä on tulkittu yksityisen puolen työeläke-
yhtiön olevan terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä tar-
koitettu viranomainen, vaikka mainitussa 
laissa tai sen perusteluissa ei todeta siinä tar-
koitettavan viranomaisella myös yksityisen 
työeläkejärjestelmän eläkelaitoksia. Tämän 
vuoksi on tarpeen selkeyttää työeläkelaitos-
ten asiantuntijalääkärin asemaa eläkehake-
musten käsittelyssä ja ratkaisemisessa. Ehdo-
tettava muutos vastaa täysin työntekijäin elä-
kelain 10 c §:ään ehdotettua muutosta. 

145 §. Eläkkeenhakijan ja –saajan ilmoi-
tusvelvollisuus. Pykälän 2 momentissa sääde-
tään työkyvyttömyyseläkkeen saajan ilmoi-
tusvelvollisuudesta. Säännöstä täsmennetään 
siten, että työkyvyttömyyseläkkeen saajan on 
ilmoitettava ryhtymisestään ansiotyöhön. 
Lähtökohtaisesti työnantaja ilmoittaa ansiois-
ta eläkelaitoksille. Usein tämä tapahtuu vasta 
vuosi-ilmoitusten yhteydessä. Työkyvyttö-
myyseläkkeensaajan ansioiden valvomiseksi 
ja jotta eläke voidaan tarvittaessa keskeyttää 
ajoissa, edellytetään, että myös eläkkeensaa-
jan on itse ilmoitettava ansioistaan. Lisäksi 
pykälän 2 momentista poistettaisiin yksilölli-
sen varhaiseläkkeen saajaa koskeva säännös, 
koska yksilöllistä varhaiseläkettä koskevat 
säännökset on ehdotettu siirrettäväksi voi-
maantulosäännöksiin. 

146 §. Jäsenyhteisöjen ilmoitusvelvolli-
suus. 148 §. Eläkelaitoksen oikeus antaa tie-
toja. 167 §. Oikeus siirtää eläke. Pykälistä 
ehdotetaan poistettavaksi luottamushenkilöä 
koskevat maininnat, koska ehdotetun 4 §:n 2 
kohdan mukaan työntekijällä tarkoitetaan 
myös luottamushenkilöä. 

154 §. Kuntien eläkelautakunta. Pykälän 3 
momentin mukaan kuntien eläkelautakunnan 
toimikausi on viisi vuotta. Momentin sana-

muotoa ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että 
valtioneuvosto määräisi kuntien eläkelauta-
kunnan jäsenet enintään viideksi kalenteri-
vuodeksi kerrallaan. Tällöin säännöksen sa-
namuoto kuntien eläkelautakunnan toimi-
kauden pituudesta vastaisi mitä säädetään 
TEL:n 20 §:n 1 momentissa eläkelautakun-
nan toimikaudesta ja valtion eläkelain 
(280/1966; VEL) 23 a §:n 2 momentissa val-
tion eläkelautakunnan toimikaudesta. 
 
Voimaantulosäännös  

Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta 
ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2005. 

Voimaantulosäännöksen 2 momentin mu-
kaan lakia sovellettaisiin eläkkeisiin, joissa 
eläketapahtuma sattuu lain tultua voimaan. 
Niissä eläkemuodoissa, joissa eläkkeen mää-
rään vaikuttaa myös tulevan ajan eläk-
keenosuus, muutoksia sovellettaisiin kuiten-
kin vasta vuoden 2006 alusta lukien. Näin ol-
len työkyvyttömyys-, työttömyys-, osa-
aikaeläkkeisiin ja perhe-eläkkeisiin, joissa 
eläketapahtuma sattuu vuonna 2005, sovelle-
taan vielä nykyisin voimassa olevia säännök-
siä.  

Voimaantulosäännöksen 2 momentissa eh-
dotetaan lisäksi säädettäväksi tilanteista, jois-
sa työntekijä on täyttänyt 63 vuotta ennen 
työkyvyttömyyden alkamista tai ennen saira-
usvakuutuslain mukaisen ensisijaisuusajan 
päättymistä vuosina 2005 tai 2006 alkavissa 
eläkkeissä, joissa eläketapahtuma on sattunut 
vuonna 2005. Näissä tilanteissa eläke lasket-
taisiin työkyvyttömyyseläkkeenä ennen muu-
toksen voimaantuloa voimassa olevien sään-
nösten mukaan, mutta se myönnettäisiin van-
huuseläkkeenä.  

Ehdotetun 70 §:n mukaan eläkkeen määrää 
laskettaessa ei yleensä käytetä eläketapahtu-
mavuoden todellisia ansioita, vaan tältä vuo-
delta eläke karttuu edellisen vuoden työansi-
oiden perusteella. Voimaantulosäännöksen 3 
momentissa säädettäisiin, että jos henkilö 
siirtyy vanhuuseläkkeelle tai varhennetulle 
vanhuuseläkkeelle välittömästi lain voimaan-
tultua eli vuoden 2005 aikana, hänen eläk-
keensä karttuma vuodelta 2005 laskettaisiin 
hänelle vuoden 2004 loppuun määrätyn eläk-
keen eläkepalkalla. Vastaavasti vuosina 2006 
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ja 2007 eläketapahtumissa käytettäisiin vuo-
den 2004 loppuun määrättyä eläkepalkkaa 
niinä ansiovuosina, joihin 70 §:n 2 momentin 
mukaan eläketapahtumaa edeltävien vuosien 
ansioita verrataan.  

Voimaantulosäännöksen 4 momentin mu-
kaan ehdotettua 18 vuoden alaikärajaa sovel-
lettaisiin siten, että lain voimaantullessa alle 
18-vuotiailta eläketurva päättyy lain voi-
maantuloajankohtaan. Jos henkilö on lain 
voimaantulessa kunnallisessa palvelussuh-
teessa ja saa työkyvyttömyyseläkettä, jota 
määrättäessä on otettu huomioon myös tule-
va aika, eläke palvelussuhteesta alkaa karttua 
lain voimaantulosta. 

Voimaantulosäännöksen 5 momentin mu-
kaan vuoden 2004 lopussa kaikki jatkuvana 
olevat kunnalliset palvelussuhteet ja luotta-
mustoimet päätetään ja niille lasketaan 31 
päivään joulukuuta 2004 mennessä karttunut 
eläke nykyisten sääntöjen mukaan. Palvelus-
suhteita päätettäessä ja laskettaessa niille 
eläkepalkkaa nykyisten säännösten mukaan 
poikkeuksellisesti otettaisiin kuitenkin huo-
mioon myös vuoden 2004 ansiot. Vuoden 
2004 lopussa myös työeläkelisään oikeutta-
vien etuuksien perusteella karttunut eläkeoi-
keus laskettaisiin soveltuvin osin nykyisten 
säännösten mukaisesti.  

Edellä 5 momentissa säädetyllä tavalla pää-
tettävän palvelusuhteen eläkepalkkaan vai-
kuttaviin ansiovuosiin saattaa sisältyä sellai-
sia vuosia, joiden ansiotaso on jostakin syys-
tä alhaisempi tai korkeampi kuin se olisi il-
man tällaista syytä. Koska työntekijä ei ole 
voinut tietää, että nämä ansiot vaikuttavat 
hänen eläketurvaansa, ehdotetaan voimaantu-
losäännöksen 6 momentissa säädettäväksi, 
että eläkepalkkaa voitaisiin harkinnanvarai-
sesti tarkistaa nykyistä harkinnanvaraista 
eläkepalkan tarkistamista koskevaa säännöstä 
lievemmin perustein. Tarkistus voitaisiin 
tehdä myös eläkelaitoksen aloitteesta ja 
poikkeukselliseksi syyksi hyväksyttäisiin 
muutkin kuin nykyisin eläkeratkaisutoimin-
nassa hyväksytyt syyt. Tämän lisäksi alentu-
malla ei tarvitsisi olla nykyistä 20 prosentin 
vaikutusta eläketurvaan vaan 7,5 prosentin 
vaikutus riittäisi ja sitä verrattaisiin eläke-
palkkaan.    

Koska tällä lailla kumottaisiin harkinnan-
varaista eläkepalkan tarkistamista koskeva 

nykyinen 73 §, ehdotetaan lisäksi, että vas-
taava tarkistus voidaan tehdä myös ennen 
lain voimaantuloa  päättyneisiin palvelussuh-
teisiin. Tällöin syyksi hyväksyttäisiin vain 
kumottavaksi ehdotetun pykälän mukainen 
poikkeuksellinen syy ja sen vaikutuksen tuli-
si olla vähintään 20 prosenttia eläketurvaan. 
Jos palvelussuhde on päättynyt ennen vuotta 
1996, sovellettaisiin silloin voimassa ollutta 
7,5 prosentin vaikutusta. Koska tarkoituksena 
on, että kaikki ennen vuotta 2005 karttuneet 
eläkkeet lasketaan valmiiksi, vaikutusta voi-
taisiin verrata vain vuoden 2004 loppuun 
karttuneeseen eläkkeeseen tai, jos palvelus-
suhde on päättynyt ennen vuotta 1996, elä-
kepalkkaan.  

Voimaantulosäännöksen 7 momentissa 
säädettäisiin vuoden 2004 loppuun mennessä 
karttuneiden peruseläketurvan tasoisten eläk-
keiden yhteensovittamisesta. Säännös on tar-
peellinen, koska KuEL:n piiriin kuuluvat 
eläkkeet ovat karttuneet ennen vuotta 1995 
olleesta palvelusta 2 prosentin vuosikarttu-
malla, joka on parempi kuin yksityisten alo-
jen eläkelakien mukainen karttuma. Nykyisin 
eläkkeen myöntämisajankohtana tehtävä yh-
teensovitus, jossa työntekijän kaikkien työ-
eläkkeiden määrä rajataan eläkepalkasta 60 
prosentin tavoitetasoon, ehdotetaan tehtäväk-
si jo vuoden 2004 lopussa. Koska työntekijät, 
joiden palvelussuhteille yhteensovitus teh-
dään, ovat vuoden 2004 lopussa eri ikäisiä ja 
heille on voinut karttua eri suuruinen eläke, 
yhteensovituksen enimmäisrajana ei käytet-
täisi kaikilla 60 prosenttia vaan se määrättäi-
siin henkilön oman iän suhteessa. Jos yhteen-
sovitusprosenttina käytettäisiin kaikilla sa-
maa lukua, se johtaisi siihen, että nuorilla 
henkilöillä, joilla ei ole ollut mahdollisuutta-
kaan kartuttaa täyttä eläkettä ennen vuoden 
2004 loppua, yhteensovitus ei vaikuttaisi 
lainkaan, sen sijaan vanhemmilla, joilla on jo 
täydet palvelua takanaan yli 30 vuotta, yh-
teensovitus vaikuttaisi aina. 

Kun työeläkejärjestelmässä nykyisellä 1,5 
prosentin vuosikarttumalla ansaitaan täysi 
eläke noin 40 vuodessa, nyt ehdotetulla 
säännöksellä saadaan tavoitetason rajaus, jo-
ka edustaa työntekijän 23 ikävuodesta vuo-
den 2004 loppuun olevan ajan suhdetta 40 
vuoteen. Näin ennen vuotta 1995 voimassa 
olleiden nopeiden karttumien aiheuttamat ta-
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voitetason ylittymät estettäisiin ja vuoden 
2005 alusta lukien voitaisiin siirtyä yksityistä 
sektoria vastaavaan eläkekarttumaan, jota ei 
enää tarvitsisi rajoittaa.  

Yhteensovitusraja laskettaisiin kaavalla, 
jonka osoittajassa olisi päivien lukumäärä 
henkilön 23 vuoden iän täyttämispäivästä 
joulukuun 31 päivään 2004 saakka. Nimittä-
jässä olisi 40 vuotta vastaava päivien määrä 
eli luku 14 400. Eläkettä määrättäessä jokai-
sessa kuukaudessa on 30 ja vuodessa 360 
päivää. Kaavasta saatava murtoluku kerrot-
taisiin 60 prosentilla. Näin saatu prosenttilu-
ku laskettaisiin kahden desimaalin tarkkuu-
della ja sitä käytettäisiin vuoden 2004 lop-
puun mennessä karttuneiden eläkkeiden yh-
teensovitusrajana 60 prosentin asemasta. Yh-
teensovitusperuste määräytyisi nykyisten 
säännösten mukaan eli se olisi yleensä kor-
kein eläkepalkka palvelussuhteesta, jossa 
eläkeaikaa on vähintään vuosi. Rinnakkaisten 
palvelujen ja muiden erityistilanteiden osalta 
noudatettaisiin nykyisiä säännöksiä.  

Yhteensovituksessa otettaisiin huomioon 
kaikki vuoden 2004 loppuun mennessä kart-
tuneet työeläkkeet. Aikaisemmin päättyneistä 
palvelussuhteista karttuneet eläkkeet nostet-
taisiin vuoden 2004 tasoon nykyisellä TEL:n  
9 §:n 2 momentin 1 virkkeen mukaisella niin 
sanotulla työikäisen indeksillä.  Näin laskettu 
ja yhteensovitettu eläke talletettaisiin eläke-
laitoksen rekisteriin ja eläkettä myönnettäes-
sä ne nostettaisiin vuoden 2004 tasosta eläk-
keen myöntämisvuoden tasoon 71 §:ssä sää-
detyllä palkkakertoimella.  

Voimaantulosäännöksen 8 momentissa 
säädettäisiin poikkeus edellä tarkoitettuun 
yhteensovitukseen. Jos henkilö 31 päivänä 
joulukuuta 2004 saa jo KuEL:n mukaista 
eläkettä tai eläkettä, joka on myönnetty jos-
takin muusta julkisesta eläkejärjestelmästä, 
tämä eläke on myöntöhetkellä yhteensovitet-
tu nykyisten yhteensovitussäännösten mu-
kaan, kun henkilölle aikanaan myönnetään 
KuEL:n mukainen eläke. Yhteensovitus ei 
toimi tarkoituksenmukaisesti, jos samaa elä-
kekokonaisuutta vähennetään käyttäen eri 
yhteensovitusrajoja. Tästä syystä ehdotetaan, 
että näissä tilanteissa uutta eläkettä ei yhteen-
soviteta 7 momentin mukaisesti vaan ainoas-
taan aikaisempi eläke yhteensovitetaan uu-
delleen. 

Edellä 7 momentissa säädetyllä tavalla 
määrättyä yhteensovitusrajaa voitaisiin ko-
rottaa, jos henkilön vanhuuseläkeikä on alle 
63 vuotta. Tästä säädetään voimaantulosään-
nöksen 9 momentissa. Kunnallisen eläkejär-
jestelmän alaisuuteen kuuluu edelleen noin 
34 000 työntekijää, joiden vanhuuseläkeikä 
on alhaisempi kuin 63 vuotta. Kunnallisessa 
eläkejärjestelmässä joustavat eläkemuodot 
korvasivat aikaisemman ammatillisen eläke-
ikäjärjestelmän heinäkuun alusta vuonna 
1989. Tällöin henkilöille, joilla oli palvelua 
alennettujen eläkeikien piirissä, annettiin kui-
tenkin oikeus edelleen säilyttää aikaisempi 
alennettu eläkeikänsä, jos he ilmoittivat siitä 
tietyn ajan kuluessa kunnalliselle eläkelaitok-
selle. Ammatillisen eläkeiän valinneillakin 
eläkeikä kuitenkin muuttui 65 vuodeksi vuo-
den 1995 alusta siten, että heidän eläkeikänsä 
lasketaan painotettuna keskiarvona aikai-
semmasta alemmasta eläkeiästä ja 65 vuo-
desta. Lain 12 §:n mukaan muun julkisen 
eläkejärjestelmän alle 63 vuoden eläkeikä 
laukaisee myös kunnallisen eläkkeen mak-
suun. Voimaantulosäännösten 7 momentissa 
säädetyllä tavalla määrätty yhteensovitusraja 
perustuu oletukseen, että henkilö on työelä-
mässä 40 vuotta. Koska alle 63 vuoden elä-
keikäryhmiin kuuluvat eivät ehdi työskennel-
lä näin pitkään, ehdotetaan, että heidän koh-
dallaan yhteensovitusrajana käytettävään 
prosenttilukuun lisätään 1/8 prosenttiyksik-
köä jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkeikä 
alittaa 63 vuotta. 

Voimaantulosäännöksen 10 momentissa 
säädettäisiin turvalausekkeesta sellaisten 
poikkeuksellisten tilanteiden varalta, että 
eläketurva jäisi kunnallisen eläkelain piirissä 
pienemmäksi kuin vastaavalla työuralla hen-
kilö olisi saanut työntekijäin eläkelain piiris-
tä. Tällainen harvinainen tilanne voisi syntyä 
lisäeläketurvan menettäneillä, ennen vuotta 
1945 syntyneillä työntekijöillä, joilla on yli 
35 vuoden pituinen työura ennen vuotta 2005 
ja jotka olisivat työntekijäin eläkelain alai-
suudessa saavuttaneet oikeuden 2,5 prosentin 
vuosikarttumaan 60 vuotta täytettyään. Tämä 
työntekijäin eläkelain mukainen niin sanottu 
superkarttuma voi pitkissä työurissa aiheuttaa 
sen, että eläkettä on karttunut yli enimmäis-
määrän eli yli 60 prosentin. Koska yksityinen 
eläkejärjestelmä ei vuonna 2005 enää yh-
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teensovita karttuneita eläkkeitä, yksityisten 
alojen työntekijöillä voi olla oikeus yli 60 
prosentin eläkekarttumaan jo vuoden 2005 
alussa.    

Tällaisen poikkeuksellisen tilanteen vält-
tämiseksi korotettaisiin 1940—1944 synty-
neiden yhteensovitusrajaa. Korotus tehtäisiin 
siten, että vuonna 1940 syntyneille yhteenso-
vitusrajaan lisättäisiin 5 prosenttiyksikköä. 
Lisättävä määrä pienenisi yhden prosenttiyk-
sikön syntymävuotta kohden siten, että 1944 
syntyneiden yhteensovitusrajaan lisättäisiin 
yksi prosenttiyksikkö ja 1945 syntyneille li-
säystä ei enää tehtäisi. Edellytyksenä lisäyk-
sen tekemiselle olisi, että työntekijä on me-
nettänyt oikeutensa lisäeläketurvaan.  

Voimaantulosäännösten 11 momentissa 
säädettäisiin, miten yhteensovituksen aiheut-
tama vähennys lasketaan KuEL:n mukaiseen 
eläkkeeseen, jos eläkettä on karttunut myös 
muun julkisen eläkelain mukaan. KuEL:n 
mukaiseen eläkkeeseen tuleva vähennys olisi 
tällöin sama suhteellinen osuus yhteensovi-
tusrajan ylittävästä kaikkien eläkkeiden yh-
teismäärästä kuin KuEL:n mukainen eläke on 
julkisten eläkkeiden yhteismäärästä. Koska 
VEL:n mukaisia sotilaseläkkeitä ei yhteenso-
viteta 7 momentissa säädetyllä tavalla ei täl-
laista eläkettä oteta huomioon julkisten eläk-
keiden yhteismäärässä edellä tarkoitettua 
suhteellista osuutta laskettaessa. 

Voimaantulosäännöksen 12 momentissa 
säädettäisiin ennen yhteensovitusta tehtäväs-
tä rajauksesta. Nykyisten säännösten mukaan 
KuEL:n mukainen eläke yksinään voi olla 
korkeintaan 60 prosenttia kunnallisen palve-
lussuhteen eläkepalkasta. Tämä rajattu eläke 
yhteensovitetaan muiden eläkkeiden kanssa, 
jotta vähennys eri eläkkeistä tulee tehdyksi 
oikeassa suhteessa 60 prosentin mukaiseen 
enimmäismäärään nähden. Samoin kuin 7, 9 
ja 10 momentin mukainen yhteensovitus, 
myös rajaus tehtäisiin käyttämällä samaa 
henkilön ikään suhteutettua prosenttia. 

Voimaantulosäännöksen 13 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi jo myönnetyn eläk-
keen uudelleen yhteensovittamisesta. Ny-
kyisten säännösten mukaan eläkkeiden yh-
teensovitus tehdään silloin, kun henkilö saa 
oikeuden eläkkeeseen. Jos eläkeoikeus alkaa 
eri eläkejärjestelmistä eri ajankohtana, aikai-
semmin myönnettyyn eläkkeeseen tehdään 

uusi yhteensovitus, kun uusi eläke alkaa. 
Kunnallisessa eläkejärjestelmässä on alhai-
sempi eläkeikä kuin yksityisellä sektorilla. 
Henkilö voi näin ollen olla jo vanhuuseläk-
keellä kunnallisesta järjestelmästä tämän lain 
voimaantullessa, mutta hänelle ei ole vielä 
oikeutta vanhuuseläkkeeseen yksityisestä jär-
jestelmästä. Jotta näitä henkilöitä kohdeltai-
siin yhdenvertaisesti henkilöiden kanssa, jot-
ka eivät vielä ole eläkkeellä, ehdotetaan, että 
vuoden 2004 jälkeen karttunutta eläkettä ei 
yhteensovitettaisi, koska sitä ei kunnallisessa 
palvelussuhteessa jatkavillakaan enää yh-
teensoviteta. Sen sijaan, jos henkilö saa lain 
voimaantulon jälkeen oikeuden eläkkeeseen, 
joka on karttunut ennen vuotta 2005 tai täl-
laisen eläkkeen määrä muuttuu, aikaisemmin 
myönnettyyn eläkkeeseen tehtäisiin uusi yh-
teensovitus. Koska yksityinen puoli ei enää 
yhteensovita vuoden 2004 jälkeen myönnet-
tyjä eläkkeitä mutta kaikki julkiset järjestel-
mät yhteensovittavat, kunnallisen eläkelain 
mukaan myönnetystä eläkkeestä yhteensovi-
tuksessa syntyneenä ylitteenä vähennettäisiin 
se suhteellinen osuus, joka kunnallisen eläke-
lain mukainen eläke on kaikkien yhteensovi-
tuksessa mukana olevien julkisten eläkejär-
jestelmien mukaisten eläkkeiden yhteismää-
rästä.  

Voimaantulosäännösten 14 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi perhe-eläkkeen yh-
teensovituksesta. Nykyisin perhe-eläke laske-
taan yhteensovittamattomasta edunjättäjän 
eläkkeestä ja perhe-eläkkeelle tehdään oma 
yhteensovitus. Kun yhteensovitus poistuu 
yksityisessä järjestelmässä vuoden 2005 alus-
ta niin, ettei sitä tehdä enää sen jälkeen 
myönnettäviin eläkkeisiin, ei yhteensovitusta 
voida tehdä perhe-eläkkeisiinkään enää enti-
sellä tavalla. Näin ollen ehdotetaan, että jos 
edunjättäjä on jo eläkkeellä, hänen jälkeensä 
myönnetyssä perhe-eläkkeessä yhteensovitus 
tehtäisiin 13 momentissa säädetyllä tavalla. 
Sen sijaan, jos edunjättäjä ei lain voimaantul-
lessa vielä ole eläkkeellä ja hänelle vuoden 
2004 loppuun mennessä karttunut eläke las-
ketaan siten kuin 7, 9 ja 10 momentissa sää-
detään, myös perhe-eläke tälle ajalle määrät-
täisiin näin lasketusta edunjättäjän eläkkees-
tä. Perhe-eläkettä ei näin ollen tarvitsisi enää 
erikseen yhteensovittaa. 

Voimaantulosäännösten 15 momentissa 
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säädettäisiin niin sanotusta suojaosuudesta. 
Jos henkilön 7 momentissa säädetyllä tavalla 
yhteensovitettu eläke ja vuodesta 2005 alka-
en karttunut eläke eivät yhdessä ole saman-
suuruiset kuin vuoden 2004 loppuun laskettu, 
nykyisellä tavalla yhteensovitettu eläke, 
eläkkeensaajalle maksettaisiin suojaosuutena 
se määrä, jonka uudella tavalla laskettu eläke 
eroaa nykyisin säännöin lasketusta eläkkees-
tä. Jos yhteensovituksessa on mukana myös 
muiden julkisten järjestelmien alaisia eläk-
keitä, tämän lain alainen osuus olisi sama 
suhteellinen osuus koko maksettavasta suo-
jaosuudesta kuin kunnallisen eläkelain mu-
kainen eläke on julkisten järjestelmien alais-
ten eläkkeiden yhteensovitetusta yhteismää-
rästä. Jos henkilön eläke myönnetään jäljem-
pänä 17 momentissa säädetyllä tavalla 
muunnettuna eläkkeenä ennen 65 vuoden 
ikää, suojaosuutta määrättäessä käytettäisiin 
vuoden 2004 loppuun mennessä karttuneina 
eläkkeinä 63 vuoden ikään muunnettujen 
eläkkeiden määriä. 

Kunnallisessa eläkejärjestelmässä on edel-
leen henkilöitä, joilla on alle 63 vuoden van-
huuseläkeikä. Yksityisellä sektorilla van-
huuseläkkeen voi saada aikaisintaan 63 vuo-
den iästä. Kun kunnallisesta järjestelmästä 
eläkkeelle jäävällä kuitenkin eläkettä määrät-
täessä yhteensovitetaan kaikki ennen vuotta 
2005 karttuneet eläkkeet, ehdotetaan, että jos 
tällaisessa yhteensovituksessa on mukana 
myös yksityisen järjestelmän eläkettä, sen ai-
heuttama vähennys eläkkeessä korvattaisiin 
kunnallisessa eläkkeessä. Kunnallista eläket-
tä maksettaisiin näin korotettuna siihen saak-
ka, kun henkilö täyttää 63 vuotta tai saa oi-
keuden muuhun eläkkeeseen. Tästä ehdote-
taan säädettäväksi voimaantulosäännösten 16 
momentissa. 

Voimaantulosäännösten 17 momentissa 
säädettäisiin tilanteesta, jossa ennen vuotta 
1960 syntynyt työntekijä jää eläkkeelle 63 
vuotta täytettyään, mutta ennen 65 vuoden 
ikää. Eläkekarttuma ajalta ennen vuotta 1995 
on ollut perusturvassa 2 prosenttia vuodessa. 
Perusturvan mukainen vanhuuseläkeikä on 
65 vuotta. Jos henkilö haluaisi jäädä van-
huuseläkkeelle ennen tätä ikää, tämä olisi 
mahdollista, mutta silloin hänen eläkkeensä 
määrä ajalta ennen vuotta 1995 muunnetaan 
vastaamaan 63 vuoden eläkeikää muuntoker-

toimella. Eläke jaettaisiin muuntokertoimella 
1,106 ja tämä muunto tehtäisiin ennen eläk-
keiden yhteensovitusta. Muunto tehtäisiin 
myös niille henkilöille, joilla on oikeus 62-
vuotiaana jäädä työttömyysturvalain 
(1290/2002) mukaisilta lisäpäiviltä vanhuus-
eläkkeelle eli niille vuoden 1949 jälkeen syn-
tyneille, joilla ei ole enää oikeutta jäädä työt-
tömyyseläkkeelle. Työttömyysturvalain mu-
kaista lisäpäivärahaa maksetaan 65 vuoden 
iän täyttämiseen saakka. Muuntoa ei tehtäisi 
niissä tapauksissa, joissa ennen vuotta 1950 
syntynyt henkilö täyttää työttömyyseläkkeen 
edellytykset 62 vuotta täytettyään ja hänelle, 
myönnetään ehdotetun 36 §:n 4 momentin 
nojalla työttömyyseläkkeen sijasta suoraan 
vanhuuseläke. Muuntoa ei enää tehtäisi hen-
kilöille, jotka ovat syntyneet 1960 tai sen jäl-
keen. Muunnosta luovuttaisiin sen takia, että 
nuoremmilla henkilöillä ei juuri ole ehtinyt 
karttua eläkettä ennen vuotta 1995 ja näin 
päästäisiin nopeammin TEL:n kaltaiseen ti-
lanteeseen eläketurvassa.  

Jos henkilöllä on kuitenkin oikeus jostakin 
julkisesta järjestelmästä vanhuuseläkkeeseen 
ennen 65 vuoden iän täyttämistä, ja hänelle 
on karttunut toisessa julkisessa järjestelmässä 
lisäturvan mukaista eläkettä ajalta ennen 
vuotta 1995, hänen kunnalliseen eläkkee-
seensä ei tehtäisi edellä 17 momentissa sää-
dettyä muuntoa. Tämä julkisen sektorin si-
säinen niin sanottu laukaisuperiaate säilytet-
täisiin edelleen. Tästä ehdotetaan säädettä-
väksi voimaantulosäännösten 18 momentissa. 

Voimaantulosäännösten 19 momentissa 
säädettäisiin lisäeläketurvan säilymisestä. 
Henkilö, jolla on ollut yhdenjaksoinen kun-
nallinen palvelus vähintään joulukuun vii-
meisestä päivästä 1992 lukien ja kunnallinen 
palvelus jatkuu yhdenjaksoisensa eläketapah-
tumaan saakka, säilyttää edelleen oikeuden 
lisäturvan mukaiseen eläkkeeseen ajalta en-
nen vuotta 1995. Lisäturvan mukainen kart-
tuma oli 2,2 prosenttia vuodessa. Kun eläke-
turvaan vuoden 1995 alusta muutettiin, tur-
vattiin tämä lisäeläkekarttuma edellytyksellä, 
että kunnallinen palvelus jatkuu eläketapah-
tumaan. Tällöin laskettiin myös henkilöille 
lisäeläketurvan mukainen eläkeikä, painotet-
tu eläkeikä joko 63 ja 65 vuodesta tai amma-
tillisesta eläkeiästä ja 65 vuodesta. Eläkeiän 
lisäksi painotettiin vuonna 1959 ja sitä ennen 
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syntyneillä henkilöillä eläkkeiden enim-
mäismäärän kattoprosentti luvuista 66 ja 60. 
Jos eläkettä 7, 9, 10 ja 12 momentissa sääde-
tyn yhteensovituksen ja rajauksen vuoksi on 
vähennetty, lisäeläkeosuuden enimmäismää-
rä voisi ajalta ennen vuotta 2005 kuitenkin 
olla enintään painotetun yhteensovituspro-
sentin ja 60 prosentin erotuksen suuruinen 
määrä yhteensovitusperusteesta.  

Momentin mukaista lisäturvan yhteensovi-
tusta ei kuitenkaan tehtäisi silloin, kun henki-
lö saa oikeuden kunnallisen eläkelain mukai-
seen lisäturvaan sen johdosta, että hänellä on 
oikeus jostain muusta julkisesta järjestelmäs-
tä lisäturvan mukaiseen eläkkeeseen. Rajoi-
tusta ei tehtäisi, koska näille niin sanotun 
laukaisueläkkeen piiriin kuuluville ei ole las-
kettu erillistä lisäeläkkeen yhteensovitusra-
jaa. Lisäturvan saamisen edellytyksenä muil-
la kuin näillä laukaisuneläkkeen piiriin kuu-
luvilla olisi edelleen se, että kunnallinen pal-
velus jatkuu eläketapahtumaan saakka yh-
denjaksoisena. 

Voimaantulosäännöksen 20 momentissa 
säädettäisiin tilanteista, joissa lisäturvan voisi 
saada muutoin kuin edellä 19 momentissa 
säädettyjen edellytysten täyttyessä. Momen-
tin 1 kohdassa säädettäisiin oikeudesta lisä-
turvaan ajalta ennen vuotta 1995 silloin, kun 
henkilöllä on oikeus jostain julkisesta järjes-
telmästä lisäturvan mukaiseen eläkkeeseen.  

Momentin 2 kohdassa säädettäisiin tilan-
teista, joissa henkilö on kunnallisen toimin-
nan valtiollistamisen vuoksi siirtynyt kunnal-
lisen eläkelain piiristä valtion eläkelain alai-
suuteen. Henkilöstöä on siirretty kunnan pal-
veluksesta valtion palvelukseen muun muas-
sa perustettaessa hätäkeskuksia sekä siirrettä-
essä oikeusaputoimistot kunnilta valtion toi-
minnaksi. Kun holhoustoimen hallinto siir-
rettiin kunnilta maistraatteihin, niihin hakeu-
tui myös henkilöitä, jotka olivat välittömästi 
ennen siirtymistä työskennelleet vastaavissa 
tehtävissä kuntasektorilla. Eläkelain muutos 
on tapahtunut myös silloin, kun henkilö on 
siirtynyt jäsenyhteisön palveluksessa olles-
saan päiväkodista esiopetukseen liittyviin pe-
rusopetuslain alaisiin tehtäviin. Jos henkilön 
valtion eläkelain alainen palvelus jatkuu elä-
ketapahtumaan saakka, hän säilyttäisi edel-
leen oikeuden kunnallisessa eläkejärjestel-
mässä laskettuun painotettuun eläkeikään ja 

lisäturvan mukaiseen eläkkeeseen ajalta en-
nen vuotta 1995.  

Lisäeläkkeen saamisen edellytyksenä on, 
että henkilön palvelus jatkuu yhdenjaksoises-
ti, joko lisäeläketurvan mukaiseen eläkeikään 
taikka hän tulee palvelussuhteen jatkuessa 
työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavalla ta-
valla työkyvyttömäksi. Vastaava oikeus on 
työntekijällä, jolla on oikeus lisäturvaan jon-
kin muun julkisen eläkejärjestelmän mukaan 
tai hän on siirtynyt kunnallisen eläkelain 
alaisen eläketurvan piiristä valtion eläkelain 
alaisuuteen toiminnan valtiollistamisen tai 
tehtävien muuttumisen vuoksi. Tällöinkin 
edellytetään, että valtion tai muu julkinen 
palvelus jatkuu eläketapahtumaan eli van-
huuseläkeiän täyttämiseen tai työkyvyttö-
mäksi tulemisajankohtaan. 

Jos tällainen lisäeläketurvaan oikeutettu 
työntekijä tulee työkyvyttömäksi 63 vuoden 
iän täyttämisen jälkeen, mutta ennen henki-
lökohtaisen eläkeiän täyttämistä, hänen oi-
keutensa työkyvyttömyyseläkkeeseen tutkit-
taisiin, mutta työkyvyttömyyseläkkeen sijasta 
hänelle myönnettäisiin suoraan vanhuuselä-
ke. Tästä säädettäisiin voimaantulosäännös-
ten 21 momentissa. Tulevan ajan oikeus 
päättyy 63 vuoden iän täyttämiseen, joten 
työkyvyttömyyseläkkeen määrä on saman-
suuruinen kuin vanhuuseläkkeenkin määrä. 
Työkyvyttömyyseläkkeessä ei kuitenkaan 
oteta huomioon työkyvyttömyyseläkkeen 
eläketapahtumavuoden ansioita vaan eläke-
turva tältä vuodelta määräytyy tuleva ajan 
ansion perusteella. Koska näissä tilanteissa ei 
tulevan ajan ansiota määrättäisi, eläkkeen 
karttuma määräytyisi vanhuuseläkkeen kart-
tuman säännöin. 

Vaikka eläke myönnettäisiin vanhuuseläk-
keenä ennen työntekijän henkilökohtaisen 
eläkeiän täyttämistä, eläkkeeseen ei kuiten-
kaan tehtäisi 17 momentin mukaista eläkkeen 
muuntamista, koska eläke myönnettäisiin 
työkyvyttömyyden perusteella.  

Eläke alkaisi hakemusta seuraavan kalente-
rikuukauden alusta taikka erityisestä syystä 
tätä aikaisemmin. Erityinen syy voisi olla 
esimerkiksi palkkaoikeuden päättyminen ai-
kaisemmin kuin työntekijä on hakenut elä-
kettä. Aikaisintaan eläke voisi kuitenkin al-
kaa työkyvyttömyyden alkamista seuraavan 
kuukauden alusta lukien.  
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Voimaantulosäännöksen 22 momentissa 
säädettäisiin lisäeläkeosuuden enimmäismää-
rästä silloin kun työntekijällä on ollut 53, 55, 
57 tai 58 vuoden eläkeiän mukaista palvelua 
ennen vuotta 1995, eikä 7, 9, 10 tai 12 mo-
mentin mukainen yhteensovitus tai rajaus ole 
vähentänyt eläkettä.  Tällaisessa eläkeiässä 
palveltua aikaa on aikanaan korotettu 20 ja 
10 prosentilla, koska eläkeaika eläkeiän täyt-
tyessä olisi muutoin jäänyt vajaaksi. Korotus 
koskee vain lisäturvaa, peruseläkettä määrät-
täessä sitä ei tehdä. Tästä syystä lisäeläke-
osuus näiltä ajoilta on karttunut kokonaiselä-
keprosentilla 2,2. Koska perusturvaa vastaa-
va määrä tästä 2,2 prosentin karttumasta ei 
ole mukana 7 ja 12 mukaisessa yhteensovi-
tuksessa, lisäeläkeosuus rajattaisiin näissä ti-
lanteissa niin, että se yhdessä yhteensovitet-
tujen perusturvan mukaisten eläkkeiden 
kanssa on enintään 7 tai 12 momentin mu-
kainen yhteensovitusraja lisättynä 19 mo-
mentin mukaisella lisäeläkeosuuden enim-
mäismäärällä. 

Ennen vuotta 1995 voimassa olleessa lisä-
turvan mukaisessa eläkkeessä otettiin huomi-
oon eläkeaikana myös sellaisia kunnallisia 
palvelusjaksoja, joista oli maksettu lyhytai-
kaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain (134/1962;LEL) mukaiset eläke-
maksut. Näiltä niin sanotuilta LEL-ajoilta 
karttunut peruseläke vähennettiin lisäeläke-
turvan mukaisesta eläkkeestä, kun henkilö sai 
samoista palvelusajoista oikeuden muun elä-
kelaitoksen myöntämään LEL:n mukaan las-
kettuun eläkkeeseen. Tämä vähennys tehtiin 
viimeistään 65 -vuotiaana, koska se oli 
LEL:n mukainen vanhuuseläkeikä. Uudistuk-
sen voimaantulon jälkeen LEL:n mukaan 
karttuneen eläkkeen voi saada vanhuuseläk-
keenä jo 63 vuoden iästä. Tästä syystä ehdo-
tetaan, että nämä niin sanotut LEL-ajat otet-
taisiin eläkeaikana huomioon vain niillä hen-
kilöillä, joiden vanhuuseläkeikä kunnallisen 
eläkelain mukaisessa eläkkeessä on alle 63 
vuotta ja henkilö todella siirtyy tässä iässä 
vanhuuseläkkeelle. LEL:n alaisista kunnalli-
sista palvelussuhteista KuEL:n mukaan kart-
tunut eläke vähennettäisiin tämän lain mu-
kaisesta eläkkeestä henkilön täyttäessä 63 
vuotta tai saatuaan sitä ennen oikeuden jo-
honkin eläkkeeseen, jossa nämä samat ajat 
on jo otettu huomioon. Tästä ehdotetaan sää-

dettäväksi voimaantulosäännösten 23 mo-
mentissa. 

Voimaantulosäännösten 24 momentissa 
säädettäisiin niin sanottujen siirtyneiden lai-
tosten eläketurvasta. Vuosien kuluessa on 
valtion eläkelain alaisuudesta siirtynyt kun-
nallisen eläkelain alaisuuteen erilaisista teh-
tävistä huomattava määrä henkilöitä. Ennen 
kuin julkisten eläkejärjestelmien kesken sää-
dettiin aikaisemmin mainitusta niin sanotusta 
laukaisuperiaatteesta, eläketurvaan liittyvistä 
suojauksesta säädettiin erikseen jokaisen siir-
tymisen osalta erillislaissa. Näiden siirtymis-
lakien mukaan henkilö saa lukea kunnallises-
sa eläkkeessä hyväkseen myös valtion eläke-
lain alaisuuteen kuuluvan palvelun edellyttä-
en, että kunnallinen palvelus jatkuu yhden-
jaksoisesti eläketapahtumaan saakka. Henki-
lön eläkkeen määrään vaikuttavat palvelus-
ajat selviävät nykyisin siis vasta eläkkeelle 
jäämisen yhteydessä. Uudistuksen ehdotetul-
la tavalla toteuttamisen yhtenä edellytyksenä 
on, että henkilöille voidaan laskea vuoden 
2004 loppuun mennessä karttunut eläke val-
miiksi. Tästä syystä ehdotetaan, että näissä ti-
lanteissa siirtymäetu säilyy, jos se on voi-
massa vuoden 2004 lopussa. Tällöin kunnal-
lisen eläkelain mukaista eläketurvaa vuoden 
2004 loppuun mennessä määrättäessä otettai-
siin huomioon myös aikaisempi valtion elä-
kelain alaisuuteen kuuluva palvelu.  

Voimaantulosäännöksen 25 momentissa 
säädettäisiin edunsaajan eläkeoikeuden mää-
räytymisestä laitoksen kunnalta valtiolle ta-
pahtuneessa siirtymistilanteessa.  Kunnalli-
sen eläkelain alaisuudesta on siirtynyt henki-
löstöä valtion eläkejärjestelmään momentissa 
mainittujen lakien tarkoittamista tehtävistä. 
Siirtymislakien mukaan edunsaajalla oli 
myös oikeus valita eläkelaki niin, että myös 
siirtymisen jälkeen eläketurva määräytyy 
kunnallisen eläkelain mukaan. Tämän suoja-
uksen edellytyksenä on, että edunsaaja pysyy 
siinä valtion palveluksessa, johon hänet on 
siirretty kunnallisesta palvelussuhteesta.  

Lisäeläketurvan säilyminen on sidottu sii-
hen, että kunnallinen palvelus jatkuu yhden-
jaksoisesti eläkeikään taikka työkyvyttö-
myyseläketapahtumaan saakka. Siitä milloin 
kunnallinen palvelus katsotaan yhdenjaksoi-
seksi, ehdotetaan säädettäväksi voimaantulo-
säännösten 26 momentissa. Koska uudistuk-
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sen jälkeen eläketurva karttuu vuosiansioiden 
perusteella, ehdotetaan, että myös yhdenjak-
soisuutta seurataan maksettujen ansioiden pe-
rusteella. Jos henkilölle on maksettu kunnal-
lisen eläkelain soveltamisen piiriin kuuluvia 
palkkoja tai palkkiota kunakin kalenterivuo-
tena yhteensä vähintään 6 000 euroa, kunnal-
lista palvelua pidetään yhdenjaksoisena. Jos 
jostain syystä jonakin vuonna ansiorajamäärä 
ei täyty, yhdenjaksoisuusvaatimus täyttyy, 
jos henkilöllä on ollut yhdenjaksoinen kun-
nallinen palvelus eläketapahtumaan. Henkilö 
voi vaihtaa työnantajaa kuntasektorin sisällä, 
kunhan siirtyminen tapahtuu niin, ettei palve-
lussuhteiden väliin jää katkoksia 

Ehdotetun lain 11 § mukaan vanhuuseläk-
keelle voi aikaisintaan siirtyä 63-vuotiaana. 
Kunnallisen eläkelain soveltamisen piiriin 
kuuluu kuitenkin edelleen henkilöitä, joilla 
on nykyisin oikeus 63 vuotta alempaan elä-
keikään. Koska uudistuksen tarkoituksena ei 
ole nostaa nykyisiä eläkeikiä, ehdotetaan 
voimaantulosäännösten 27 momentissa sää-
dettäväksi poikkeus ehdotetun lain 11 §:ään. 
Alemman eläkeiän säilyttämisen edellytyk-
senä olisi, että kunnallinen palvelus jatkuu 
yhdenjaksoisena eläkeikään ja jos on kysy-
mys henkilöstä, joka on säilyttänyt alennetun 
eläkeiän valtion palvelukseen siirtämisen 
vuoksi, että valtion palvelus jatkuu eläketa-
pahtumaan. Tällöin yhdenjaksoisuutta seurat-
taisiin valtion eläkelain mukaisin edellytyk-
sin.  

Voimaantulosäännöksen 28 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi poikkeuksesta sii-
hen, että varhennetun vanhuuseläkkeen 
alaikäraja on 62 vuotta. Nykyisin varhenne-
tun vanhuuseläkkeen voi saada viisi vuotta 
ennen varsinaista eläkeikäänsä. Jos henkilö 
on lain voimaantulessa ehtinyt jo täyttää ny-
kyisen varhennetun vanhuuseläkkeen alaikä-
rajansa, hänellä säilyisi edelleen oikeus jäädä 
varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen 62 
vuoden iän täyttämistä. Jos henkilö siirtyy 
varhennetulle vanhuuseläkkeelle niin, että 
hänellä on siirtymishetkellä voimassa oikeus 
lisäturvaan, varhennettu vanhuuseläke lasket-
taisiin vuoden 2004 loppuun lisäturvan mu-
kaisesti määrätystä ja yhteensovitetusta eläk-
keestä ja vuoden 2005 alusta lukien karttu-
neesta eläkkeestä niin, että eläkkeestä vähen-
netään 0,4 prosenttia jokaista kuukautta koh-

den, jonka henkilö varhentaa eläkettään en-
nen henkilökohtaista eläkeikää. Jos oikeus li-
säeläketurvaan ei enää olisi voimassa, var-
hennettu vanhuuseläke lasketaan vuoden 
2004 loppuun määrätystä peruseläketurvan 
mukaisesti lasketusta ja yhteensovitetusta 
eläkkeestä ja vuoden 2005 jälkeen karttu-
neesta eläkkeestä. Varhennusvähennys laske-
taan 65 vuoden iän täyttämisestä.  

Jos tällainen suojattu henkilö on jo ehtinyt 
täyttää 62 vuotta mutta ei 63 vuotta, hänelle 
lasketaan vertailueläkkeeksi myös eläke, jos-
sa vuoden 2004 loppuun mennessä karttunut 
eläke lasketaan perusturvan mukaisesti ja 
muunnetaan vastaamaan 63 vuoden ikää. 
Tällöin varhennusvähennys on 0,6 prosenttia 
jokaista kuukautta kohden, jolla eläke var-
hennetaan ennen 63 vuoden iän täyttämistä. 
Jos henkilö on jo täyttänyt 63 vuotta, vertailu 
tehdään 17 momentissa säädetyllä tavalla 
muunnettuun eläkkeeseen. Varhennettuna 
vanhuuseläkkeenä maksettaisiin eläke, joka 
olisi näistä kahdesta suurempi. 

Voimaantulosäännöksen 29 momentin mu-
kaan vuosina 1940—1959 syntyneellä työn-
tekijällä olisi oikeus saada vanhuuseläke var-
hennettuna iässä, joka on kolme vuotta alem-
pi  kuin hänen 17 momentissa mainittu hen-
kilökohtainen eläkeikänsä. Varhennusvähen-
nys olisi 0,6 prosenttia kultakin 63 vuoden 
ikää edeltävältä varhennuskuukaudelta. En-
nen varhennusvähennyksen suorittamista 
eläkkeen määrä muunnettaisiin 17 momentin 
mukaisesti 63 vuoden ikää vastaavaksi.   

Nykyisten säännösten mukaan oikeutta 
varhennettuun vanhuuseläkkeeseen ei ole 
henkilöllä, joka on valinnut ammatillisen 
eläkeikäjärjestelmän. Jos tällaisen henkilön 
henkilökohtainen eläkeikä on korkeampi 
kuin 62 vuotta, hänellä olisi ehdotettujen 
säännösten mukaan oikeus myös varhennet-
tuun vanhuuseläkkeeseen. Tällöin varhennus 
laskettaisiin aina ennen vuotta 2004 karttu-
neen eläkkeen osalta perusturvan mukaisesta 
eläkkeestä, joka on muunnettu vastamaan 63 
vuoden ikää.   

Voimaantulosäännöksen 30 momentissa 
ehdotetaan säilytettäväksi ennen vuotta 1947 
syntyneiden henkilöiden osa-aikaeläkkeen 
saamisedellytyksiin ja mainittuja sekä vuosi-
an 1947—1951 syntyneitä työntekijöitä kos-
kevat eläkekarttumaan liittyvät aikaisemmat 
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suojaukset. Kunnallisen eläkelain voimaan-
panolain (550/2003) 8 §:n 1 momentissa sää-
detään, että ennen vuotta 1947 syntyneillä 
työntekijöillä on edelleen oikeus jäädä osa-
aikaeläkkeelle 56-vuotiaana. Sen lisäksi hei-
dän eläkkeensä osa-aikaeläkkeellä oloajalta 
karttuu nykyisen 2 prosentin mukaan vuo-
dessa. Jos vuosina 1947—1951 syntynyt 
työntekijä jää ensimmäisen kerran osa-
aikaeläkkeelle 60 vuotta täytettyään, hänen 
eläkkeensä karttuu osa-aikaeläkkeellä olo-
ajalta 1 prosenttia vuodessa. Muilla karttuma 
on 0,75 prosenttia vuodessa. Osa-
aikaeläkkeelle siirtymisajankohdalla ei ole 
merkitystä eli suojaukset ehdotetaan säilytet-
täväksi, vaikka henkilö siirtyisi osa-
aikaeläkkeelle vasta muutosten voimaantulon 
jälkeen. 

Voimaantulosäännösten 31 momentissa 
ehdotetaan, että myös ammatillisen eläkeiän 
valinnut voisi niin halutessaan siirtyä osa-
aikaeläkkeelle. Nykyisin tämä ei ole mahdol-
lista. Jos ammatillisen eläkeiän valinnut päät-
tää siirtyä osa-aikaeläkkeelle ennen valitse-
mansa eläkeiän täyttämistä, hänen henkilö-
kohtainen eläkeikänsä, jonne asti palveleval-
la on oikeus lisäeläketurvaan, muuttuisi ny-
kyisestä ammatillisesta eläkeiästä yleiseksi 
eläkeiäksi. Tämä eläkeikä on laskettu myös 
kaikille ammatillisen eläkeiän valinneille, 
koska heillä oli valintaoikeus, jota varten 
molemmat eläkeiät tuli olla selvillä. 

Voimaantulosäännöksen 32 momentin mu-
kaan työkyvyttömyyseläkkeellä ja työttö-
myyseläkkeellä olevan työntekijän uuden 
eläkkeen karttuminen eläkeaikana tehdystä 
työstä koskisi myös niitä eläkkeitä, joissa 
eläketapahtuma on sattunut ennen lain voi-
maantuloa. Näiltä ajoilta karttunut eläke lisä-
tään eläkkeeseen sen muuttuessa vanhuus-
eläkkeeksi eli yleensä 65 vuoden iässä tai jos 
työkyvyttömyyseläkkeen saajalla oli eläk-
keelle jäädessään oikeus lisäturvan mukai-
seen eläkkeeseen, tätä alemmassa eläkeiässä. 

Samoin tämän momentin mukaisesti sovel-
letaan, mitä lain 28 §:n 2 ja 3 momentissa 
säädetään oikeudesta työkyvyttömyyseläk-
keeseen, myös ennen tämän lain voimaantu-
loa voimassa olevien säännösten mukaan 
myönnettyyn työkyvyttömyyseläkkeeseen. 
Lisäksi säännöksen mukaan 29 §:n 2 momen-
tissa säädetty mahdollisuus työkyvyttömyys-

eläkkeen lakkauttamisesta, keskeyttämisestä 
ja tarkistamisesta vuoden ajalta takautuvasti 
sovelletaan myös työkyvyttömyyseläkkee-
seen, jonka eläketapahtuma on ennen tämän 
lain voimaantuloa.   

Voimaantulosäännöksen 33 momentissa 
säädettäisiin yksilöllisestä varhaiseläkkeestä. 
Ennen vuotta 1944 syntyneellä henkilöllä 
olisi edelleen oikeus saada yksilöllistä var-
haiseläkettä 58 vuotta täytettyään. Samoin 
oikeus jäädä yksilölliselle varhaiseläkkeelle 
olisi niillä ammatillisen eläkeiän valinnan 
piiriin kuuluneilla, mutta valinnan suoritta-
matta jättäneillä työntekijöillä, jotka ovat 
syntyneet vuosian 1944—1947. Vuonna 
1947 syntyneillä alaikäraja olisi kuitenkin 59 
vuotta. Nämä suojaukset sisältyvät jo aikai-
semmin hyväksyttyihin säännöksiin. Jos yk-
silölliseen varhaiseläkkeeseen oikeutettu ha-
kee eläkettä 63 vuotta täytettyään, hänelle 
myönnettäisiin 63 vuoden iän täyttämisen 
jälkeen yksilöllisen varhaiseläkkeen sijasta 
vanhuuseläke. Eläkkeen edellytyksenä oleva 
oikeus tulevan ajan eläkkeeseen määriteltäi-
siin KuEL:n ennen vuotta 2005 voimassa 
olevien säännösten mukaisesti. 

Voimaantulosäännöksen 34 momentissa 
säädettäisiin työttömyyseläkkeestä. Tulevan 
ajan eläkkeen määräytymistä koskevat muu-
tosehdotukset heijastuvat myös työttömyys-
eläkkeeseen. Kun työttömyyseläkettä koske-
via säännöksiä on aikaisemmin muutettu, 
voimaantulosäännöksissä on suojattu tiettyi-
hin ikäluokkiin kuuluville muutosten voi-
maantuloaikaan työttöminä olleille aikaisem-
pien säännösten mukaiset edut. 

 Vuoden 1996 alusta tulevan ajan karttu-
misprosentti porrastettiin siten, että tuleva ai-
ka lasketaan 1,5 prosentin karttumalla 50 
vuoden iän täyttämiseen saakka, 1,2 prosen-
tin karttumalla 50—59 vuoden iässä ja 0,8 
prosentin karttumalla 60 vuoden iän täyttä-
misestä lukien. Muutoksen voimaantulosään-
nöksen mukaan ennen vuotta 1943 syntynei-
hin työntekijöihin, joilla 1 päivänä tammi-
kuuta 1996 oli oikeus työttömyyspäivärahaan 
tai aikuiskoulutustukeen, sovelletaan edel-
leen aikaisemmin voimassa ollutta määräystä 
eli 2 prosentin tulevan ajan karttumaa vuo-
dessa. Vuonna 1942 syntyneet työntekijät 
ovat nuorin ikäluokka, joka vielä kuuluu tä-
män suojauksen piiriin. He täyttävät 65 vuo-
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den iän vuonna 2007. Koska edellä mainitul-
la voimaantulosäännöksellä on sen piiriin 
kuuluville henkilöille taattu 31 päivänä jou-
lukuuta 1995 voimassa olleen kunnallisen 
eläkelaitoksen eläkesäännön 3 §:n 1 momen-
tin mukainen tuleva aika, ehdotetaan, että 
näiden henkilöiden työttömyyseläkkeet mää-
rätään kaikilta osin nykyisten säännösten 
mukaan. Näin ollen tulevan ajan oikeus mää-
räytyisi nykyisen KuEL:n  51—64 §:n mu-
kaan, tuleva aika luetaan eläkkeeseen oikeut-
tavaksi 65 vuoden iän täyttämiseen, sen pe-
rusteena oleva palkka määräytyy KuEL:n 
69—73 §:n mukaan ja sen karttumisprosentti 
on edelleenkin 2 prosenttia vuodessa.  

Työttömyyseläkkeen laskentaa muutettiin 
vuoden 2000 alusta siten, että työttömyys-
eläkkeeseen ei enää liitetty tulevan ajan elä-
keosuutta. Tulevan ajan eläkeosuus lasketaan 
kuitenkin työttömyyseläkkeen jälkeiseen 
vanhuus- ja perhe-eläkkeeseen. Muutoksen 
voimaantulosäännöksen mukaan ennen vuot-
ta 1945 syntyneisiin työntekijöihin, joilla 1 
päivänä tammikuuta 2000 oli oikeus työttö-
myyspäivärahaan tai aikuiskoulutustukeen 
taikka joille vuonna 1999 on maksettu työt-
tömyyspäivärahaa tai koulutustukea yhteensä 
vähintään sadalta päivältä, sovelletaan kun-
nallisen eläkelaitoksen eläkesäännön 3 c §:n 
4 momenttia sellaisena kuin se on voimassa 
tämän muutoksen voimaan tullessa. Tämän 
säännöksen seurauksena näiden työntekijöi-
den työttömyyseläkkeeseen liitetään edelleen 
tuleva aika joko edellä selostetun voimaantu-
losäännöksen mukaisella 2 prosentin vuosi-
karttumalla tai edellä tarkoitetuilla porraste-
tuilla karttumisprosenteilla laskettuna. Tä-
män voimaantulosäännöksen piiriin kuuluva 
nuorin ikäluokka, vuonna 1944 syntyneet, 
täyttää 65 vuotta vuonna 2009. Ehdotuksen 
mukaan myös heidän tulevan ajan eläkkeensä 
määräytyisi jatkossakin nykylainsäädännön 
mukaisesti.  

Muiden kuin edellä selostettujen voimaan-
tulosäännösten piiriin kuuluvien, ennen vuot-
ta 1950 syntyneiden työntekijöiden työttö-
myyseläkkeeseen ei enää liity tulevaa aikaa, 
mutta sen jälkeen myönnettävään vanhuus- 
tai perhe-eläkkeeseen lisätään tuleva aika. 
Jos näiden henkilöiden eläketapahtuma sat-
tuu vuonna 2005, ehdotuksen mukaan työt-
tömyyseläke lasketaan kuitenkin nykyisten 

KuEL:n työttömyyseläkettä koskevien  sään-
nösten mukaan. Jos työttömyyseläkkeen elä-
ketapahtuma on sattunut ennen 1 päivä tam-
mikuuta 2006, myös vanhuuseläkkeeseen lii-
tettävä tuleva aika lasketaan nykysäännösten 
mukaisesti.  

Työttömyyseläke lasketaan KuEL:n 49 § 1 
momentin mukaan siten kuin se olisi lasket-
tu, jos työntekijä työttömäksi jäädessään olisi 
tullut työkyvyttömäksi. Nyt ehdotettujen 
säännösten mukaan tuleva aika luetaan eläk-
keeseen oikeuttavaksi 63 vuoden ikään ja sen 
karttumisprosentti korotetaan 1,3 prosenttiin 
vuodessa 50 vuoden täyttämiskuukautta seu-
raavan kuukauden alusta niissä eläkkeissä, 
joissa eläketapahtuma on sattunut 1 päivänä 
tammikuuta 2006 tai sen jälkeen. Tulevan 
ajan eläkepalkka lasketaan kuitenkin nykyis-
ten säännösten mukaan ja indeksinä käyte-
tään nykyistä TEL:n 9 §:n 2 momentin 1 
virkkeen mukaista indeksiä. Myös perhe-
eläke määrätään vastaavasti. Uusia tulevan 
ajan eläkkeen perusteena olevan palkan mää-
räytymistä koskevia säännöksiä ehdotetaan 
sovellettavaksi eläketapahtumaan, joka sattuu 
vuonna 2006 tai sen jälkeen. 

Voimaantulosäännösten 35 momentissa 
ehdotetaan säädettäväksi ajankohdasta, josta 
lain voimaantulessa alle 23-vuotiaalle alkaa 
karttua eläkettä. Eläkettä karttuisi lain voi-
maantullessa 18 vuotta täyttäneelle mutta alle 
23-vuotiaalle lain voimaantuloajankohdasta. 
Ehdotetun 51 §:n 1 momentissa säädettyä 18 
vuoden alaikärajaa sovellettaisiin vuoden 
1986 jälkeen syntyneiden työntekijöiden 
kunnallisiin ansioihin, jotka on ansaittu 
vuonna 2005 tai sen jälkeen. 

Koska työntekijällä on oikeus siirtyä van-
huuseläkkeelle 63 vuoden iän täyttämisen 
jälkeen, tätä ikää pidetään hänen vanhuuselä-
keikänään, jos hän on jäänyt työkyvyttö-
myyseläkkeelle.  Samoin tätä ikää pidetään 
tulevan ajan pääteikänä. Koska kunnallisen 
eläkelain soveltamisen piiriin kuuluu edel-
leen työtekijöitä, jotka ovat valinneet niin sa-
notun ammatillisen eläkeiän ja koska tämä 
ikä voi olla alempi kuin 63 vuotta, ehdote-
taan, että voimaantulosäännöksen 36 mo-
mentissa säädettäisiin siitä, että ammatillista 
eläkeikää pidettäisiin tällöin myös työnteki-
jän tulevan ajan pääteikänä, ikänä, jossa työ-
kyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläk-
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keeksi sekä ikänä, jossa on oikeus työkyvyt-
tömyyseläkkeen aikana ansaittuun eläkkee-
seen. 

Voimaantulosäännöksen 37 momentissa 
säädettäisiin 2,0 prosentin vuosikarttumasta 
niille työntekijöille, jotka ovat päässeet 2,0 
prosentin karttuman piiriin ennen tämän lain 
voimaantuloa. Heillä karttumaprosentti olisi 
lain voimaantulon jälkeenkin 2,0 prosenttia 
vuotta kohden 55 vuoden iän täyttämisestä 
63 vuoden ikään saakka, jolloin karttuma 
nousisi 4,5 prosenttiin. Vuonna 1949 synty-
neet ovat viimeinen ikäluokka, joka ehtii 
täyttää 55 vuotta vuonna 2004 eli he voivat 
nykysäännösten mukaan päästä 2,0 prosentin 
karttuman piiriin ennen vuotta 2005. Tarkoi-
tuksena on säilyttää 2,0 prosentin karttumata-
so vain sellaisten vanhojen edunsaajien osal-
ta, jotka ovat ennen lain voimaantuloa ehti-
neet päästä sen piiriin, tästä syystä säännös 
koskee vain ennen vuotta 1950 syntyneitä.  

Ehdotetun lain 52 §:ssä säädetään siitä, mi-
ten tietyiltä palkattomilta ajoilta karttuu elä-
kettä. Eläkettä karttuisi näiltä ajoilta pykäläs-
sä säädetyllä tavalla lain voimaantulosta lu-
kien. Tästä säädettäisiin voimaantulosään-
nöksen 38 momentissa. 

Voimaantulosäännöksen 39 momentin mu-
kaan uuteen tulevan ajan eläkkeen määräy-
tymiseen siirryttäisiin asteittain siten, että en-
simmäisen kerran vuonna 2006 tulevan ajan 
eläke määräytyisi osittain ennen vuotta 2005 
olleiden työansioiden ja vuoden 2005 työan-
sioiden perusteella. Tällöin vuoden 2004 an-
siona käytettäisiin vuosiansioksi muutettuna 
sitä eläkepalkkaa, jonka perusteella tulevan 
ajan eläke nykysääntöjen mukaan olisi las-
kettu, jos työntekijä olisi tullut työkyvyttö-
mäksi 31 päivänä joulukuuta 2004. Jos työn-
tekijällä ei tuolloin olisi ollut oikeutta tulevaa 
aikaa sisältävään eläkkeeseen, uutta tulevan 
ajan eläkettä laskettaessa katsottaisiin, ettei 
vuonna 2004 ollut lainkaan työansioita.  

Vuoden 2006 jälkeen lisättäisiin huomioon 
otettavia kalenterivuosia yksi kerrallaan. 
Näin ollen tulevan ajan eläkkeen perusteena 
olisi täydet viisi eläketapahtumavuotta edel-
tävää kalenterivuotta niissä työkyvyttömyys-
eläkkeissä, joissa työkyvyttömyys alkaa 
vuonna 2010. 

Tarkasteluaikaa pidennettäisiin vastaavasti 
asteittain vuosi kerrallaan. Jos eläketapahtu-

man sattuu vuonna 2006, tarkasteluaika on 
pääsäännön mukaan 24 kuukautta. Pääsään-
nön mukaan myös tarkasteluaika on näin ol-
len viisi kalenterivuotta niissä työkyvyttö-
myyseläkkeissä, joissa työkyvyttömyyseläke 
alkaa vuonna 2010. Vastaavasti määräytyy 
myös 53 §:n 6 momentissa tarkoitettu aika.  
Työeläkekuntoutuksen edellytyksenä on, että 
työntekijällä on työansioita vähintään 25 
133,40 euroa tulevan ajan viiden vuoden tar-
kastelujaksolla. Esityksen mukaan kuntou-
tusedellytyksiä arvioitaessa otettaisiin huo-
mioon työntekijän todelliset ansiota ajalta 
ennen vuotta 2005. Ansioita otettaisiin huo-
mioon kuntoutustapahtumaa edeltäviltä vii-
deltä kalenterivuodelta. 

Voimaantulosäännöksen 40 momentin mu-
kaan työkyvyttömyyseläkkeiden ikäkorotus 
myönnettäisiin ensimmäisen kerran vuoden 
2010 alusta. Se myönnettäisiin myös ennen 
tämän lain voimaantuloa alkaneisiin työky-
vyttömyys- ja perhe-eläkkeisiin sen korotus-
prosentin mukaisena, joka vastaa työkyvyt-
tömyyseläkkeen saajan taikka edunjättäjän 
ikää korotushetkellä eli vuoden 2010 alussa.  

Voimaantulosäännöksen 41 momentin mu-
kaan ensimmäisen kerran vuoden 2005 alus-
sa kaikkia maksussa olevia työeläkkeitä tar-
kistetaan ehdotetulla TEL-eläkeindeksillä, 
jossa kuluttajahintaindeksin paino on 80 pro-
senttia ja ansiotasoindeksin paino 20 prosent-
tia. 

Voimaantulosäännöksen 42 momentin mu-
kaan 145 §:n 2 momentin työkyvyttömyys-
eläkkeen saajan velvollisuus ilmoittaa ryh-
tymisestään ansiotyöhön koskee myös työ-
kyvyttömyyseläkettä, jonka eläketapahtuma 
on ennen tämän lain voimaantuloa sekä yksi-
löllistä varhaiseläkettä. 

Voimaantulosäännöksen 43 momentin mu-
kaan 7 luvussa olevia viimeistä eläkelaitosta 
koskevia säännöksiä ei sovelleta, jos eläkettä 
määrättäessä yksityisten alojen eläkelaitos 
soveltaa nykyisiä säännöksiä ja julkisten alo-
jen eläkelaitos vuoden 2005 alusta voimaan 
tulevia säännöksiä tai päinvastoin. Koska täl-
löin eläkettä laskettaessa käytettäisiin eri las-
kentasääntöjä, muun muassa ansioiden tar-
kistamisessa toisessa järjestelmässä nykyistä 
niin sanottua puoliväli-indeksiä ja toisessa 
järjestelmässä uutta palkkakerrointa, aiheut-
taisi viimeisen eläkelaitoksen järjestelmän 



 HE 45/2004 vp  
  
   

 

53

soveltaminen tietojärjestelmiin suuria muu-
toksia, joiden toteuttaminen voimaantulovai-
heeseen liittyvien, verrattain harvalukuisten 
tapausten vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista. 
Eläkelaitokset voivat kuitenkin halutessaan 
sopia viimeisen eläkelaitoksen järjestelmän 
soveltamisesta näissäkin tilanteissa. 

 
1.2. Laki kunnallisesta viranhaltijasta 

34 §. Virkasuhteen päättyminen ilman irti-
sanomista. Pykälässä säädetään niistä tilan-
teista, joissa kunnallisen viranhaltijan vir-
kasuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisa-
nomisaikaa. Pykälän 6 kohdassa säädetään 
virkasuhteen päättymisestä  viranhaltija saa-
vuttaessa vanhuuseläkeikänsä. Kunnalliseen 
eläkelakiin ehdotettujen muutosten voimaan-
tulon jälkeen viranhaltija voisi valita van-
huuseläkkeelle siirtymisikänsä. Eläkkeelle 
siirtymisiän voisi valita nykyisen henkilö-
kohtaisen eläkeiän ja 68 vuoden iän väliltä 
tai, jos henkilökohtainen eläkeikä on yli 63 
vuoden iän, 63 ja 68 ikävuoden väliltä. Am-
matillisen eläkeiän valinneet henkilöt voisi-
vat siirtyä vanhuuseläkkeelle valitun eläkeiän 
tai 68 ikävuoden välillä. Koska vanhuuselä-
keikää ei enää kiinteästi määriteltäisi kunnal-
lisessa eläkelaissa, ehdotetaan pykälän 6 koh-
taa muutettavaksi siten, että virkasuhde päät-
tyy ilman irtisanomista sen kalenterikuukau-
den päättyessä, jonka aikana viranhaltija täyt-
tää 68 vuotta. Jos viranhaltija jää vanhuus-
eläkkeelle ennen 68 vuoden iän täyttämistä, 
hänen tulee irtisanoutua tehtävästä noudatta-
en irtisanomisaikaa.  

 
2.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2005. Ehdotetut soveltamis-
säännökset on selostettu lakien perusteluissa. 

 
3.  Säätämisjärjes tys  

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 
PeVL 60/2002 vp käsitellyt hallituksen esi-
tystä eläkelainsäädännön muuttamiseksi (HE 
242/2002 vp). Nyt käsiteltävänä oleva esitys 
sisältää pääosin vastaavat muutokset kuin 
mainittu yksityisten alojen eläkejärjestelmää 
koskenut hallituksen esitys. Merkittävin ero 

on kunnallisen eläketurvan vapaakirjauttami-
sen yhteydessä tehtävä yhteensovitus ja en-
nen vuotta 1995 karttuneen eläkkeen nor-
meeraus, jos työntekijä haluaa jäädä eläk-
keelle ennen nykyistä eläkeikäänsä 63 vuotta 
täytettyään. 

Mainitussa lausunnossa perustuslakivalio-
kunta toteaa, että perustuslain 15 §:ssä sääde-
tyn omaisuuden suojan kannalta  (PeVL 
13/1995 vp) eläkeoikeuksien perustuslain-
suojassa on kysymys nimenomaan ansaitun 
konkreettisen edun, ei sen sijaan esimerkiksi 
tietyn eläkejärjestelmän suojaamisesta. Läh-
tökohtana on pidetty sitä, että tavallisella lail-
la voidaan säätää eläkejärjestelmän sisällöstä 
myös palvelussuhteessa olevien osalta. Ta-
vallisella lailla säädettävinä, jollei jostakin 
erityisestä syystä muuta johdu, on pidetty 
muun muassa säännöksiä eläkeiästä, eläk-
keen kertymisestä ja eläkkeen tavoitetasosta. 
Erityisen syyn perustuslakivaliokunta on kat-
sonut voivan muodostua lähinnä siitä, että 
eläkejärjestelyn muutokset toteutetaan taval-
la, joka joiltain osin saisi aikaan ansaittuina 
pidettävien eläke-etujen kohtuuttoman hei-
kennyksen.  

Lausunnossaan (PeVL 60/2002 vp) perus-
tuslakivaliokunta katsoi, että eläkelainsää-
dännön muutosten valtiosääntöoikeudellinen 
arviointi perustuu ennen muuta kahteen nä-
kökohtaan, perustuslain 15 §:ssä säänneltyyn 
omaisuudensuojaan ja 19 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuun perustoimeentulon turvaan. 
Omaisuudensuojan osalta perustuslakivalio-
kunta totesi muun muassa, ettei uudistuksista 
ole yleiseltä kannalta huomautettavaa valio-
kunnan vakiintuneen käytännön valossa. Li-
säksi elinaikakertoimesta todettiin erikseen, 
ettei sen käyttöönotto ole valtiosääntöoikeu-
dellisesti ongelmallista perustuslain omai-
suudensuojasäännösten kannalta.  

Perustoimeentulon turvan osalta perustus-
lakivaliokunta katsoi muun muassa, etteivät 
työttömyyseläkettä koskevat esitykset ole 
sellaisia, että ne muodostuisivat perustuslain 
19 §:n 2 momentin vastaisiksi. Ehdotus työt-
tömyyseläkkeen lakkauttamisesta vuonna 
1950 ja sen jälkeen syntyneiltä kompensoituu 
niin, että oikeus työttömyysturvaan ulottuu 
65 vuoden iän täyttämiseen saakka. Perustus-
lain mainittu säännös ei turvaa työttömyys-
eläkettä järjestelmänä, vaan ylipäätään yksi-
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lön oikeuden perustoimeentulon turvaan jon-
kin sosiaaliturvajärjestelmän kautta.  

Kunnallisessa eläkejärjestelmässä kuten 
muissakin julkisissa eläkejärjestelmissä eläk-
keiden karttumisprosentit ennen vuotta 1995 
olivat korkeammat kuin yksityisen puolen 
eläkejärjestelmissä. Eläkettä karttui peruselä-
keturvan mukaan 2 prosenttia vuodessa ja jos 
lisäeläketurvan edellytykset täyttyivät, kart-
tumisprosentti oli 2,2 prosenttia. Samoin elä-
keiät olivat lisäeläketurvan mukaisissa eläk-
keissä alhaisemmat kuin yksityisessä eläke-
järjestelmässä. Kun kunnallisen ja muiden 
julkisten järjestelmien eläketurvaa vuoden 
1995 alusta muutettiin muun muassa karttu-
mien osalta yhdenmukaiseksi työntekijäin 
eläkelain kanssa, suojattiin aikaisemmat kart-
tumat tietyin edellytyksin. Samoin lisäeläke-
turvan mukaisten eläkkeiden eläkeiät määri-
teltiin henkilökohtaisiksi ennen 1995 ansait-
tujen eläkeaikojen perusteella.  Yksityisissä 
eläkejärjestelmissä ei ole vastaavanlaista li-
säeläketurvaa vaan niissä lisäeläketurva tar-
koittaa työnantajan työntekijöilleen järjestä-
mää lisäeläketurvaa. Mainitussa lausunnos-
saan perustusvaliokunta totesi, että siinä ol-
leet lisäeläketurvaa koskevat ehdotukset oli-
vat ongelmallisia, koska työntekijän ja työn-
antajan väliseen yksityisoikeudelliseen sopi-
mukseen perustuva lisäeläketurva nauttii eri 
tavoin omaisuudensuojaa kuin lakiin perus-
tuvat eläkkeet. Vaikka kunnallisen eläkejär-
jestelmän lisäeläketurva ei ole yksityisoikeu-
delliseen sopimukseen perustuvaa, on kun-
nallisen eläkelain muuttamisesta annetun hal-
lituksen esityksen lähtökohtana se, että aikai-
semmin ansaittu ja suojattu lisäeläketurva ja 
eläkeiät säilyvät. Edellytyksenä on, että ai-
kaisemmin säädetyt lisäeläketurvan edelly-
tykset täyttyvät.  

Esityksessä ehdotetaan, että ennen vuotta 
1995 karttunut peruseläke muunnetaan vas-
taamaan 63 vuoden ikää silloin, jos työnteki-
jä haluaa jäädä eläkkeelle ennen nykyistä 
eläkeikäänsä 63 vuotta täytettyään. Muuntoa 
ei suoriteta, jos henkilö on syntynyt 1 päivä-
nä tammikuutta 1960 tai sen jälkeen. Muun-
tamisen jälkeenkin julkisten järjestelmien 
eläkkeen karttumisprosentti ajalta ennen 
vuotta 1995 on 1,81 prosenttia vuodessa eli 
korkeampi kuin yksityisen eläkejärjestelmän 
1,5 prosenttia vuodessa.  

Perustuslakivaliokunta on mainitussa lau-
sunnossaan todennut myös, että eläkkeiden 
määräytyminen eri tavoin eri-ikäisille henki-
löille on perustuslain 6 §:n kannalta ongel-
matonta, jos erottelut eivät ole mielivaltaisia 
eivätkä erot eläketurvassa muodostu kohtuut-
tomiksi. Ikärajojen asettamisen eläkejärjes-
telmissä on sinänsä todettu olevan luontevaa 
asian luonteen vuoksi.   

Tästä syystä edellä tarkoitetun eläkkeen 
muuntamisen rajoittaminen vain ennen vuot-
ta 1960 syntyneiden eläkkeisiin ei ole on-
gelmallista perustuslain näkökulmasta. Li-
säksi muuntamisen rajaamista ennen vuotta 
1960 syntyneisiin voidaan perustella sillä, et-
tä tietyn kohtuullisen siirtymäkauden jälkeen 
päästään siirtymään kokonaan yhdenmukai-
seen eläketurvaan yksityisten alojen eläkejär-
jestelmän kanssa. Vuonna 1960 ja sen jäl-
keen syntyneiden osalta työntekijäin eläke-
lain mukaiseen eläketurvaan siirtymien elä-
keiän ja eläkkeen tavoitetason osalta tapahtui 
jo vuoden 1995 alusta. 

Esityksen tavoitteena on nimenomaan kan-
nustaminen palvelussuhteessa jatkamiseen 
eikä eläkeikien alentaminen. Kuitenkin kun-
nalliseenkin eläkejärjestelmään on ehdotettu, 
että henkilöllä on mahdollisuus jäädä van-
huuseläkkeelle 63 vuotta täytettyään kuten 
yksityisen puolen eläkejärjestelmässä.  Elä-
kettä karttuu tällöin edelleenkin yksityisen 
puolen eläkejärjestelmää paremmalla karttu-
malla. Se että henkilö päättää jäädä vanhuus-
eläkkeelle 63 vuotta täytettyään ennen aikai-
sempien säännösten mukaista eläkeikäänsä, 
heikentää hänen eläketurvaansa siihen näh-
den, mitä hän saisi, jos hän jatkaisi mainit-
tuun eläkeikäänsä saakka. Myös varhennet-
tua vanhuuseläkettä koskevat säännökset esi-
tetään muutettavaksi työntekijäin eläkelakia 
vastaaviksi. Aikaisempien säännösten mukai-
seen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen on 
ollut oikeus viisi vuotta ennen eläkeikää ja 
varhennusvähennys on laskettu kokonaise-
läkkeestä, jossa mukana on ollut myös mah-
dollinen lisäeläketurva. Tässä yhteydessä 
säädetään suojasäännös, jonka mukaan työn-
tekijällä, joka on täyttänyt ennen lain voi-
maantuloa voimassa olleiden säännösten mu-
kaisen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen 
oikeuttavan iän, on kuitenkin oikeus varhen-
nettuun vanhuuseläkkeeseen tästä iästä luki-
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en. Lisäksi ehdotetaan siirtymävaiheen peh-
mentämiseksi, että vuosina 1940—1959 syn-
tynyt työntekijä voisi jäädä varhennetulle 
vanhuuseläkkeelle aikaisintaan kolme vuotta 
ennen nykyistä eläkeikäänsä. Varhennetun 
vanhuuseläkkeen käyttö on kuitenkin ollut 
vähäistä ja varhennusvähennysten suuruudes-
ta johtuen varhennukset ovat olleet lyhyitä. 

Yhteensovituksen yhteydessä ehdotetaan 
säädettäväksi suojasäännös, joka takaa sen 
että henkilö eläkkeelle siirtyessään saa aina-
kin sen suuruisen eläkkeen kuin vuoden 2004 
loppuun mennessä on karttunut nykyisillä 
säännöksillä yhteensovitetuna enintään kui-
tenkin 60 % tavoitetasosta. Tämä tapahtuu 
niin, että ellei uutta eläkettä vuoden 2005 jäl-
keen kartu sitä määrää, mitä yhteensovituk-
sessa on leikattu, maksetaan suojaosuus.  

Mainitussa lausunnossaan perustuslakiva-
liokunta katsoi, että yksityisten alojen eläke-
lakien muuttamista koskevat, lakiehdotukset 
voitiin käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä.  

Nyt annettavassa hallituksen esityksessä ei 
puututa aikaisemmin tehtyihin ammatillista 

eläkeikää koskeviin valintoihin. Esityksessä 
kuitenkin ehdotetaan myös valinnan tehneille 
mahdollisuutta jäädä osa-aikaeläkkeelle ja 
uudella tavalla lasketulle varhennetulle van-
huuseläkkeelle. Ne, jotka eivät ole tehneet 
ammatillisen eläkeiän valintaa, vaikka olisi-
vat olleet siihen oikeutettuja, ovat yleisen 
eläkeikäjärjestelmän piirissä ja heillä on 
mahdollisuus käyttää joustavia eläkemuotoja 
eli yksilöllistä varhaiseläkettä, varhennettua 
vanhuuseläkettä ja osa-aikaeläkettä. Jousta-
via eläkemuotoja koskevia säännöksiä on jo 
aikaisemmin muutettu tavallisella lailla. 

Hallitus katsoo, että lakiehdotus kunnalli-
sen eläkelain muuttamisesta voidaan koko-
naisuudessaan säätää tavallisessa lainsäätä-
misjärjestyksessä eli myös siltä osin kuin 
säännökset eroavat aikaisemmin hyväksy-
tyistä yksityisen puolen eläkelainsäädännön 
muutoksista.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 



 HE 45/2004 vp  
  
   

 

56

 
 
 
 
Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

kunnallisen eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kunnallisen eläkelain (549/2003) 4 §:n 7 ja 9 

kohta, 14 §:n 1 momentin 3 kohta ja 4 momentti, 24 §:n 4 ja 5 momentti, 31 §:n 1 momentti, 
33—35, 56—58, 61—67, 74 ja 75  sekä 117 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 7 ja 9 kohta laissa 1188/2003, 
muutetaan 3 §:n 2 momentti, 4 §:n 1, 2, 8 ja 10 kohta, 5 ja 7 §, 8 §:n 1 momentti, 9—13 §, 

14 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta sekä 2 ja 3 momentti, 16 §, 17 §:n 1 momentin 2 kohta, 20 ja 
23 §, 24 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 2 ja 3 momentti, 25—30 §, 31 §:n otsikko, 32 
§, 36 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 3 ja 4 momentti,  37 §:n 2 kohta, 39 §:n 2 momentti, 40—
42 §, 43 §:n 2—4 momentti, 45—55, 59 ja 60, 68—73 ja 76—78 §, 84 §:n 1 momentti, 87 §, 
88 §:n 3 momentti, 89 §:n 1 momentti, 92 §:n otsikko, 101 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta sekä 3 
momentti, 102 §, 103 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti, 105 ja 109 §, 110 §:n 1 
momentti, 112 §:n 1 momentti, 115 §:n 1 momentti, 123 §:n 2 momentti, 125 §:n 1 momentti, 
126 §:n 1 ja 2 momentti, 133 §:n 1 ja 2 momentti, 145 §:n 2 momentti, 146 §:n 2 momentti, 
148 §:n 1 momentin 7—9 kohta, 154 §:n 3 momentti ja 167 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 8 ja 10 kohta, 103 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 
momentti sekä 105 § mainitussa laissa 1188/2003, 10 § osaksi laissa 921/2003, 12, 71 ja 73 § 
osaksi mainitussa laissa 1188/2003, 17 §:n 1 momentin 2 kohta, 20 ja 45—47 § ja 154 §:n 3 
momentti mainitussa laissa 921/2003, sekä 

lisätään 36 §:ään uusi 5 momentti, 126 §:ään uusi 4 momentti ja 140 §:ään uusi 2 momentti, 
seuraavasti:  

 
 

3 §  

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläketurvan piiriin kuuluu myös: 
1) perhehoitaja, joka on tehnyt jäsenyhtei-

sön kanssa perhehoitajalain (312/1992) 1 
§:ssä tarkoitetun toimeksiantosopimuksen 
(perhehoitaja); 

2) hoitaja, joka on tehnyt jäsenyhteisön 
kanssa sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 b:ssä 
tarkoitetun sopimuksen omaishoidon tuesta 
(omaishoitaja);   

3) jäsenyhteisön luottamushenkilö; sekä 

4) sellainen luonnollinen henkilö, joka toi-
mimatta yrittäjänä, on tehnyt jäsenyhteisön 
kanssa toimeksianto- tai konsulttisopimuksen 
tai sopinut vastaavasta muusta järjestelystä 
eikä tätä toimintaa harjoiteta yhtiön tai muun 
yhteisön nimissä. 

 
4 §  

Yleiset määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) palvelussuhteella tämän lain piiriin kuu-

luvaa virka- tai työsuhdetta, perhe- ja omais-
hoitajan sopimussuhdetta jäsenyhteisöön, 
luottamustointa sekä toimeksianto- tai kon-
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sulttisopimussuhdetta tai vastaavaa muuta jä-
senyhteisön kanssa sovittua järjestelyä; 

2) työntekijällä kaikkia lain soveltamisen 
piiriin kuuluvia henkilöitä; 

— — — — — — — — — — — — — —  
8) tulevalla ajalla sen vuoden alun, jona 

työkyvyttömyys alkaa ja henkilön 63 vuoden 
iän välistä aikaa;  
— — — — — — — — — — — — — —  

10) rahamäärillä summia, jotka vastaavat 
työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetun 
palkkakertoimen arvoa yksi (1,000) vuonna 
2004; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 §  

Soveltamisen rajoitukset  

Jäsenyhteisön palvelussuhteesta karttuu 
eläkettä tämän lain mukaisesti. Laki ei kui-
tenkaan koske palvelussuhdetta: 

1) ajalta ennen sitä seuraavaa kalenterikuu-
kautta, jona työntekijä täyttää 18 vuotta; tai  

2) sen kalenterikuukauden jälkeen, jona 
työntekijä täyttää 68 vuotta. 

 
7 §  

Peruseläketurva ja kuntoutusetuudet 

Peruseläketurvasta ja kuntoutusetuuksista 
säädetään tässä laissa. Jäsenyhteisö ei voi jär-
jestää eikä pitää voimassa palvelussuhteeseen 
perustuvaa peruseläketurvaa työntekijöilleen  
muutoin kuin tässä laissa säädetyllä tavalla. 

 
8 §  

Lisäeläketurva 

Kunnallinen eläkelaitos voi järjestää työn-
tekijöille peruseläketurvan lisäksi myös lisä-
eläketurvaa. Lisäeläketurvan järjestäminen 
on jäsenyhteisölle vapaaehtoista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 §  

Muualta järjestettävä lisäeläketurva 

Sen lisäksi, mitä 8 §:ssä säädetään, jä-

senyhteisö voi ottaa työntekijälleen tämän 
lain mukaisen eläketurvan lisäksi vapaamuo-
toisen eläkevakuutuksen tai myöntää hänelle 
yksittäistapauksessa ylimääräisen eläkkeen. 

 
10 § 

Eläke ja muut etuudet  

Työntekijällä on oikeus eläkkeeseen ja 
kuntoutukseen tämän lain mukaisesti. Eläk-
keitä ovat vanhuuseläke, varhennettu van-
huuseläke, osa-aikaeläke, työkyvyttömyys-
eläke, kuntoutustuki ja työttömyyseläke. 
Työntekijän edunsaajilla on oikeus tämän 
lain mukaiseen perhe-eläkkeeseen siten kuin 
5 luvussa säädetään. Kuntoutukseen liittyvi-
en etuuksien osalta on soveltuvin osin voi-
massa, mitä tässä laissa säädetään eläkkeestä 
ja eläkkeensaajasta. Kuntoutusraha, -korotus 
ja -avustus voidaan kuitenkin maksaa myös 
kuukautta lyhyemmältä ajalta. 
 

11 §  

Vanhuuseläke 

Työntekijällä on oikeus jäädä vanhuus-
eläkkeelle 63 ja 68 vuoden iän täyttämisen 
välisenä aikana. Edellytyksenä on, ettei työn-
tekijä enää ole siinä palvelussuhteessa, josta 
hän jää eläkkeelle. 

Vanhuuseläke myönnetään aikaisintaan 63 
vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenteri-
kuukauden alusta kuitenkin aikaisintaan 
eläkkeen hakemista seuraavan kuukauden 
alusta. Jos eläkettä on haettu kolmen kuu-
kauden kuluessa palvelussuhteen päättymi-
sestä, eläke myönnetään kuitenkin palvelus-
suhteen tai muussa työeläkelaissa tarkoitetun 
työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoiminnan 
päättymistä lähinnä seuraavan kalenterikuu-
kauden alusta. 

Jos työntekijä on kahdessa tai useammassa 
palvelussuhteessa ja hän päättää niistä jon-
kun tai jotkut jäädäkseen vanhuuseläkkeelle, 
hänelle myönnetään 1 momentin estämättä 
vanhuuseläkkeenä myös vanhuuseläkkeen 
alkamiseen mennessä jatkuvasta palvelukses-
ta maksetuista työansioista karttunut eläke. 
Vanhuuseläkkeen alkamisen jälkeen makse-
tuista työansioista on oikeus eläkkeeseen ai-



 HE 45/2004 vp  
  
   

 

58

kaisintaan 68 vuoden iän täyttämistä seuraa-
van kalenterikuukauden alusta. 
 

12 §  

Vanhuuseläke julkisista eläkejärjestelmistä 

Työntekijällä on oikeus tämän lain mukai-
seen vanhuuseläkkeeseen, jos hän ennen 63 
vuoden iän täyttämistä on saanut vanhuus-
eläkkeen, joka ajalta ennen 1 päivää tammi-
kuuta 1995 on karttunut 11/60 prosenttia 
kuukaudessa:  

1) kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 
(550/2003) nojalla; 

2) valtion eläkelain tai siihen liittyvän lain-
säädännön nojalla; 

3) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 
(731/2001) 13 §:n nojalla; 

4) Suomen Pankin eläkesäännön nojalla; 
5) evankelisluterilaisen kirkon eläkelain 

(298/1966) nojalla; 
6) ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun 

lain (521/1969) nojalla; tai 
7) Ahvenanmaan maakunnan varoista so-

veltuvin osin valtion eläkesäännösten mukai-
sesti suoritettavaa eläketurvaa koskevan lain-
säädännön nojalla. 

Vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä 1 
momentin perusteella on, että hänen kunnal-
linen palvelussuhteensa ei jatku. Tällöin van-
huuseläkeikänä pidetään 1 momentissa mai-
nittujen säännösten mukaista eläkeikää. 
 
 

13 § 

 Varhennettu ja lykätty vanhuuseläke 

Vanhuuseläke myönnetään hakemuksesta 
varhennettuna aikaisintaan 62 vuoden iän 
täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden 
alusta vähennettynä 42 §:n mukaisella var-
hennusvähennyksellä tai lykättynä 68 vuoden 
iän täyttämisen jälkeen korotettuna mainitun 
pykälän mukaisella lykkäyskorotuksella.  
Edellytyksenä on, ettei työntekijän kunnalli-
nen palvelussuhde jatku.  

Varhennettuun ja lykättyyn vanhuuseläk-
keeseen sovelletaan muutoin, mitä vanhuus-
eläkkeestä tässä laissa säädetään. 

Sen estämättä, mitä 11 §:n 1 momentissa ja 

edellä 1 momentissa säädetään, työntekijällä, 
joka saa työttömyyspäivärahaa työttömyys-
turvalain (1290/2002) 6 luvun 9 §:n 2 mo-
mentin perusteella, on oikeus saada vanhuus-
eläke 62 vuoden iässä siten, ettei sitä vähen-
netä varhennusvähennyksellä. 
 

14 § 

Osa-aikaeläke  

Oikeus saada osa-aikaeläkettä on 58—67-
vuotiaalla työntekijällä edellyttäen, että:  
— — — — — — — — — — — — — —  

2) hänellä on välittömästi ennen osa-
aikaeläkkeen alkamista tämän lain piiriin 
kuuluvaa kokoaikaista palvelua yhdenjaksoi-
sesti vähintään kuusi kuukautta ja hänellä on 
ennen osa-aikaeläkkeen alkamisvuotta välit-
tömästi edeltäneiden viiden kalenterivuoden 
aikana tämän lain alaisia työansioita kolmena 
kalenterivuotena vähintään 12 000 euroa 
vuodessa; kokoaikaisena palveluna pidetään 
sellaista työtä, jossa työansiot ovat vähintään 
1 000 euroa kuukaudessa;  
— — — — — — — — — — — — — —  

4) hänen palvelussuhteensa työaika ja ansio 
on vähentynyt osa-aikatyössä niin, että työ-
ansiot ovat yhteensä vähintään 35 prosenttia 
ja enintään 70 prosenttia 43 §:ssä tarkoitetus-
ta vakiintuneesta ansiotulosta, kuitenkin vä-
hintään 229,34 euroa kuukaudessa; työajan 
vähentäminen ei saa merkittävästi poiketa 
ansiotulojen vähentämisestä; ja että  
— — — — — — — — — — — — — —  

Perhepäivähoitajalla 1 momentin 2 kohdas-
sa tarkoitettu kolmen kalenterivuoden ansio-
vaatimus kuitenkin täyttyy, jos ansioita on 
vähintään 10 500 euroa vuodessa. Tällöin 
kokoaikaisena palveluna pidetään sellaista 
työtä, jossa työansiot ovat vähintään 875 eu-
roa kuukaudessa. Työajan vähentymistä ei 
edellytetä. 

Jos työntekijä on siirtynyt toiminnan kun-
nallistamisen yhteydessä valtion palvelukses-
ta jäsenyhteisön palvelukseen, otetaan 1 
momentin 2 kohdassa mainittua kuuden kuu-
kauden määräaikaa laskettaessa huomioon 
kunnallistamista edeltänyt valtion palvelus ja 
kolmen vuoden ansioissa myös ansiot valtion 
palveluksesta.  
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16 § 

Siirtyminen osa-aikaeläkkeeltä vanhuuseläk-
keelle  

Osa-aikaeläkettä saavan työntekijän van-
huuseläkkeen saamisen edellytyksenä on, et-
tä osa-aikatyö on päättynyt ja että hän ennen 
osa-aikaeläkkeen lakkaamista ja osa-aikatyön 
päättymistä on saavuttanut iän, jolloin hänel-
lä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle. Jos 
työntekijä täytettyään 68 vuotta edelleen jat-
kaa osa-aikatyötä, muutetaan osa-aikaeläke, 
sen estämättä mitä muualla tässä laissa sää-
detään samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi. 
Työntekijän lopettaessa osa-aikatyön makse-
taan vanhuuseläkkeen lykkääntynyt osa siten 
korotettuna kuin 42 §:n 2 momentissa sääde-
tään ja lisättynä 51 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetulla määrällä. 
 

17 § 

Ammatillinen kuntoutus 

Työntekijällä on oikeus saada työkyvyttö-
myyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn 
parantamiseksi tarkoituksenmukaista amma-
tillista kuntoutusta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) jos työntekijän eläkkeeseen sisältyvän 
tulevan ajan ansiot ovat vähintään 25 133,40 
euroa, jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi 
ajankohtana (kuntoutustapahtumapäivä), jo-
na hakemus tehtiin tai jona hakijan kuntou-
tustarve on viimeistään selvitettävä kansan-
eläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 
annetun lain (610/1991) 6 §:n mukaan; jos 
työntekijä jo saa työkyvyttömyyseläkettä, 
edellytetään, että tulevan ajan ansiot ovat vä-
hintään edellä mainitun rajamäärän suuruiset 
tai että eläkkeessä on otettu huomioon tuleva 
aika 53—58 §:n mukaan, sellaisina kuin 
mainitut lainkohdat ovat voimassa 31 päivä-
nä joulukuuta 2004. Kuntoutustapahtumapäi-
vä on kuitenkin kuntoutustoimenpidettä edel-
tävä päivä, jos kuntoutusta haetaan kuntou-
tustoimenpiteen jo alettua, tai sairausloman 
ensimmäinen päivä, jos hakija on jäänyt sai-
rauslomalle palvelussuhteessa ollessaan ja 
kuntoutustarve oli olemassa jo sairausloman 
alkaessa.  
— — — — — — — — — — — — — —  

20 §  

Kuntoutuskorotus 

Kuntoutustukeen ja työkyvyttömyyseläk-
keeseen maksetaan 17 §:n 3 momentissa tar-
koitetun toimenpiteen kestoajalta kuntoutus-
korotus. 

 
 

23 § 

Työkyvyttömyysetuudet   

Työntekijällä on oikeus alentuneen työky-
vyn perusteella työkyvyttömyyseläkkeeseen 
tai 25 §:ssä tarkoitettuun kuntoutustukeen 63 
vuoden iän täyttämiseen saakka siten kuin 
tässä laissa säädetään. Työkyvyttömyyseläke 
myönnetään toistaiseksi ja kuntoutustuki 
määräajaksi. 
 
 

24 §  

Työkyvyttömyyseläke 

Työntekijällä on oikeus saada työkyvyttö-
myyseläkettä:  
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentin 2 kohdan mukaista työ-
kyvyn alentumista arvioitaessa otetaan huo-
mioon työntekijän jäljellä oleva kyky hank-
kia itselleen ansiotuloja saatavissa olevalla 
sellaisella työllä, jonka suorittamista voidaan 
häneltä kohtuudella edellyttää silmällä pitäen 
hänen koulutustaan, aikaisempaa toimintaan-
sa, ikäänsä ja asumisolosuhteitaan sekä näi-
hin verrattavia muita seikkoja. Työkyvyn 
vaihdellessa otetaan huomioon vuotuinen an-
sio.  

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa sääde-
tään työkyvyn alenemisen arvioinnissa huo-
mioon otettavista tekijöistä, sellaisen 60 
vuotta täyttäneen työntekijän työkyvyttö-
myyseläkeoikeutta arvioitaessa, jonka ansio-
työura on pitkä, otetaan huomioon myös työn 
aiheuttama rasittuneisuus ja kuluneisuus sekä 
työn vaativuus ja vastuullisuus, jos nämä sei-
kat yhdistyneenä sairauteen, vikaan tai vam-
maan tekevät työnteon jatkamisen kohtuut-
tomaksi.  
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25 §  

Kuntoutustuki 

Kuntoutustuki myönnetään työntekijälle  
hänen kuntoutumisensa edistämiseksi niin 
pitkäksi määräajaksi kuin hänen arvioidaan 
olevan 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla työkyvy-
tön. Kuntoutustukea myönnettäessä kunnalli-
sen eläkelaitoksen on varmistettava, että 
työntekijälle  on laadittu hoito- tai kuntoutus-
suunnitelma.  

Kuntoutustuki voidaan myöntää työkyvyt-
tömälle työntekijälle myös siksi ajaksi, jonka 
hoito- tai kuntoutussuunnitelman valmistelu 
kestää. 

Mitä muualla tässä tai muussa työeläkelais-
sa säädetään työkyvyttömyyseläkkeestä ja 
sen saajasta, sovelletaan kuntoutustukeen ja 
sen saajaan.  

 
26 §  

Täysi- ja osatyökyvyttömyyseläke 

Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko 
täytenä työkyvyttömyyseläkkeenä tai osatyö-
kyvyttömyyseläkkeenä. Täysi työkyvyttö-
myyseläke myönnetään työntekijälle, joka on 
tullut kykenemättömäksi virkaansa tai työ-
hönsä tai jonka työkyky on alentunut 24 
§:ssä tarkoitetulla tavalla vähintään kolmella 
viidesosalla. Muussa tapauksessa työkyvyt-
tömyyseläke myönnetään osatyökyvyttö-
myyseläkkeenä. 
 
 

27 § 

Työkyvyttömyyseläkkeen evääminen tai vä-
hentäminen 

Työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetä tai 
sen määrää vähennetään, jos työntekijä on 
aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallaan.  

Työkyvyttömyyseläkettä voidaan vähentää 
myös, jos työntekijä on aiheuttanut työkyvyt-
tömyyden törkeällä tuottamuksella tai saanut 
sairautensa, vikansa tai vammansa rikollisel-
la teolla taikka jos hän ei ole ilman hyväksyt-
tävää syytä suostunut kunnallisen eläkelai-
toksen määräämään ja kustantamaan tutki-

mukseen tai lääkärin määräämään hoitoon. 
Samoin voidaan eläkettä vähentää, jos työ-
kyvyttömyys aiheutuu alkoholin tai muiden 
päihdyttävien aineiden väärinkäyttämisestä ja 
työntekijä kieltäytyy hakeutumasta hoitoon, 
jonka eläkelaitos kustantaa. 

 
28 §  

Työkyvyn muutoksen vaikutus 

Jos työkyvyttömyyseläkkeen saajan työky-
ky muuttuu vähintään vuoden ajaksi siten, et-
tä muutoksella on 26 §:n mukaan vaikutusta 
eläkkeen suuruuteen, eläke tarkistetaan muu-
tosta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, 
jollei 112 §:n säännöksistä muuta johdu.  

Työkyvyn muuttumista ja palautumista ar-
vioitaessa taikka työkyvyttömyyseläkkeen 
keskeyttämistä harkittaessa otetaan huomi-
oon eläkkeensaajan työnansioissa tapahtu-
neet muutokset. Osatyökyvyttömyyseläkkee-
seen ei ole oikeutta aikana, jolloin työansiot 
ovat enemmän kuin 60 prosenttia työkyvyt-
tömyyden alkamista edeltävästä vakiintu-
neesta keskiansiosta eikä täyteen työkyvyt-
tömyyseläkkeeseen aikana, jolloin työansiot 
ovat enemmän kuin 40 prosenttia mainitusta 
keskiansiosta eikä ansiorajan ylitys ole tila-
päistä.  

Jos työansio on vähintään 40 prosenttia 
mutta enintään 60 prosenttia 2 momentissa 
tarkoitetusta keskiansiosta, eläke tarkistetaan 
osatyökyvyttömyyseläkkeeksi. Jos työansio 
on yli 60 prosenttia mainitusta keskiansiosta, 
työkyvyttömyyseläke lakkautetaan tai sen 
maksaminen keskeytetään.  

Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan tai 
kuntoutustuki päättyy, eläkettä voidaan työ-
hön paluun tukemiseksi jatkaa osatyökyvyt-
tömyyseläkkeenä suuruisena kuntoutustuke-
na vuotta lyhyemmältäkin ajalta. Osatyöky-
vyttömyyseläke voidaan maksaa täytenä 
eläkkeenä 17 §:ssä tarkoitetun kuntoutuksen 
ajalta. 

29 § 

Työkyvyttömyyseläkkeen tarkistaminen, lak-
kauttaminen tai keskeyttäminen  

Jos eläkkeensaajan työkyky on siinä mää-
rin palautunut, ettei hän enää täytä eläkkeen 
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saamisen edellytyksiä, työkyvyttömyyseläke 
lakkautetaan työkyvyn palautumista seuraa-
van kalenterikuukauden alusta lukien. Työ-
kyvyttömyyseläkkeen maksaminen voidaan 
keskeyttää tai lakkauttaa, jos eläkkeensaaja 
on ansiotyössä.  Kuntoutusraha voidaan lak-
kauttaa, jos sen saaja on ilman pätevää syytä 
kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta 
tai hän ilman pätevää syytä on keskeyttänyt 
tällaisen kuntoutuksen. 

Työkyvyttömyyseläke tarkistetaan, keskey-
tetään tai lakkautetaan eläkkeensaajan hake-
muksesta tai eläkelaitoksen aloitteesta 1 
momentissa ja 28 §:ssä säädetyin edellytyk-
sin. Eläkettä ei kuitenkaan tarkisteta, kes-
keytetä tai lakkauteta pitemmältä ajalta kuin 
eläkkeensaajan tarkistushakemusta tai eläke-
laitoksen tarkistustoimenpiteisiin ryhtymistä 
lähinnä seuraavaa kalenterikuukautta edeltä-
vän vuoden ajalta. Jos sellainen työkyvyttö-
myyseläke lakkautetaan, jonka maksaminen 
on keskeytetty, eläke lakkautetaan keskey-
tysajankohdasta lukien. 
 

30 §  

Työhönsijoittumisraha  

Työntekijälle, jolle myönnetty tulevan ajan 
eläkettä sisältävä kuntoutustuki on lakannut, 
voidaan myöntää työhönsijoittumista varten 
eläkkeen määräistä työhönsijoittumisrahaa 
enintään kolmen kuukauden ajaksi. Jos hä-
nelle myönnetään myöhemmin eläkettä sa-
malle ajalle, työhönsijoittumisraha vähenne-
tään eläkkeestä. 
 

31 § 

Osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuminen 
työttömyyseläkkeeksi  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 §  

Työkyvyttömyyseläkkeen muuttuminen van-
huuseläkkeeksi ja oikeus eläkkeen aikana 

karttuneeseen uuteen eläkkeeseen 

Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuus-
eläkkeeksi 63 vuoden iän täyttämistä seuraa-

van kuukauden alusta lukien. Tällöin osatyö-
kyvyttömyyseläke muuttuu täyden työkyvyt-
tömyyseläkkeen suuruiseksi vanhuuseläk-
keeksi. Työkyvyttömyyseläkkeen aikana an-
saittuun eläkkeeseen on oikeus hakemuksesta 
aikaisintaan 63 vuoden iän täyttämistä seu-
raavan kuukauden alusta lukien edellyttäen, 
ettei työntekijä ole enää siinä palvelussuh-
teessa, josta hän on siirtymässä eläkkeelle, tai 
siitä ajankohdasta, jona työkyvyttömyyseläk-
keen päätyttyä myönnetään sellainen uusi 
eläke, johon ei sovelleta 60 §:n säännöksiä. 
 

36 § 

Työttömyyseläke  

Ennen vuotta 1950 syntyneellä pitkäaikai-
sesti työttömällä työntekijällä on oikeus saa-
da työttömyyseläkettä 60 vuotta täytettyään 
siihen saakka kunnes hän täyttää 63 vuotta 
edellyttäen, että: 

1) hänelle on ennen eläketapahtumaa välit-
tömästi edeltäneiden 15 kalenterivuoden ai-
kana karttunut työeläkelain mukaista eläkettä 
vähintään viideltä vuodelta; ansioiden perus-
teella karttumisaikaa otetaan tällöin huomi-
oon siten kuin lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 4 
§:n 4 momentissa säädetään; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työttömyyseläke myönnetään toistaiseksi. 
 Jos työntekijä täyttää edellä tässä pykäläs-

sä säädetyt edellytykset 62 vuotta täytetty-
ään, hänelle myönnetään vanhuuseläke siten 
kuin 13 §:n 3 momentissa säädetään. 

Työttömyyseläkkeestä ja sen saajasta on 
jäljempänä mainituin poikkeuksin soveltuvin 
osin voimassa, mitä työkyvyttömyyseläk-
keestä ja sen saajasta säädetään. 
 

37 § 

Työttömyyseläkkeen maksamisen keskeytys  

Työttömyyseläkettä ei makseta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) kalenterikuukaudelta, jonka aikana eläk-
keensaaja on ansiotyössä ansaiten vähintään 
523,61 euroa kuukaudessa; eikä 
— — — — — — — — — — — — — —  
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39 §  

Työttömyyseläkkeen muuttuminen työkyvyt-
tömyyseläkkeeksi tai vanhuuseläkkeeksi 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työttömyyseläke muuttuu vanhuuseläk-

keeksi 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan 
kuukauden alusta lukien. Työttömyyseläk-
keen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi ei kui-
tenkaan sovelleta, mitä 73 §:ssä säädetään. 
Jos vanhuuseläkkeeksi muuttuvaan työttö-
myyseläkkeeseen on sovellettu 49 §:n toista 
virkettä, vanhuuseläkkeeseen lisätään tulevan 
ajan eläke. Samoin menetellään, kun työttö-
myyseläke on 1 momentin nojalla muutettu 
työkyvyttömyyseläkkeeksi, joka myöhemmin 
muuttuu vanhuuseläkkeeksi. 
 

40 § 

Karttumisprosentit 

Eläke karttuu vuodessa tämän lain alaisista 
kunkin vuoden eläkkeen perusteena olevista 
työansioista: 

1) 1,5 prosenttia sen kalenterikuukauden 
loppuun, jona työntekijä täyttää 53 vuotta, ja 
ajalta, jona eläkkeensaaja on saanut työeläke-
lain mukaista työkyvyttömyys-, työttömyys- 
tai vanhuuseläkettä tai maatalousyrittäjien 
sukupolvenvaihdoseläkettä, luopumiskorva-
usta tai luopumistukea taikka niitä vastaavaa 
ulkomailta maksettavaa eläkettä sekä 52 
§:ssä tarkoitetusta eläkkeen perusteesta; 

2) 1,9 prosenttia työntekijän 53 vuoden iän 
täyttämiskuukautta seuraavan kalenterikuu-
kauden alusta työntekijän 63 vuoden iän täyt-
tämiskuukauden loppuun;  

3) 4,5 prosenttia työntekijän 63 vuoden iän 
täyttämiskuukautta seuraavan kalenterikuu-
kauden alusta, ei kuitenkaan, jos työntekijä 
saa tänä aikana eläkettä muuna kuin osa-
aikaeläkkeenä. 

Tulevan ajan eläke on 53 §:ssä tarkoitetusta 
tulevan ajan ansiosta: 

1) 1,5 prosenttia vuotta kohden siltä osin 
kuin eläkkeeseen luetaan tuleva aika 50 vuo-
den iän täyttämiskuukauden loppuun; 

2) 1,3 prosenttia vuotta kohden siltä osin 
kuin tuleva aika luetaan 50 vuoden iän täyt-

tämistä seuraavan kalenterikuukauden alun ja 
tulevan ajan päättymisen väliseltä ajalta. 

Ajalta, jolta työntekijä on saanut  työkyvyt-
tömyyseläkettä, eläkettä karttuu työkyvyttö-
myyden alkamisvuoden alusta eläkkeen päät-
tymiskuukauden loppuun 53 §:ssä tarkoitetun 
tulevan ajan ansion perusteella siten kuin 59 
§:ssä säädetään: 

1) 1,5 prosenttia vuotta kohden siltä osin 
kuin eläkkeeseen luetaan aika 50 vuoden iän 
täyttämiskuukauden loppuun; 

2) 1,3 prosenttia vuotta kohden siltä osin 
kuin eläkkeeseen luetaan 50 vuoden iän täyt-
tämistä seuraavan kalenterikuukauden alun ja 
tulevan ajan päättymisen välinen aika. 

Kun eläkettä lasketaan kuukautta kohden, 
karttumisprosenttina käytetään 1/12 osaa  
1—3 momentissa mainitusta määrästä. Jos 
kalenterivuoden aikana maksetuista työansi-
oista karttuu eläkettä 1 momentin perusteella 
eri karttumisprosenttien mukaan, vuoden 
karttumisprosentti saadaan laskemalla kuu-
kautta kohden laskettujen karttumisprosentti-
en keskiarvo kuukausilta vuoden alusta tai 
aikaisemman eläkkeen päättymisestä vuoden 
loppuun, enintään kuitenkin eläkkeen alka-
miseen ja kertomalla tämä luvulla 12. 
 

41 § 

Eläkkeen karttuminen luottamustoimista 

Luottamushenkilölle karttuu eläkettä jokai-
selta kalenterivuodelta ansionmenetyksen 
korvauksista ja määräajalta maksetuista eril-
lisistä palkkioista, joita jäsenyhteisö on hä-
nelle kunakin kalenterivuonna maksanut.  
 
 

42 §  

Varhennusvähennys ja lykkäyskorotus 

Jos eläke myönnetään varhennettuna van-
huuseläkkeenä, eläkettä vähennetään 0,6 pro-
senttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkettä 
maksetaan ennen 63 vuoden iän täyttämis-
kuukautta seuraavan kuukauden alkua. Vä-
hennys lasketaan työntekijälle eläkkeen al-
kamisajankohtaan mennessä karttuneesta 
eläkkeestä. 

Jos vanhuuseläke alkaa myöhemmin kuin 
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68 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukau-
den alusta, eläkettä korotetaan 0,4 prosenttia 
jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alka-
minen lykkääntyy. 
 
 

43 §  

Osa-aikaeläkkeen määrä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Osa-aikaeläkettä määrättäessä vakiintunee-

na ansiona pidetään sitä jäljempänä 53 §:ssä 
tarkoitettua tulevan ajan ansiota, jonka perus-
teella työntekijän työkyvyttömyyseläke las-
kettaisiin, jos työntekijä osa-aikaeläkkeen al-
kamishetkellä olisi tullut työkyvyttömäksi.  

Jos työntekijällä on oikeus saada osa-
aikaeläkettä myös muun työeläkelain perus-
teella, tämän lain mukainen osa-aikaeläke on 
sama suhteellinen osuus 1 momentissa mai-
nitusta ansiotulojen erotuksesta kuin tämän 
lain alaiset vakiintuneessa ansiossa huomi-
oon otetut työnansiot ovat niiden lakien mu-
kaisista vastaavista ansioista, joiden perus-
teella osa-aikaeläke myönnetään.  

Osa-aikaeläkkeen enimmäismäärä on 75 
prosenttia työntekijälle osa-aikaeläkkeen al-
kamisajankohtaan mennessä karttuneista ja 
yhteensovitetuista työeläkkeistä sekä valtion 
varoista suoritettavasta eläkkeen korvaami-
sesta alle kolmevuotiaan lapsen hoidon tai 
opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) mu-
kaan karttuneesta eläkkeestä. Jos työntekijäl-
lä on oikeus saada osa-aikaeläkettä myös 
muun työeläkelain perusteella ja tässä tarkoi-
tettu rajaus vähentää osa-aikaeläkettä, teh-
dään vähennys näiden lakien kesken niiden 
mukaan vakiintuneessa ansiotulossa huomi-
oon otettujen työansioiden suhteessa. Tällai-
seen eläkkeeseen voidaan rinnastaa vieraassa 
valtiossa tai kansainvälisen järjestön palve-
luksessa karttunut vastaava etuus. Jollei mai-
nitusta etuudesta saada tietoa, enimmäismää-
rää laskettaessa huomioon otettavana eläk-
keenä voidaan käyttää sellaista teoreettista 
eläkettä, joka viranhaltijalle tai työntekijälle 
olisi karttunut, jos hänen vieraassa valtiossa 
työskentelyyn perustuva vakuutusaikansa 
olisi ollut tämän lain alaista palvelusta. 
 
 

45 § 

Kuntoutusrahan määrä 

Jos työntekijä on kokonaan estynyt teke-
mästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen 
vuoksi, kuntoutusraha on yhtä suuri kuin nii-
den työeläkelakien mukaisten eläkkeiden yh-
teismäärä, joihin työntekijällä olisi oikeus, 
jos hän olisi tullut täyteen työkyvyttömyys-
eläkkeeseen oikeuttavasti työkyvyttömäksi 
17 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna 
kuntoutustapahtumapäivänä korotettuna 33 
prosentilla.  Jos hakijan työeläkelain piiriin 
kuuluva työskentely jatkuu vielä sen jälkeen, 
kun hän on saanut päätöksen oikeudesta am-
matilliseen kuntoutukseen, tässä momentissa 
tarkoitettuna ajankohtana pidetään kuntou-
tustoimenpiteen alkamista edeltävää päivää.  

Jos työntekijä ammatillisen kuntoutuksen 
aikana ansaitsee enemmän kuin puolet siitä 
eläkkeen perusteena olevasta ansiosta, jonka 
perusteella 1 momentissa tarkoitetun eläk-
keen tulevan ajan eläkkeenosa lasketaan, 
kuntoutusrahan määrä on puolet 1 momentis-
sa tarkoitetun täyden kuntoutusrahan määräs-
tä.  

 
46 § 

Kuntoutuskorotuksen määrä 

Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia kuntou-
tustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen yhteen-
sovitetusta määrästä. 
 

 
47 § 

Harkinnanvaraisen kuntoutusavustuksen 
määrä 

Harkinnanvarainen kuntoutusavustus on 
työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen, eikä sii-
hen makseta kuntoutuskorotusta. Harkinnan-
varaista kuntoutusavustusta voidaan maksaa 
enintään kuudelta kuukaudelta. Harkinnanva-
rainen kuntoutusavustus määritellään kerta-
suorituksena ja maksetaan yhdessä tai use-
ammassa erässä.  
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48 §  

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruus 
määrätään 40 §:n mukaan. Osatyökyvyttö-
myyseläke on puolet täydestä eläkkeestä. 
 

49 § 

Työttömyyseläkkeen määrä  

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se tä-
män lain mukainen työkyvyttömyyseläke, 
joka työntekijälle olisi myönnetty, jos hänellä 
eläketapahtumahetkellä olisi ollut oikeus 
työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tulevan ajan 
eläkettä laskettaessa sovelletaan kuitenkin 53 
—58 ja 68—72 §:ää sellaisena kuin mainitut 
lainkohdat ovat voimassa 31 päivänä joulu-
kuuta 2004. Työttömyyseläkkeeseen ei kui-
tenkaan lisätä tulevan ajan eläkettä. 
 

50 § 

Eläkkeeseen oikeuttava aika 

Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot, jotka 
työntekijä on ansainnut 18 vuoden iän täyt-
tämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta 
68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun 
mennessä. Eläkkeeseen eivät kuitenkaan oi-
keuta työkyvyttömyyden alkamisvuoden an-
siot, jos työkyvyttömyyseläkettä määrättäes-
sä tuleva aika on luettu eläkkeeseen oikeutta-
vaksi siten kuin 53 §:ssä säädetään.  
 

51 §  

Eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeellä 
oloajalta 

Osa-aikaeläkettä saaneen vanhuuseläkkee-
seen lisätään osa-aikaeläkkeellä olon ajalta 
1/16 prosenttia ja työkyvyttömyyseläkkee-
seen 1/8 prosenttia 43 §:ssä säädetystä ansio-
tulojen erotuksesta jokaiselta kuukaudelta, 
jolta työntekijä on saanut osa-aikaeläkettä. 
Tällöin ansiotulojen erotus on se työansiotu-
lojen erotus, jonka perusteella osa-aikaeläke 
on ensimmäisen kerran määrätty. Jos osa-
aikaeläke on maksettu myös muun työeläke-

lain perusteella, tämän lain mukainen ansio-
tulojen erotus on sama suhteellinen osuus 
erotuksesta kuin tämän lain mukainen eläke 
on osa-aikaeläkkeiden yhteismäärästä.  

Jos osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdystä osa-
aikatyöstä karttuvaan eläkkeeseen luetaan 
mukaan tulevan ajan eläke, tulevalta ajalta 
eläke lasketaan 40 §:n 2 momentin 2 kohdan 
mukaisesti myös 43 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetusta ansiotulojen erotuksesta. 

Osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdystä osa-
aikatyöstä karttuu eläkettä siten kuin 40 §:n 1 
ja 2 momentissa säädetään. 
 

52 §  

Eläkkeeseen oikeuttavat etuudet 

Eläkkeeseen oikeuttavat myös ne jäljempä-
nä 1—9 kohdassa mainitut etuudet, jotka 
työntekijä on saanut 18 vuoden iän täyttämis-
tä seuraavan kalenterikuukauden alusta elä-
ketapahtumaa edeltävän kalenterivuoden 
loppuun mennessä. Edellytyksenä on, että 
työntekijällä on ennen eläketapahtumavuo-
den alkua työeläkelain mukaisia työansioita 
vähintään 12 566,70 euroa. Etuudet eivät kui-
tenkaan oikeuta eläkkeeseen silta ajalta, jolta 
työntekijä on saanut työeläkelain mukaista 
muuta eläkettä kuin perhe-eläkettä. Tässä 
pykälässä tarkoitettu eläkeoikeus määräytyy 
etuuksien perusteena olevien työ- ja ansiotu-
lojen mukaan seuraavasti: 

1) äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhem-
painrahan perusteena oleva sairausvakuutus-
lain (364/1963) mukainen työtulo; 

2) vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukai-
sen vuorottelukorvauksen perusteella oleva 
ansio; 

3) työttömyysturvalain mukaisen ansioon 
suhteutetun päivärahan perusteena oleva an-
sio edellyttäen, että päivärahaa on saatu joko 
työttömyysturvalaissa tarkoitettuna palkan-
saajana tai mainitun lain 1 luvun 6 §:n 2 
momentissa tarkoitettuna yrittäjänä, siltä osin 
kuin päivärahaa on saatu ennen 63 vuoden 
iän täyttämistä;  

4) julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain (1295/2002) mukaisen ansiotuen perus-
teena oleva ansio; 
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5) työttömyysturvalain 10 luvussa tarkoite-
tun koulutuspäivärahan perusteena oleva an-
sio; 

6) aikuiskoulutustuesta annetun lain 
(1276/2000) mukaisen ansiokoulutustuen pe-
rusteena oleva ansio; 

7) työeläkelain taikka kuntoutusrahalain 
(611/1991) mukaisen kuntoutusrahan tai ta-
paturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen 
kuntoutusta koskevien säännösten perusteella 
myönnetyn ansionmenetyksen korvauksen 
perusteena oleva työansio siltä ajalta, jolta 
etuus on maksettu työntekijälle, ei kuiten-
kaan, jos kuntoutusraha on maksettu eläk-
keen lisänä; 

8) sairauspäivärahan ja erityishoitorahan 
perusteena oleva sairausvakuutuslaissa tar-
koitettu työtulo siltä ajalta, jolta etuus on 
maksettu työntekijälle; 

9) tapaturma-, liikenne- tai sotilastapatur-
mavakuutusta koskevien säännösten mukai-
sen ansionmenetyskorvauksen perusteena 
oleva työansio siltä ajalta, jolta päiväraha on 
maksettu työntekijälle, jos työntekijälle ei 
makseta sairausvakuutuslain mukaista saira-
uspäivärahaa tämän ansionmenetyskorvauk-
sen vuoksi. 

Siltä ajalta, jolta 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettu etuus on maksettu työntekijälle, 
eläkkeen perusteena on mainitun etuuden pe-
rusteena oleva työtulo korotettuna kertoimel-
la 1,17.  Ajalta, jolta etuus on maksettu työn-
antajalle, eläkkeen perusteena on mainitun 
etuuden perusteena oleva työtulo muunnettu-
na kertoimella 0,17. Jos kuitenkin etuus on 
ansiotulojen puuttumisen tai niiden vähäi-
syyden vuoksi maksettu vähimmäispäivära-
han suuruisena, eläkkeen perusteena on kui-
tenkin 523,61 euroa kuukaudessa. Jos etuus 
on työhön paluun vuoksi maksettu vähim-
mäispäivärahan suuruisena, etuuden perus-
teena on työntekijälle maksetun vähimmäis-
päivärahan määrä.   

Eläkkeen perusteena on 75 prosenttia 1 
momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun etuu-
den perusteena olevasta ansiosta ja 65 pro-
senttia 4—9 kohdassa tarkoitetun etuuden 
perusteena olevasta ansiosta tai työtulosta.  

Jos eläkkeensaajalla on oikeus eläkkeeseen 
kahden tai useamman työeläkelain mukaan, 
1—3 momentissa mainituista ansioista kart-
tuneen eläkkeen osan käsittelee ja ratkaisee 7 

luvussa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos tai 
jos viimeistä eläkelaitosta koskevia säännök-
siä ei sovelleta, työntekijäin eläkelain 10 d 
§:n 1 momentissa tarkoitettu eläkelaitos tai 
jos työntekijällä ei ole yksityisten eläkelakien 
mukaan vakuutettuja työnansioita, se eläke-
laitos, jossa eläketurva on järjestetty viimei-
sen ansiotyön perusteella. Vastuu näiden 
etuuksien perusteella karttuneesta eläkkeestä 
jaetaan eläkelaitosten kesken siten kuin työn-
tekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 6 koh-
dassa säädetään.  
 

53 §  

Tuleva aika  

Työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä lue-
taan eläkkeeseen oikeuttavaksi myös tuleva 
aika.  Edellytyksenä on kuitenkin, että työn-
tekijällä on työkyvyttömyyden alkamisvuotta 
edeltäneen kymmenen kalenterivuoden aika-
na työeläkelain mukaisia työansioita vähin-
tään 12 566,70 euroa.  

Tulevan ajan eläkkeen perusteena oleva 
työansio (tulevan ajan ansio) määrätään nii-
den työeläkelain mukaisten työansioiden pe-
rusteella, jotka työntekijällä on ollut työky-
vyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden vii-
den kalenterivuoden aikana (tarkasteluaika). 
Tulevan ajan ansiota määrättäessä vuosiansi-
ot tarkistetaan 71 §:n mukaisesti. Tulevan 
ajan ansio on tarkasteluaikana saatujen, näin 
tarkistettujen työansioiden summa jaettuna 
kuudellakymmenellä. 

Tulevan ajan ansiota määrättäessä siihen 
luetaan myös tarkasteluaikaan kohdistuva 52 
§:ssä mainitun etuuden perusteena oleva an-
sio tai työtulo tarkistettuna palkkakertoimel-
la. 

Jos työntekijä on tarkasteluaikana saanut 
työttömyysturvalain mukaista peruspäivära-
haa tai työmarkkinatukea tai työttömyystur-
valain peruspäivärahan suuruista työvoima-
poliittista koulutustukea tai koulutuspäivära-
haa tai julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain mukaista perustukea, otetaan tulevan 
ajan ansiota määrättäessä työansiona huomi-
oon 1 047,22 euroa jokaiselta täydeltä kuu-
kaudelta, jolta mainittua etuutta on suoritettu. 
Vastaavalla tavalla otetaan huomioon myös 
sairausvakuutuslain mukainen päiväraha, jos 
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se on myönnetty työttömyysturvalain mukai-
sen peruspäivärahan suuruisena. 

Jos tulevan ajan ansiota määrättäessä työn-
tekijällä ei tarkasteluaikana ole 3 ja 4 mo-
mentissa tarkoitettujen ansioiden lisäksi 2 
momentissa tarkoitettuja työansioita, työnte-
kijällä ei ole oikeutta tulevan ajan eläkkee-
seen. 

Jos työntekijän työansiot ovat tarkasteluai-
kana hänen vakiintunutta ansiotasoaan pie-
nemmät alle kolmevuotiaan lapsen hoitami-
sen vuoksi ja tämän seikan johdosta hänen 
eläketurvansa olisi alentunut vähintään 20 
prosenttia, käytetään sen estämättä, mitä 
edellä tässä pykälässä säädetään, työntekijän 
hakemuksesta 1 momentin mukaisena ansio-
na sitä työansiota, jota lapsenhoitoaika ei ole 
pienentänyt. 

 
 

54 § 

Tulevan ajan ansiot erityistilanteissa 

Sen estämättä, mitä 53 §:n 2 momentissa 
säädetään, tulevan ajan ansiota määrättäessä 
otetaan huomioon myös työkyvyttömyyden 
alkamisvuoden ansiot sen kuukauden lop-
puun, jona työntekijä on tullut työkyvyttö-
mäksi, jos 

1) työntekijällä ei ole tarkasteluaikana yh-
tenäkään vuonna sellaisia työansioita, jotka 
53 §:n 2, 3 ja 6 momentin mukaan otetaan 
huomioon tulevan ajan ansiota määrättäessä; 
tai 

2) työntekijällä on 1 kohdassa tarkoitettuja 
työnansioita vain työkyvyttömyyden alka-
misvuonna tai sitä edeltävänä vuonna. 

Jos työntekijä on tullut työkyvyttömäksi 
ennen sen kalenterivuoden päättymistä, jona 
hän täyttää 23 vuotta, tarkasteluaika on sen 
estämättä, mitä 53 §:n 2 momentissa sääde-
tään, 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan 
kuukauden alkamisen ja sen kuukauden päät-
tymisen välinen aika, jona työntekijä on tul-
lut työkyvyttömäksi. Tällöin tulevan ajan an-
sio on tänä tarkasteluaikana saatujen 71 §:n 
mukaan tarkistettujen työansioiden summa 
jaettuna samaan ajanjaksoon sisältyvien kuu-
kausien lukumäärällä. 
 
 

55 § 

Tulevan ajan ansion jakaantuminen 

Tämän lain alainen tulevan ajan ansio on 
sama suhteellinen osuus 53 §:n 2—4 ja 6 
momentissa ja 54 §:n 1 ja 2 momentissa mää-
ritellystä tulevan ajan ansioiden yhteismää-
rästä kuin tämän lain alaisten työansioiden 
osuus on kaikkien työeläkelakien alaisten an-
sioiden yhteismäärästä 53 §:n 2 momentin ja 
54 §:n 2 momentin mukaisena tarkasteluai-
kana. 
 

59 §  

Eläkkeelläoloajan lukeminen eläkeajaksi 

Jos työkyvyttömyyseläkettä saaneelle työn-
tekijälle myöhemmin on suoritettava van-
huuden tai uuden työkyvyttömyyden perus-
teella eläkettä, eläkkeeseen oikeuttavaksi lue-
taan myös aika, jolta hänellä oli oikeus saada 
aikaisempaa eläkettä. Eläkkeeseen oikeutta-
vaksi ei kuitenkaan lasketa aikaa, jolta 28 §:n 
2 momentin mukaan ei ole oikeutta eläkkee-
seen. Määrättäessä tämän lain mukaista elä-
kettä työkyvyttömyyseläkkeen ajalta käyte-
tään perusteena sitä suhteellista osuutta tule-
van ajan ansioista, joka vastaa tämän lain 
mukaisten työansioiden määrää kaikkien työ-
eläkelakien mukaisten ansioiden yhteismää-
rästä. 

 
 

60 §  

Eläke entisin perustein 

Eläke määrätään samoin perustein kuin ai-
kaisempi eläke, jos työkyvyttömyyseläkettä 
saaneelle työntekijälle myöhemmin myönne-
tään eläke sellaisen uuden työkyvyttömyyden 
perusteella, joka on alkanut ennen kuin aikai-
semman eläkkeen päättymisestä on kulunut 
kaksi vuotta. Samoin menetellään, jos eläke 
myönnetään saman sairauden, vian tai vam-
man perusteella kuin aikaisempi eläke. Jos 
vanhuuseläke alkaa ennen kuin aikaisemman 
työkyvyttömyyseläkkeen päättymisestä on 
kulunut kaksi vuotta, vanhuuseläke määrä-
tään samojen perusteiden mukaan kuin työ-
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kyvyttömyyseläke. 
Jos tämän lain mukaista kuntoutusrahaa 

saaneelle työntekijälle myönnetään työkyvyt-
tömyyseläke sellaisen työkyvyttömyyden pe-
rusteella, joka on alkanut ennen kuin kuntou-
tusrahakauden päättymisestä on kulunut kak-
si vuotta, eläke määrätään niillä perusteilla, 
joiden mukaan se olisi määrätty, jos työky-
vyttömyys olisi alkanut kuntoutusrahakauden 
alkaessa. 
 
 

68 §  

Eläkkeessä huomioon otettavat ansiot  

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota 
määrättäessä otetaan huomioon palkka tai 
muu vastike, joka on maksettu tai sovittu 
maksettavaksi korvauksena työstä. Tällainen 
vastike katsotaan eläkkeen perusteena ole-
vaan työansioon kuuluvaksi myös silloin, 
kun sen suorittaa työntekijälle työnantajan si-
jasta konkurssipesä, palkkaturvalaissa 
(866/1998) tarkoitettu palkkaturvasta huoleh-
tiva viranomainen tai muu maksaja (sijais-
maksaja). 

Jos työstä suoritettava vastike on sovittu 
osaksi tai kokonaan hyvitettäväksi: 

1) yleisöltä saatavilla maksuilla tai lunas-
tuksilla; tai 

2) vakuutuskassalaissa (1164/1992) tarkoi-
tetun sairauskassan maksamalla päivärahalla, 
jota työntekijä saa laissa säädetyn tai työeh-
to- tai muussa sopimuksessa sovitun palkan 
sijasta, luetaan myös tällainen tulo eläkkeen 
perusteena olevaan työansioon; edellä 1 koh-
dassa mainitut maksut luetaan  jäsenyhteisön 
vahvistamien perusteiden mukaisesti. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna vastik-
keena työstä ei kuitenkaan pidetä muun mu-
assa: 

1) kokouspalkkioita; 
2) työnantajalta saatua henkilökuntaetua; 
3) korkoetua palvelussuhteen perusteella 

saadusta lainasta; 
4) etua palvelussuhteeseen perustuvasta oi-

keudesta merkitä yhteisön osakkeita tai 
osuuksia käypää alempaan hintaan, jos etu on 
henkilöstön enemmistön käytettävissä; 

5) tuloverolain 66 §:ssä tarkoitettua työ-
suhdeoption käyttämisestä syntyvää etua tai 

sellaista palvelussuhteeseen perustuvaa suo-
ritusta, joka määräytyy yhtiön osakkeen ar-
von muutoksen perusteella; 

6) työmatkasta saatua päivärahaa tai muuta 
kustannusten korvausta; 

7) työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 14 §:n 
1 momentissa tarkoitettua odotusajan palk-
kaa; 

8) palvelussuhteen päättämisestä maksetta-
vaa korvausta tai muuta vahingonkorvausta; 

9) henkilöstörahastolaissa (814/1989) tar-
koitettuja voittopalkkioeriä, jotka on siirretty 
henkilöstörahastoon tai nostettu käteisenä tai 
henkilöstörahastosta nostettua rahasto-
osuutta; eikä 

10) eriä, jotka maksetaan työntekijälle yh-
tiökokouksen päätöksen perusteella voitonja-
kona tai käteisenä voittopalkkiona, edellyttä-
en että käteinen voittopalkkio maksetaan ko-
ko henkilöstölle eikä sillä pyritä korvaamaan 
työehtosopimuksen tai työsopimuksen edel-
lyttämää palkkausjärjestelmää ja että käteisen 
voittopalkkion määräytymisperusteet ovat 
henkilöstörahastolain 2 §:n 2 momentin mu-
kaiset ja että yhtiön vapaan pääoman määrä 
on suurempi kuin yhtiökokouksessa päätettä-
vän käteisen voittopalkkion ja osakkeenomis-
tajille maksettavien osinkojen yhteismäärä. 

Edellä 3 momentin 10 kohdassa tarkoite-
tussa tilanteessa edellytetään lisäksi, että 
voittopalkkion maksamisesta ei ole tehty 
työnantajaa velvoittavaa sopimusta ja että 
omistajat tekevät sitovan päätöksen käteisen 
voittopalkkion maksamisesta yhtiökokouk-
sessa tilikauden päätyttyä ja että voittopalk-
kiot maksetaan tämän jälkeen. Lisäksi edelly-
tyksenä on, että asia käsitellään yhteistoi-
minnasta yrityksissä annetun lain (725/1978) 
mukaisella tai muulla vastaavalla tavalla.  

Kun työntekijä lähetetään Suomesta ulko-
maille työskentelemään tai kun hänet otetaan 
ulkomailla suomalaisen työnantajan palve-
lukseen siten, että hän tulee tämän lain sovel-
tamispiiriin, eläkkeen perusteena olevana 
työansiona on 1—4 momentista säädetystä 
poiketen pidettävä sitä palkkaa, jota vastaa-
vasta työstä Suomessa olisi maksettava. Jos 
vastaavaa työtä Suomessa ei ole, työansiona 
pidetään sitä palkkaa, jonka muutoin voidaan 
katsoa vastaavan sanottua työtä.  
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69 §  

Palkansaajien eläkemaksun vähentäminen 

Eläkettä laskettaessa kunkin vuoden työan-
sioista vähennetään määrä, joka vastaa sano-
tulle kalenterivuodelle vahvistettua 133 §:ssä 
tarkoitettua palkansaajien eläkemaksupro-
senttia tai 53 vuotta täyttäneiden osalta koro-
tettua maksua. 

Palkansaajien eläkemaksua vähennettäessä 
sovelletaan soveltuvin osin, mitä työntekijäin 
eläkelain 7 a §:ssä säädetään. Vastaava vä-
hennys tehdään myös eläinlääkärien muilta 
kuin jäsenyhteisöiltä saamista eläinlääkintä-
huoltolain (685/1990) 14 §:n 1 momentin 
mukaan eläkepalkassa huomioon otettavista 
palkkioista. 

Vuodelta, jona työntekijä täyttää 53 vuoden 
iän, pidetään palkansaajien eläkemaksupro-
senttina prosenttia, joka on 40 §:n 4 momen-
tissa säädetyllä tavalla määrättyjen kuukausi-
en lukumäärällä painotettu 1 momentissa 
säädettyjen eläkemaksuprosenttien keskiar-
vo.  

 
 
 

70 § 

Eläkkeen karttuminen eläketapahtumavuo-
delta 

Jos työntekijällä on tämän lain alaisia ansi-
oita vähintään kolmena perättäisenä kalente-
rivuotena ennen eläketapahtumavuotta kuna-
kin vuonna vähintään 6 000 euroa, eläke 
karttuu eläketapahtumavuodelta eläketapah-
tumavuotta edeltäneen vuoden ansioista. 
Edellisen vuoden ansiot kerrotaan eläketa-
pahtumavuoden alusta eläketapahtumakuu-
kauden loppuun olevien kuukausien määrällä 
ja jaetaan luvulla 12. 

Jos eläketapahtumavuotta edeltäneen vuo-
den ansiot kuitenkin poikkeavat kahden sitä 
edeltäneen vuoden keskiansioista yli 10 pro-
sentilla, ei sovelleta, mitä 1 momentissa sää-
detään, vaan eläke karttuu eläketapahtuma-
vuodelta eläketapahtumaan mennessä makse-
tuista tämän lain alaisista ansiosta. 
 
 

71 § 

Palkkakerroin 

Tässä laissa säädetyt ansiorajat ja rahamää-
rät sekä eläkettä laskettaessa kunkin vuoden 
ansio tarkistetaan kertoimella, josta sääde-
tään työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä (palkka-
kerroin). 

72 § 

Ikäkorotus  

Työkyvyttömyyseläkettä, osatyökyvyttö-
myyseläkettä tai kuntoutustukea korotetaan 
jäljempänä mainitulla kertoimella sen kalen-
terivuoden alusta, johon mennessä eläkettä 
tai kuntoutustukea on maksettu yhteensä vii-
deltä täydeltä kalenterivuodelta. Korotus 
määrätään sen mukaan, minkä ikäinen työn-
tekijä on korotusvuoden alussa siten, että iän 
ollessa 24—26 vuotta korotusprosentti on 21. 
Korotusprosentti pienenee kutakin ikävuotta 
kohden 0,7 prosenttiyksiköllä. Iän ollessa yli 
55 vuotta, korotusta ei tehdä. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu kertakorotus 
ei sisältynyt edunjättäjän eläkkeeseen tai jos 
edunjättäjä ei ollut eläkkeellä kuollessaan, li-
sätään perhe-eläkkeen perusteeksi lasketta-
vaan edunjättäjän työkyvyttömyyseläkkee-
seen se kertakorotus, jonka edunjättäjä olisi 
saanut, jos työkyvyttömyyseläke olisi jatku-
nut 1 momentissa tarkoitetun ajan. Kertako-
rotus lisätään perhe-eläkkeeseen sen kalente-
rivuoden alusta, johon mennessä edunjättäjän 
työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki olisi 
jatkunut yhteensä viisi täyttä kalenterivuotta. 
 

73 § 

Elinaikakerroin  

Eläketurva sopeutetaan eliniän odotteen 
muutokseen vuoden 2009 jälkeen siten, että 
vanhuuseläkkeen alkaessa eläke muunnetaan 
työntekijän 62 vuoden iän täyttämisvuodelle 
vahvistetulla elinaikakertoimella. Jos van-
huuseläke kuitenkin alkaa ennen 62 vuoden 
iän täyttämisvuotta, vanhuuseläke muunne-
taan eläkkeen alkamisvuodelle vahvistetulla 
elinaikakertoimella. Leskeneläke muunne-
taan eläkesovitusta tehtäessä kyseiselle vuo-
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delle vahvistetulla elinaikakertoimella.  
Kun työkyvyttömyyseläke muuttuu van-

huuseläkkeeksi 62 vuoden iässä tai sen jäl-
keen, eläke tarkistetaan työntekijän 62 vuo-
den iän täyttämisvuodeksi vahvistetulla elin-
aikakertoimella. Jos työkyvyttömyyseläke 
muuttuu vanhuuseläkkeeksi ennen 62 vuoden 
iän täyttämisvuotta, eläke tarkistetaan kui-
tenkin elinaikakertoimella, joka on vahvistet-
tu sille vuodelle, jona eläke muuttuu van-
huuseläkkeeksi. 

Elinaikakertoimena käytetään sosiaali- ja 
terveysministeriön vuosittain työntekijäin 
eläkelain 7 h §:n nojalla vuosittain vahvista-
maa kerrointa. 
 

76 §  

Yhteensovitus 

Tämän lain mukainen eläke yhteensovite-
taan vähentämällä eläkkeestä seuraavat etuu-
det: 

1) tapaturmavakuutuslain (608/1948) sään-
nöksiin perustuva päiväraha tai tapaturma-
eläke; 

2) liikennevakuutuslain (279/1959) nojalla 
myönnetty omaan vammaan perustuva jatku-
va korvaus; 

3) tapaturmavakuutuslain perusteella kor-
vattavasta kuntoutuksesta annetun lain 
(625/1991) nojalla myönnetty ansionmene-
tyskorvaus; 

4) liikennevakuutuslain perusteella korvat-
tavasta kuntoutuksesta annetun lain 
(626/1991) nojalla myönnetty ansionmene-
tyskorvaus;  

5) sotilasvammalain (404/1948) nojalla 
myönnetty elinkorko; ja 

6) sotilastapaturmalain (1211/1990) nojalla 
myönnetty päiväraha tai tapaturmaeläke. 

Jos työntekijälle myönnetään vanhuuseläke 
13 §:n mukaisesti 68 vuoden iän täyttämisen 
jälkeen, yhteensovitus toimitetaan vastaten 
68 vuoden ikää. 

Jos työntekijällä on oikeus 1 momentissa   
mainittuun etuuteen, tämän lain mukaisena 
eläkkeenä maksetaan kaikkien jäljempänä 4 
momentissa tarkoitettujen peruseläkkeiden 
yhteismäärän ja 1 momentissa   mainitun 
etuuden erotuksesta yhtä suuri osa kuin tä-
män lain mukainen eläke on kaikista perus-

eläkkeistä. 
Edellä 3 momentissa tarkoitettuja perus-

eläkkeitä ovat työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentissa mainitut eläkkeet. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, eläkettä yhteensovitettaessa ei oteta 
huomioon tapaturmavakuutuslakiin, liiken-
nevakuutuslakiin tai sotilasvammalakiin pe-
rustuvaa sellaista korvausta, jota työntekijä 
on saanut vähintään kolmen vuoden ajan en-
nen eläketapahtumaa, siltä osin kuin korvaus 
ei ylitä eläketapahtumaa edeltänyttä tasoa 
vastaavaa korvausta eikä tällaiseen korvauk-
seen perustuvaa perhe-eläkettä. Uutena elä-
ketapahtumana ei tällöin pidetä työttömyys-
eläkkeen muuttumista työkyvyttömyyseläk-
keeksi, osatyökyvyttömyyseläkkeen muut-
tumista työttömyyseläkkeeksi, työkyvyttö-
myyseläkkeen muuttumista vanhuuseläk-
keeksi eikä oikeuden syntymistä perhe-
eläkkeen saamiseen eläkkeensaajan jälkeen. 
Niin ikään ei oteta eläkkeitä yhteensovitetta-
essa huomioon sellaista sotilasvammalain 
mukaista korvausta, joka perustuu vuosien 
1939—1945 sodissa saatuun vammaan.  

Yhteensovituksessa otetaan huomioon 
myös 1 momentissa tarkoitettua etuutta vas-
taava vieraan valtion maksama etuus. Jos 
työntekijän eläkettä määrättäessä otetaan 
huomioon tuleva aika kahden tai useamman 
valtion eläkelainsäädännön mukaan, tulevan 
ajan päällekkäisyys estetään ottamalla huo-
mioon 4 momentissa tarkoitettua etuutta vas-
taava vieraan valtion etuus tulevan ajan osal-
ta silloin, kun on kysymys sosiaaliturvajär-
jestelmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäi-
siin ammatinharjoittajiin ja heidän perheen-
jäseniinsä annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71, jäljempänä sosiaalitur-
va-asetus tai Suomea velvoittavien sosiaali-
turvasopimusten alaisesta etuudesta.  
 

77 §  

Eläkkeiden uudelleen yhteensovitus 

Edellä 76 §:ssä tarkoitettu yhteensovitus 
tehdään uudelleen, jos: 

1) tämän lain mukainen eläkkeen määrä 
muuttuu muutoin kuin jäljempänä 78 §:ssä 
säädetyn tarkistuksen johdosta; 
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2) eläkkeensaajalle myönnetään 76 §:n 1 
momentissa tarkoitettu päiväraha, eläke, kor-
vaus tai elinkorko; 

3) eläkkeensaajalle myönnetään 76 §:n 6 
momentissa tarkoitettu yhteensovituksessa 
huomioon otettava etuus; tai 

4) 2 kohdassa mainitun etuuden määrä 
muuttuu muutoin kuin 78 §:ssä tarkoitetun 
tarkistuksen johdosta tai 3 kohdassa mainitun 
etuuden määrä muuttuu muutoin kuin 78 
§:ssä tarkoitettuun tarkistukseen rinnastetta-
van toimenpiteen johdosta.  

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
päivärahaa ei kuitenkaan yhteensoviteta sil-
loin, kun se on myönnetty osatyökyvyttö-
myyseläkkeen saajalle ja se perustuu osatyö-
kyvyttömyyseläkkeen aikana sattuneeseen 
tapaturmaan.  

Yhteensovitusta ei tehdä uudelleen, jos 1 
momentissa tarkoitettu etuus myönnetään tai 
jos se muuttuu lyhyemmäksi ajaksi kuin nel-
jäksi kuukaudeksi luettuna etuuden alkami-
sesta tai muuttumisesta.  

Yhteensovitus tehdään uudelleen siitä 
ajankohdasta, josta 1 momentin 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitettu etuus myönnetään tai josta 
sen määrä muuttuu, tai kun eläkelaitos saa 
tiedon 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
etuuden myöntämisestä tai muuttumisesta. 
 

78 § 

Indeksitarkistus 

Eläkettä tarkistetaan kalenterivuosittain si-
ten kuin työntekijäin eläkelain 9 §:ssä sääde-
tään. 
 

84 §  

Perhe-eläkkeen peruste 

Perhe-eläkkeen perusteena on se edunjättä-
jän vanhuuseläke tai täysi työkyvyttömyys-
eläke, jota hän sai kuollessaan. Tällöin edun-
jättäjän vanhuuseläkkeessä ei oteta huomioon 
73 §:n mukaista eläkkeen muuntoa. Jos edun-
jättäjä sai työttömyyseläkettä tai 39 §:n 1 
momentissa tarkoitettua työkyvyttömyyselä-
kettä, johon ei oltu lisätty tulevan ajan eläk-
keenosaa, tämä eläkkeenosa lisätään perhe-
eläkkeen perusteeksi laskettavaan edunjättä-

jän eläkkeeseen. Niin ikään perhe-eläkkeen 
perusteeksi laskettavaan edunjättäjän eläk-
keeseen lisätään edunjättäjän eläkkeellä ol-
lessa ansaitsema uusi eläke.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

87 §  

Perhe-eläkkeen yhteensovitus  

Perhe-eläkkeen yhteensovituksessa nouda-
tetaan soveltuvin osin, mitä 76 ja 77 §:ssä 
säädetään. Jos yhteensovitus tehdään uudel-
leen, otetaan 76 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohtaa 
sovellettaessa huomioon siinä tarkoitettua 
etuutta vastaava perhe-eläke. 
 

88 §  

Leskeneläkkeen eläkesovitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos leski ei saa 1 momentissa tarkoitettua 

eläkettä, lesken ansioihin perustuvana eläk-
keenä pidetään sitä eläkettä, joka hänelle oli-
si myönnetty, jos hän olisi tullut täyteen työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa mää-
rin työkyvyttömäksi edunjättäjän kuolinpäi-
vänä tai sinä päivänä, jona 2 momentissa tar-
koitettu lapsi täyttää 18 vuotta. Näin mene-
tellään myös vieraan valtion tai kansainväli-
sen järjestön palveluksessa ansaitun vastaa-
van etuuden osalta. Jollei mainitusta etuudes-
ta saada tietoa, mainittuna lesken ansiotyö-
hön perustuvana eläkkeenä voidaan pitää sel-
laista teoreettista eläkettä, joka leskelle olisi 
myönnetty, jos hänen vieraassa valtiossa 
työskentelyyn tai kansainvälisen järjestön 
palvelukseen perustuva vakuutusaikansa olisi 
tämän lain alaista palvelusta.  
 

89 § 

Eläkesovitusperuste 

Eläkesovituksessa vähennetään leskenelä-
kettä, jos lesken 88 §:ssä tarkoitetut eläkkeet 
ylittävät eläkesovitusperusteen. Eläkesovi-
tusperuste on 649,69 euroa kuukaudessa, jos 
edunjättäjän 84 §:n mukaisesti laskettu eläke 
ja työeläkelakiin perustuvat eläkkeet yhteen-
sä ylittävät sanotun rahamäärän. Eläkesovi-
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tusperuste on sanottujen eläkkeiden yhteis-
määrän suuruinen, jos yhteismäärä ylittää 
324,77 euroa ja on enintään 649,69 euroa. 
Muussa tapauksessa eläkesovitusperuste on 
324,77 euroa.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

92 § 

Perhe-eläkkeen indeksitarkistus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

101 §  

Ennakkopäätös eläkeoikeudesta 

Kunnallinen eläkelaitos voi antaa ennakko-
päätöksen siitä: 

1) onko hakija tämän lain alaisessa palve-
lussuhteessa tai onko hän tiettynä ajanjakso-
na ollut sellaisessa palvelussuhteessa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) onko työntekijälle maksettava palkka tai 
muu vastike 68 §:ssä tarkoitettua eläkettä 
kartuttavaa työansiota. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Eläkelaitoksen on asianomaisen jäsenyhtei-
sön hakemuksesta annettava päätös siitä, on-
ko työntekijälle maksettava palkka tai muu 
vastike sellaista 68 §:ssä tarkoitettua, eläkettä 
kartuttavaa työansiota, joka kuuluu tämän 
lain piiriin. 
 

102 § 

 Ennakkopäätös osatyökyvyttömyyseläkkeestä 
ja oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen 

Työntekijällä on oikeus saada ennakkopää-
tös siitä, täyttääkö hän: 

1) osatyökyvyttömyyseläkkeen saamisen 
edellytykset; tai 

2) ammatillisen kuntoutuksen saamisen 
edellytykset. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu 
ennakkopäätös on eläkelaitosta sitova, jos 
siihen perustuva eläkehakemus tehdään yh-
deksän kuukauden tai jäsenyhteisön ja työn-
tekijän sopiman sitä pitemmän ajan kuluessa 
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Edellä 1 

momentin 2 kohdassa tarkoitettu ennakko-
päätös on eläkelaitosta sitova, jos kuntoutus-
suunnitelma, jonka eläkelaitos hyväksyy, 
toimitetaan eläkelaitokseen yhdeksän kuu-
kauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi 
tulosta. 
 

103 §  

Viimeisen eläkelaitoksen tehtävät 

Jos työntekijä on ollut sekä tämän lain että 
muun julkisten alojen eläkelain taikka yksi-
tyisten alojen eläkelain mukaisen eläketurvan 
piirissä ja jos hän eläketapahtumahetkellä tai 
viimeksi ennen eläketapahtumaa oli tämän 
lain piiriin kuuluvassa palvelussuhteessa, 
kunnallinen eläkelaitos (viimeinen eläkelai-
tos):  
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos työntekijän eläketurva oli eläketapah-
tumahetkellä tai viimeksi ennen eläketapah-
tumaa järjestetty muussa julkisten alojen elä-
kelaitoksessa tai yksityisten alojen eläkelai-
toksessa, tämä eläkelaitos hoitaa viimeisenä 
eläkelaitoksena 1 momentissa tarkoitetut teh-
tävät myös tämän lain mukaisen eläketurvan 
osalta. 
 

105 § 

 Neuvotteluvelvollisuus  

Jos kunnallinen eläkelaitos tässä luvussa 
tarkoitettuna viimeisenä eläkelaitoksena rat-
kaisee oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen 
24 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla ja jos 
työntekijäin eläkelain 10 d §:n 1 momentissa 
tarkoitetun yksityisten alojen eläkelaitoksen 
eläkkeen määrä kuukaudessa ylittää työnteki-
jäin eläkelain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetun rahamäärän kolminkertaisena, 
kunnallisen eläkelaitoksen on ennen päätös-
tään pyydettävä yksityisten alojen eläkelai-
tokselta arvio eläkkeenhakijan työkyvystä. 
Jos kunnallinen eläkelaitos ja yksityisten alo-
jen eläkelaitos ovat tällöin eläkkeenhakijan 
työkyvyn arvioinnista eri mieltä, yksityisten 
alojen eläkelakien piiriin kuuluvaan eläke-
turvaan ei sovelleta, mitä viimeisestä eläke-
laitoksesta 103 §:n 1 momentissa säädetään. 
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109 § 

 Muun kuin työkyvyttömyyseläkkeen maksa-
misen alkaminen  

Vanhuuseläkkeen, osa-aikaeläkkeen ja 
työttömyyseläkkeen maksaminen alkaa seu-
raavan kalenterikuukauden alusta sen jäl-
keen, kun oikeus eläkkeen saamiseen on syn-
tynyt.  

Jos työntekijä on saanut 36 §:n 1 momentin 
3 kohdassa tarkoitetun työvoimaviranomai-
sen todistuksen myöhemmin kuin kuukauden 
kuluessa 36 §:n 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitetun päivärahatodistuksen antamisesta, 
työttömyyseläke alkaa työvoimaviranomai-
sen todistuksen antamista seuraavan kalente-
rikuukauden alusta. 
 
 

110 §  

Takautuva maksaminen ja eläkesaatavan 
vanhentuminen  

Perhe-eläke voidaan maksaa takautuvasti 
vuoden ajalta ennen hakemuksen tekemistä 
ja työttömyyseläkettä tai osa-aikaeläkettä 
kuuden kuukauden ajalta ennen hakemuksen 
tekemistä. Pätevästä syystä perhe-eläke ja 
työttömyys- ja osa-aikaeläke voidaan maksaa 
tätä pitemmältäkin ajalta.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

112 § 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen maksamisen 
alkaminen 

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä maksetaan, 
jollei jäljempänä tässä pykälässä toisin sää-
detä, aikaisintaan sen kalenterikuukauden 
alusta, joka ensiksi seuraa sairausvakuutus-
lain 27 §:ssä tarkoitetun päivärahan ensisijai-
suusajan eli 150 ensimmäisen suorituspäivän 
ja tämän jälkeisten, sanotussa pykälässä tar-
kemmin säädettyjen viiden tai neljän täyden 
kalenterikuukauden jälkeen. Jos työntekijä 
on täyttänyt 63 vuotta ennen sairausvakuu-
tuslain 27 §:ssä tarkoitetun ensisijaisuusajan 
täyttämistä, eläke lasketaan työkyvyttömyys-
eläkkeenä, mutta myönnetään vanhuuseläk-

keenä 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan 
kuukauden alusta lukien. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

115 § 

 Kertasuoritus  

Kunnallinen eläkelaitos voi maksaa kerta-
suorituksena vanhuuseläkkeen ja täyden työ-
kyvyttömyyseläkkeen, jos eläkkeen määrä 
ennen 76 ja 77 §:n mukaista yhteensovitusta 
on pienempi kuin 12,72 euroa kuukaudessa.  
Jos eläkelaitos maksaa työkyvyttömyyseläk-
keen kertasuorituksena, se maksaa samalla 
kertasuorituksena myös työkyvyttömyys-
eläkkeen jälkeen myönnettävän vanhuus-
eläkkeen. Niin ikään eläkelaitos voi maksaa 
kertasuorituksena 12,72 euroa pienemmän 
perhe-eläkkeen ja Suomesta lapselle makset-
tavan eläkkeen, joka maksetaan lapselle sosi-
aaliturva-asetuksen perusteella niiden etuuk-
sien, joihin lapsella olisi oikeus Suomesta, ja 
lapsen asuinmaan myöntämien etuuksien ero-
tuksena. Kertasuoritus lasketaan työntekijäin 
eläkelain 19 b §:n 5 momentissa tarkoitettu-
jen sosiaali- ja terveysministeriön vahvista-
mien perusteiden mukaisesti.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

123 §  

Viivästyskorotuksen maksamisvelvollisuuden 
rajoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläkkeen korotusta ei makseta, jos se on 

pienempi kuin 5,39 euroa.  
 

125 §  

Eläkkeen maksaminen sairausvakuutusrahas-
tolle  

Jos täysi työkyvyttömyyseläke myönnetään 
takautuvasti 112 §:n 1 momentin mukaisesti 
samalle ajalle, jolta on maksettu sairausva-
kuutuslain mukaista päivärahaa, eläke mak-
setaan sairausvakuutusrahastolle siltä osin 
kuin se vastaa samalta ajalta maksettua saira-
usvakuutuslain mukaista päivärahaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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126 §  

Eläkkeen maksaminen Kansaneläkelaitoksel-
le ja työttömyyskassalle 

Jos eläkkeensaaja on saanut työttömyystur-
valain mukaista työttömyyspäivärahaa, työ-
markkinatukea tai koulutuspäivärahaa taikka 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
mukaista koulutustukea samalta ajalta, jolta 
hänelle myönnetään eläkettä takautuvasti, 
kunnallisen eläkelaitoksen on Kansaneläke-
laitoksen tai työttömyyskassan vaatimuksesta 
suoritettava takautuvasti maksettava eläke 
Kansaneläkelaitokselle tai työttömyyskassal-
le siltä osin kuin se vastaa samalta ajalta 
maksetun työttömyyspäivärahan, työmarkki-
natuen, koulutustuen tai ansiotuen määrää.  

Jos eläkkeensaaja on väliaikaisesti saanut 
Kansaneläkelaitoksen maksamaa eläkettä 
kansaneläkelain 45 §:n 2 momentin mukaan 
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään 153 
§:ssä tarkoitetun valituksen johdosta eläkettä 
takautuvasti, eläkelaitoksen on maksettava 
takautuva eläke Kansaneläkelaitokselle siltä 
osin kuin se vastaa Kansaneläkelaitoksen 
samalta ajalta liikaa maksaman eläkkeen 
määrää. Samoin voidaan menetellä, jos elä-
kelaitos jatkaa 153 §:ssä tarkoitetun valituk-
sen johdosta myönnettyä kuntoutustukea ta-
kautuvasti tai silloin, kun eläkkeensaaja on 
saanut kansaneläkelain mukaista eläkettä sa-
malta ajalta, jolta kunnallinen eläkelaitos 162 
§:n mukaisesti oikaisee aikaisemman päätök-
sen tai muutoin tarkistaa myönnetyn eläk-
keen määrän tai oikaisupäätöksen jälkeen 
myöntää kuntoutustuelle jatkoa takautuvasti.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos henkilölle myönnetään vanhuuseläke 
takautuvasti samalle ajalle, jolta hän on saa-
nut sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, 
maksetaan eläke sairausvakuutusrahastolle 
siltä osin kuin se vastaa samalta ajalta mak-
setun päivärahan määrää. 
 

133 § 

Palkansaajien eläkemaksu 

Tämän lain soveltamisalan piiriin kuuluvat 
työntekijät ovat velvolliset suorittamaan  elä-
kemaksun. 

Eläkemaksu on työntekijäin eläkelain 12 b 
§:n 1 momentissa säädetyn eläkemaksupro-
sentin suuruinen osuus 68 §:ssä tarkoitetuista 
eläkkeessä huomioon otettavista ansioista.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

140 §  

Toimisto  

— — — — — — — — — — — — — —  
Työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden se-

kä muiden lääketieteellisiä kysymyksiä sisäl-
tävien asioiden ratkaisemiseen eläkelaitok-
sessa on osallistuttava yhden tai useamman 
asiantuntijalääkärin. Eläkelaitoksen asiantun-
tijalääkärin tässä toimessaan antamaan arvi-
oon ei sovelleta, mitä terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 
§:ssä säädetään. 
 

145 § 

Eläkkeenhakijan ja -saajan ilmoitusvelvolli-
suus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvol-

linen ilmoittamaan eläkelaitokselle työky-
kynsä palautumisesta, ryhtymisestään ansio-
työhön ja kuntoutuksen keskeytymisestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

146 § 

Jäsenyhteisöjen ilmoitusvelvollisuus 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
jäsenyhteisö on velvollinen pyydettäessä an-
tamaan eläkelaitokselle ja tämän lain mukai-
selle muutoksenhakuelimelle kaikki sellaiset 
työntekijän työskentelyä ja työolosuhteita 
koskevat ja muut vastaavat jäsenyhteisöltä 
saatavissa olevat tiedot, jotka ovat välttämät-
tömiä eläketurvan järjestämiseksi ja käsitel-
tävänä olevan eläkeasian ratkaisemista varten 
tai jotka muuten ovat välttämättömiä tässä 
laissa säädettyjen tehtävien toimeenpanossa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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148 §  

Eläkelaitoksen oikeus antaa tietoja 

Kunnallisella eläkelaitoksella on oikeus sen 
lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädetään, salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedonsaantia kos-
kevien rajoitusten estämättä antaa tämän lain 
toimeenpanoon perustuvia tietoja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) jäsenyhteisön järjestämän 9 §:ssä tarkoi-
tetun vapaamuotoisen eläkevakuutuksen 
taikka yksityisen työnantajan järjestämän 
muun kuin työntekijäin eläkelain 11 §:n 1 
momentissa tarkoitetun vapaaehtoisen ryh-
mälisäeläketurvan jatkuvaa hoitamista varten 
työntekijöiden nimi- ja osoitetiedot, henkilö-
tunnukset, tiedot eläkkeiden määristä ja eläk-
keen määrään vaikuttavista tekijöistä sekä 
muut tässä kohdassa mainittua tarkoitusta 
varten välttämättömät tiedot lisäeläketurvaa 
hoitavalle henkivakuutusyhtiölle, eläkekas-
salle tai eläkesäätiölle;  

8) henkivakuutusyhtiölle, eläkekassalle tai 
eläkesäätiölle uuden vapaamuotoisen eläke-
vakuutuksen tai ryhmälisäeläketurvan ehto-
jen sopimista varten työntekijöiden nimi- ja 
osoitetiedot, henkilötunnukset, tiedot eläk-
keiden määristä ja eläkkeen määrään vaikut-
tavista tekijöistä sekä muut tässä kohdassa 
mainittua tarkoitusta varten välttämättömät 
tiedot, jos lisäeläketurva jäsenyhteisön tai 
yksityisen työnantajan aloitteesta lopetetaan 
ja korvataan vastaavanlaisella uudella lisä-
eläketurvalla; uuden lisäeläketurvavakuutuk-
sen antajan on tällöin esitettävä eläkelaitok-
selle selvitys siitä, että uusi lisäeläketurva 
merkitsee aikaisemman lisäeläketurvan kor-
vaamista uudella; sekä  

9) henkivakuutusyhtiölle, eläkekassalle tai 
eläkesäätiölle lisäeläketurvan ja sen kustan-
nusten määrittelemistä varten tiedot työnteki-
jöiden virka- ja työsuhteista, luottamustoi-
mista, 3 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tar-
koitetuista toimeksiantosopimuksista ja so-
pimuksista, eläkeoikeuksista, ikä- ja suku-
puolijakaumasta ja eläkkeen määriin vaikut-
tavista tekijöistä sekä lisäeläketurvan lopulli-
sen sisällön määrittelemistä varten työnteki-
jöiden nimi- ja osoitetiedot, henkilötunnuk-
set, tiedot eläkkeiden määristä ja eläkkeen 

määrään vaikuttavista tekijöistä sekä muut 
tässä kohdassa mainittua tarkoitusta varten 
välttämättömät tiedot; yksilöityjen henkilö-
tietojen luovuttamisen edellytyksenä on kui-
tenkin, että henkivakuutusyhtiö, eläkekassa 
tai eläkesäätiö on huolehtinut siitä, että lisä-
eläkejärjestelyn piiriin kuuluville henkilöille 
on vakuutussopimuksen tai eläkejärjestelyn 
tultua hyväksytyksi asianmukaisesti selvitet-
ty henkivakuutusyhtiön, eläkekassan tai elä-
kesäätiön mahdollisuus saada tarvittavat tie-
dot ja ettei henkilö nimenomaisesti ole kiel-
täytynyt lisäeläkejärjestelystä tai kieltänyt 
antamasta tietojaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

154 § 

Kuntien eläkelautakunta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtioneuvosto määrää sisäasiainministeri-

ön esityksestä kuntien eläkelautakunnan pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 
muut jäsenet enintään viideksi kalenterivuo-
deksi kerrallaan. Heidän paikkansa vapautu-
essa kesken toimikauden määrätään seuraaja 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Heidän oi-
keudestaan pysyä tehtävässään on muutoin 
voimassa, mitä tuomarinviran haltijoista sää-
detään. Eläkelautakunnan jäsenet toimivat 
tuomarin vastuulla. Jäsenen, joka ei ole ai-
kaisemmin tehnyt tuomarinvalaa tai sitä vas-
taavaa vakuutusta, tulee ennen tehtäväänsä 
ryhtymistä tehdä se eläkelautakunnassa.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

167 § 

Oikeus siirtää eläke 

Työntekijällä on oikeus siirtää tämän lain 
mukainen eläkeoikeutensa Euroopan yhtei-
söihin siten kuin eläkeoikeuden siirtämisestä 
Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan 
yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetussa 
laissa (165/1999) säädetään. Siltä osin kuin 
eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työelä-
kejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläke-
järjestelmän välillä annetussa laissa on tämän 
lain säännöksistä poikkeavia säännöksiä, Eu-
roopan yhteisöihin siirtyvään ja sieltä palau-
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tettavaan eläkeoikeuteen sovelletaan ensin 
mainitun lain säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
1. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 

tammikuuta 2005. Ennen lain voimaantuloa 
voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimenpiteisiin. 

2. Tätä lakia sovelletaan eläkkeisiin, joissa 
eläketapahtuma sattuu lain tultua voimaan. 
Kuitenkin sellaiseen työkyvyttömyys-, työt-
tömyys-, osa-aika- ja perhe-eläkkeeseen, 
jonka eläketapahtuma on vuonna 2005, so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. Jos kuitenkin työn-
tekijä on täyttänyt 63 vuotta ennen vuonna 
2005 alkavaa työkyvyttömyyttä, eläke laske-
taan työkyvyttömyyseläkkeenä tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olevien säännös-
ten mukaan mutta myönnetään vanhuuseläk-
keenä eläkkeen hakemista seuraavan kuu-
kauden alusta lukien tai erityisestä syystä ai-
kaisemmin, kuitenkin aikaisintaan työkyvyt-
tömyyden alkamista seuraavan kuukauden 
alusta lukien. Jos kuitenkin työntekijä täyttää 
63 vuotta ennen sairausvakuutuslain 
(364/1963) 27 §:ssä säädetyn ensisijaisuus-
ajan täyttymistä, eläke lasketaan työkyvyt-
tömyyseläkkeenä tämän lain voimaantullessa 
voimassa olevien säännösten mukaan, mutta 
myönnetään vanhuuseläkkeenä 63 vuoden 
iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta 
lukien, kuitenkin aikaisintaan vuonna 2005 
tapahtuvaa työkyvyttömyyden alkamista seu-
raavan kuukauden alusta lukien. Vanhuus-
eläkkeeseen ei kahdessa edellisessä virkkees-
sä tarkoitetussa tilanteessa sovelleta, mitä 17 
momentissa säädetään vanhuuseläkkeen 
muuntamisesta.  

3. Jos työntekijä jää vuonna 2005 vanhuus-
eläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeel-
le palvelussuhteesta, joka on voimassa 31 
päivänä joulukuuta 2004, eläkettä määrättä-
essä vuoden 2005 ansio lasketaan tämän lain 
70 §:n estämättä 5 momentissa säädetyllä ta-
valla vuoden 2004 loppuun päätetyn palve-
lussuhteen eläkepalkan perusteella. Eläke-
palkka muunnetaan tämän lain 71 §:n mukai-
sella palkkakertoimella vastaamaan vuoden 
2005 tasoa ja kerrotaan 1 päivästä tammikuu-
ta 2005 eläketapahtumakuukauden loppuun 

olevien kuukausien lukumäärällä. Jos työnte-
kijän eläketapahtuma sattuu vuonna 2006, 70 
§:n 2 momentin mukaisessa vertailussa vuo-
den 2005 ansioita verrataan vuoden 2004 
loppuun päätetyn palvelussuhteen eläkepalk-
kaan. Vastaavasti vuonna 2007 eläketapah-
tumissa vuoden 2006 ansiota verrataan vuo-
den 2005 ansioihin ja edellä mainittuun elä-
kepalkkaan.  

4. Tämän lain 5 §:n 1 kohtaa sovelletaan si-
ten, että eläketurva alle 18-vuotiaalta työnte-
kijältä päättyy 1 päivänä tammikuuta 2005. 
Palvelussuhteesta, jonka aikana työntekijä on 
saanut kunnallisen eläkelain tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleen 5 §:n 3 koh-
dan mukaista eläkettä, eläkettä karttuu tämän 
lain voimaantulosta lukien.  

5. Tämän lain voimaan tullessa jatkuva 
palvelussuhde ja luottamustoimi päätetään 31 
päivään joulukuuta 2004 ja palvelussuhteesta 
karttunut eläkeoikeus lasketaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännös-
ten mukaan, kuitenkin siten, että eläkepalk-
kaa määrättäessä otetaan huomioon myös 
vuoden 2004 ansiot. Samoin kunnallisen elä-
kelain tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen 50 §:n mukaan työeläkelisään oikeut-
tavien etuuksien perusteella karttunut eläke-
oikeus lasketaan soveltuvin osin tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännös-
ten mukaan.  

6. Päätettäessä palvelussuhde 5 momentis-
sa tarkoitetulla tavalla voidaan palvelussuh-
teen eläkepalkka tarkistaa työntekijän tai 
edunsaajan hakemuksesta taikka kunnallisen 
eläkelaitoksen aloitteesta tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleessa kunnallisen eläke-
lain 73 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Eläkepal-
kan tarkistus voidaan kuitenkin tehdä, jos 
eläkepalkka on alentunut poikkeuksellisen tai 
muun siihen rinnastettavan syyn takia ja sen 
vaikutus eläkepalkkaan on vähintään 7,5 pro-
senttia. Poikkeuksellisesta syystä johtuva tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleen 
kunnallisen eläkelain 73 §:n mukainen tarkis-
tus voidaan tehdä myös aikaisemmin päätty-
neisiin palvelussuhteisiin. Tällöin poikkeuk-
sellisen syyn vaikutus tulee olla mainitussa 
pykälässä säädetyn suuruinen ja sitä verra-
taan vuoden 2004 loppuun mennessä karttu-
neeseen kokonaiseläketurvaan. Jos palvelus-
suhde on päättynyt ennen vuotta 1996, har-
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kinnanvarainen tarkistus voidaan tehdä kun-
nallisen eläkelain voimaanpanolain 
(550/2003) 2 §:n 2 momentissa mainitun 
kunnallisen eläkelaitoksen eläkesäännön sil-
loin voimassa olleiden harkinnanvaraisen 
eläkepalkan tarkistamista koskevien määrä-
ysten mukaisesti. 

7. Edellä 5 momentissa mainitulla tavalla 
lasketun eläkkeen ja työntekijän aikaisemmin 
päättyneistä palvelussuhteista ja luottamus-
toimista kunnallisen eläkelain ja sen voi-
maanpanolain mukaisesti 31 päivään joulu-
kuuta 2004 mennessä karttuneiden perustur-
van mukaisten eläkkeiden yhteismäärä vuo-
den 2004 tasoon korotettuna yhteensovite-
taan tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen kunnallisen eläkelain 76 §:n mukaises-
ti muiden työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo-
mentissa mainittujen lakien ja eläkesääntöjen 
perusteella vuoden 2004 loppuun mennessä 
karttuneiden eläkkeiden kanssa. Yhteensovi-
tukseen sovelletaan soveltuvin osin työnteki-
jäin eläkelain ennen 1 päivää tammikuuta 
2005 voimassa olleen 8 §:n säännöksiä. Yh-
teensovitusraja määrätään käyttäen kuitenkin 
prosenttilukua, joka on sama suhteellinen 
osuus 60 prosentista kuin aika työntekijän 23 
vuoden iän täyttämisestä vuoden 2004 lop-
puun on 40 vuodesta. Prosenttiluku lasketaan 
kahden sadasosan tarkkuudella. Eläkettä 
myönnettäessä yhteensovitettu eläke korote-
taan vuoden 2004 tasosta vastaamaan eläk-
keen alkamishetkeä tämän lain 71 §:n mukai-
sella palkkakertoimella.  

8. Jos työntekijä tämän lain voimaantulles-
sa saa työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momen-
tin 3—5 ja 7—9 kohdassa mainittua van-
huuseläkettä, edellä 7 momentissa tarkoitet-
tua yhteensovitusta ei kuitenkaan tehdä. 

9. Kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 
9 §:ssä tarkoitetun aikaisemman ammatillisen 
eläkeiän valinneen ja valinnan eläketapahtu-
maansa saakka säilyttävän työntekijän sekä 
työntekijän, jolla tämän lain 12 §:n mukaan 
on oikeus eläkkeeseen alle 63-vuotiaana, 
eläkkeitä yhteensovitettaessa 7 momentissa 
säädetyllä tavalla määrättävään yhteensovi-
tusrajana käytettävään prosenttilukuun lisä-
tään 1/8 prosenttiyksikköä jokaista täyttä 
kuukautta kohden, jolla eläkeikä alittaa 63 
vuotta. Prosenttiluku voi kuitenkin olla enin-
tään 60. 

10. Sellaisen vuonna 1940—1944 synty-
neen työntekijän osalta, jolla ei ole oikeutta 
19 ja 20 momentin mukaiseen lisäeläkkee-
seen, korotetaan 7 momentissa säädetyllä ta-
valla määriteltävää yhteensovitusrajaa  siten, 
että 1940 syntyneen työntekijän yhteensovi-
tusrajaan lisätään 5 prosenttiyksikköä ja lisät-
tävä määrä pienenee kutakin syntymävuotta 
kohden yhdellä prosenttiyksiköllä niin, että 
1945 syntyneelle työntekijälle korotusta ei 
enää tehdä.  

11. Kunnallisen eläkelain mukaisesta eläk-
keestä vähennetään sama suhteellinen osuus 
7, 9 ja 10 momentin mukaisen yhteensovitus-
rajan ylittävästä kaikkien eläkkeiden yhteis-
määrästä kuin kunnallisen eläkelain mukai-
nen yhteensovituksessa huomioon otettava 
eläke on työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo-
mentin 3—5 ja 7—9 kohdassa mainittujen 
lakien ja eläkesääntöjen mukaisten yhteenso-
vituksessa huomioonotettujen eläkkeiden yh-
teismäärästä, lukuun ottamatta valtion eläke-
lain mukaisen sotilaseläkejärjestelmän mu-
kaan karttuneita eläkkeitä.  

12. Ennen 7 momentin mukaista yhteenso-
vitusta kunnallisen eläkelain ja sen voimaan-
panolain mukaan karttunut eläke rajataan si-
ten kuin tämän lain voimaan tullessa voimas-
sa olleen kunnallisen eläkelain 75 §:ssä sää-
detään; 60 prosentin asemasta käytetään kui-
tenkin 7, 9 ja 10 momentissa tarkoitettuja 
prosenttilukuja.  

13. Jos työntekijällä on oikeus kunnallisen 
eläkelain mukaiseen eläkkeeseen ennen tä-
män lain voimaantuloa voimassa olleiden 
säännösten mukaisesti ja hänelle myönnetään 
tämän lain voimaantulon jälkeen työeläkelain 
perusteella karttunut eläke, jota ei ole yh-
teensovitettu työntekijäin eläkelain ennen 1 
päivää tammikuuta 2005 voimassa olleen 8 
§:n mukaisesti, tai tällaisen eläkkeen määrää 
muutetaan, edellä mainittu kunnallisen eläke-
lain mukainen eläke yhteensovitetaan siten 
kuin tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleen kunnallisen eläkelain 76 §:ssä sääde-
tään kuitenkin niin, että kunnallisen eläkelain 
mukaisesta eläkkeestä vähennetään yhteen-
sovitusrajan ylittävästä osasta sama suhteel-
linen osuus kuin kunnallisen eläkelain mu-
kainen eläke on työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentin 3—5 ja 7—9 kohdassa mainittujen 
eläkkeiden yhteismäärästä.  Edellä mainittua 
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yhteensovitusta tehtäessä ei kuitenkaan oteta 
huomioon eläkettä, joka on karttunut 31 päi-
vän joulukuuta 2004 jälkeen.  

14. Mitä 13 momentissa säädetään, sovelle-
taan myös myönnettäessä perhe-eläke sellai-
sen edunjättäjän jälkeen, jonka saama eläke 
on määrätty ennen tämän lain voimaan tuloa 
voimassa olleiden säännösten mukaisesti. 
Perhe-eläke yhteensovitetetaan siten, kuin 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 
kunnallisen eläkelain 87 §:ssä säädetään kui-
tenkin niin, että kunnallisen eläkelain mukai-
sesta eläkkeestä vähennetään yhteensovitus-
rajan ylittävästä osasta sama suhteellinen 
osuus kuin kunnallisen eläkelain mukainen 
perhe-eläke on työtekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentin 3—5 ja 7—9 kohdassa mainittujen 
eläkkeiden yhteismäärästä. Myönnettäessä 
perhe-eläke sellaisen edunjättäjän jälkeen, 
jonka eläke on määrätty tämän lain mukai-
sesti perhe-eläkkeen pohjana vuoden 2004 
loppuun on 7, 9 ja 10 momentin mukaisesti 
yhteensovitettu edunjättäjän eläke.  

15. Jos vuoden 2004 loppuun mennessä 
karttuneiden ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olleiden säännösten mukaan yh-
teensovitettujen eläkkeiden yhteismäärän ja  
7, 9 ja 10 momentin ja niitä vastaavien työn-
tekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin 4, 5 ja 
7—9 kohdassa mainittujen säännösten mu-
kaisesti yhteensovitettujen eläkkeiden ja 
muiden yhteensovituksessa huomioon otettu-
jen työeläkkeiden yhteismäärän erotus on 
suurempi kuin työntekijälle tämän lain voi-
maantulon jälkeen työeläkelakien perusteella 
karttunut eläke, eläkettä myönnettäessä eläk-
keeseen lisätään se määrä, jolla edellä tarkoi-
tettu erotus ylittää tämän lain voimaantulon 
jälkeen karttuneiden eläkkeiden yhteismää-
rän.  Jos yhteensovituksessa on otettu huo-
mioon myös työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentin 4, 5 ja 7—9 kohdassa tarkoitettu 
eläke, kunnallisen eläkelain  mukaiseen eläk-
keeseen tuleva lisä on sama suhteellinen 
osuus edellä mainitulla tavalla lasketusta li-
säyksen kokonaismäärästä kuin kunnallisen 
eläkelain mukainen eläke on näiden eläkkei-
den yhteensovitetusta yhteismäärästä. Jos 
eläke myönnetään 17 momentin mukaisesti 
muunnettuna, eläkkeeseen tulevaa lisää mää-
rättäessä käytetään vuoden 2004 loppuun 
mennessä karttuneiden eläkkeiden sijasta 63 

vuoden ikään 17 momentissa tai muussa jul-
kisten alojen eläkelaissa säädetyin tavoin 
muunnettuja eläkkeiden määriä. 

16. Jos työntekijä jää vanhuuseläkkeelle 
ennen 63 vuoden iän täyttämistä ja hänen 
eläkkeessään on yhteensovitettu työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 4 momentin 1, 2 ja 10 13 
kohdassa tarkoitettu eläke, hänen tämän lain 
mukaiseen eläkkeeseensä lisätään siihen 
saakka, kunnes hän saa oikeuden mainituissa 
lainkohdissa tarkoitettuun eläkkeeseen, enin-
tään kuitenkin 63 vuoden iän täyttämiseen 
saakka, se rahamäärä, jolla mainittujen eläk-
keiden yhteensovitus on pienentänyt kunnal-
lisen eläkelain mukaisen eläkkeen määrää.  

17. Jos ennen vuotta 1960 syntyneellä 
työntekijällä on eläkkeeseen oikeuttavaa 
kunnallisen eläkelain ja sen voimaanpanolain 
alaista palvelua, joka on alkanut ennen 1 päi-
vää tammikuuta 1993 ja josta eläkettä on 
karttunut 1/6 prosenttia kuukaudessa, ja hän 
jää tämän lain 11 §:n 1 momentin mukaisesti 
vanhuuseläkkeelle 63 vuotta täytettyään tai 
13 §:n 3 momentin mukaisesti 62 vuotta täy-
tettyään mutta ennen kuin hän on täyttänyt 
65 vuoden iän taikka hänelle aikaisemmin 
voimassa olleiden säännösten mukaan määrä-
tyn kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 7 
§:n mukaisti voimassa olevan 65 vuotta 
alemman henkilökohtaisen vanhuuseläkeiän 
taikka viimeksi mainitun lain 9 §:n mukaisen 
ammatillisen eläkeiän, hänelle ennen 1 päi-
vää tammikuuta 1995 karttunut peruseläke 
muunnetaan vastaamaan 63 vuoden ikää ja-
kamalla se muuntokertoimella 1,106. Eläk-
keen muunto tehdään ennen 7, 9 ja 10 mo-
mentissa tarkoitettua eläkkeiden yhteensovi-
tusta ja 12 momentissa tarkoitettua rajausta. 
Eläkkeen muuntoa ei tehdä, jos eläke myön-
netään 36 §:n 4 momentin nojalla.  

18. Jos ennen vuotta 1960 syntynyt työnte-
kijä on säilyttänyt oikeuden alle 65 vuoden 
eläkeikään tämän lain 12 §:n mukaisesti, hä-
nen tämän lain mukaiseen eläketurvaansa ei 
sovelleta mitä 17 momentissa säädetään. 

19. Työntekijällä, jonka eläke on karttunut 
11/60 prosenttia kuukaudessa ajalta ennen 1 
päivää tammikuuta 1995, on oikeus tältä ajal-
ta eläkkeeseen oikeuttavista palvelussuhteis-
taan kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 2 
§:n 2 momentissa mainitun kunnallisen elä-
kelaitoksen eläkesäännön 3 §:n 3 momentin 
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mukaiseen lisäeläkeosuuteen. Lisäeläke-
osuuden saamisen edellytyksenä on, että 
kunnallisen eläkelain alainen palvelus jatkuu 
26 momentissa säädetyllä tavalla yhdenjak-
soisesti 17 momentissa tarkoitettuun henki-
lökohtaiseen vanhuuseläkeikään saakka tai 
työkyvyttömyyden alkamiseen saakka. Jos 
ennen vuotta 2005 karttunutta eläkettä on 7, 
9, 10 ja 12 momentin mukaisen yhteensovi-
tuksen tai rajauksen seurauksena vähennetty, 
lisäeläkeosuus voi kuitenkin olla enintään 
edellä mainitun eläkesäännön 12 §:n 3 ja 4 
momentin mukaisesti määrätyn enimmäis-
määräprosentin ja 60 prosentin erotuksen 
osoittama prosenttiosuus yhteensovitusperus-
teesta.  Mitä edellisessä virkkeessä sääde-
tään, ei sovelleta, jos oikeus lisäeläkeosuu-
teen on 20 momentin 1 kohdan perusteella. 

20. Edellä 19 momentissa tarkoitettuun li-
säeläkeosuuteen ajalta ennen 1 päivää tam-
mikuuta 1995 on oikeus myös työntekijällä,  

1) jolla on oikeus tämän lain 12 §:ssä mai-
nittuun eläkkeeseen tai 

2) joka on siirtynyt valtion eläkelain alai-
suuteen jäsenyhteisön jonkin toiminnan val-
tiollistamisen yhteydessä tai siirtynyt jä-
senyhteisön palvelussuhteesta saman tai toi-
sen jäsenyhteisön uuteen palvelussuhteeseen 
perusopetuslain (628/1998) mukaisiin esi-
opetustehtäviin ja hänen palvelussuhteensa 
jäsenyhteisöön täyttää siirtymiseen asti kun-
nallisen eläkelain voimaanpanolain 2 §:n 2 
momentissa mainitun kunnallisen eläkelai-
toksen eläkesäännön 1 c §:ssä määrätyt edel-
lytykset ja valtion eläkelain alainen palvelus 
jatkuu välittömästi siirtymisestä lukien valti-
on eläkelain 1 §:n 4 momentissa säädetyllä 
tavalla yhdenjaksoisesti 17 momentissa mai-
nittuun henkilökohtaiseen vanhuuseläkeikään 
saakka tai hän tulee palvelussuhteen jatkues-
sa sitä ennen kunnallisessa eläkelaissa sääde-
tyllä tavalla työkyvyttömäksi. 

21. Jos edellä 19 ja 20 momentissa sääde-
tyn lisäeläketurvan säilyttänyt työntekijä tu-
lee työkyvyttömäksi ennen lisäeläketurvan 
mukaiseen eläkkeeseen oikeuttavan henkilö-
kohtaisen eläkeiän täyttämistä mutta 63 vuo-
den iän täyttämisen jälkeen, hänelle myönne-
tään vanhuuseläke. Vanhuuseläkkeeseen ei 
sovelleta, mitä 17 momentissa säädetään 
vanhuuseläkkeen muuntamisesta. Vanhuus-
eläke myönnetään hakemusta seuraavan ka-

lenterikuukauden alusta  tai erityisestä syystä 
sitä aikaisemmin, kuitenkin aikaisintaan työ-
kyvyttömyyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta lukien  

22. Jos kunnallisen eläkelain voimaan-
panolain 9 §:ssä tarkoitetun ammatillisen 
eläkeiän valinnan tehneen työntekijän eläket-
tä määrättäessä eläkeaikaa on korotettu 10 tai 
20 prosentilla eikä eläkettä ole 7, 9, 10 ja 12 
momentin mukaisen yhteensovituksen tai ra-
jauksen seurauksena vähennetty, lisäeläke-
osuus yhdessä yhteensovituksessa huomioon 
otettujen eläkkeiden kanssa voi olla enintään 
19 momentin mukaisella lisäeläkeosuuden 
enimmäismäärällä korotetun yhteensovitusra-
jan suuruinen.  

23. Sen estämättä, mitä kunnallisen eläke-
lain voimaanpanolaissa säädetään, eläkkee-
seen oikeuttavana palvelusaikana otetaan 
huomioon lyhytaikaisissa työsuhteissa olevi-
en työntekijäin eläkelain (134/1962) alainen 
jäsenyhteisön palvelus ennen 1 päivää tam-
mikuuta 1993 ainoastaan kunnallisen eläke-
lain voimaanpanolain 9 §:ssä tarkoitetun 
ammatillisen eläkeiän valinneen ja valinnan 
eläketapahtumaansa saakka säilyttävän työn-
tekijän vanhuuseläkkeessä edellyttäen, että 
valittu ammatillinen eläkeikä on alle 63 vuot-
ta ja hän siirtyy 63 vuotta alemmassa eläke-
iässä vanhuuseläkkeelle. Eläkeajaksi luetusta 
lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki-
jäin eläkelain alaisesta jäsenyhteisön palve-
lusta kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 
mukaisesti karttunut eläke vähennetään kun-
nallisen eläkelain mukaisesta eläkkeestä 
työntekijän 63 vuoden iän täyttämistä seu-
raavan kalenterikuukauden alusta tai jos hän 
saa sitä ennen oikeuden muuhun eläkkee-
seen, jossa mainitut palvelusajat on otettu 
huomioon. 

24. Päätettäessä vuoden 2004 lopussa pal-
velussuhdetta sellaiselle henkilölle, joka on 
siirretty valtion palveluksesta taikka palve-
luksesta, jonka eläketurva määräytyi valtion 
eläkelain (280/1966) perusteella, kunnalli-
seen palvelussuhteeseen eräiden keskussai-
raalapiirien kuntainliitolle siirtyvien valtion 
sairaaloiden henkilökunnan aseman järjestä-
misestä annetun lain (320/1965), sairaanhoi-
tolaitosten henkilökunnan aseman järjestämi-
sestä eräissä tapauksissa annetun lain 
(777/1966), yksityisten sairaanhoito- ja huol-
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tolaitosten henkilökunnan aseman järjestämi-
sestä laitoksen siirtyessä kunnan tai kuntain-
liiton omistukseen annetun lain (417/1968), 
Etelä-Hämeen keskusammattikoulun luovut-
tamisesta Hämeenlinnan seudun ammattikou-
lun kuntainliitolle annetun lain (18/1972), 
kansanterveyslain voimaanpanosta annetun 
lain (67/1972), eräiden yksityisten laitosten 
henkilökunnan aseman järjestämisestä laitok-
sen toiminnan siirtyessä kunnan tai kuntain-
liiton hoidettavaksi annetun lain (988/1975), 
valtion huoltolaitosten henkilökunnan ase-
man järjestämisestä laitoksen toiminnan siir-
tyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi 
annetun lain (1060/1975), kansanterveyslai-
toksen aluelaitoksen henkilökunnan aseman 
järjestämisestä aluelaitoksen tehtävien siirty-
essä kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi 
annetun lain (1142/1983) tai henkilökunnan 
aseman järjestämisestä luovutettaessa Käti-
löopiston sairaala Helsingin kaupungin käy-
tettäväksi osana Helsingin kaupungin terve-
yskeskuksen toimintaa annetun lain 
(1057/1985) säännösten perusteella, luetaan 
kunnallisen eläkelain mukaan eläkkeeseen 
oikeuttavaksi eläkeajaksi myös valtion eläke-
lain alainen palvelus, jos henkilöllä oli edellä 
mainittujen lakien mukainen siirtymäetu 
voimassa 31 päivänä tammikuuta 2004. 

25. Työntekijän, joka on siirretty kunnalli-
sesta palvelussuhteesta valtion palvelukseen 
maistraattien, järjestysoikeuksien ja kaupun-
gin ulosottolaitoksen siirtämisestä valtion 
haltuun annetun lain (344/1976), kaupungin-
vankiloiden lakkauttamisesta annetun lain 
(346/1976), raastuvanoikeuksien ja kaupun-
kien syyttäjälaitoksen siirtämisestä valtion 
haltuun annetun lain (353/1976) tai poliisi-
lain muuttamisesta annetun lain muuttami-
sesta annetun lain (51/1977) säännösten pe-
rusteella, ja jos kyseinen työntekijä oli valin-
nut edellä mainittujen lakien säännösten no-
jalla kunnallisen eläkelain mukaisen eläke-
turvan ja tämä valinta on voimassa vuoden 
2004 lopussa, oikeus eläkkeeseen kunnalli-
sen eläkelain mukaan säilyy, jos hänen valti-
on palvelunsa jatkuu valtion eläkelain 1 §:n 4 
momentissa säädetyllä tavalla yhdenjaksoi-
sesti eläketapahtumaan saakka. 

26. Kunnallisen eläkelain alainen palvelus-
suhde katsotaan yhdenjaksoiseksi, jos palve-
lussuhde täyttää ennen tämän lain voimaan-

tuloa kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 
7 §:ssä mainittujen säännösten mukaiset pal-
velussuhteen yhdenjaksoisuutta koskevat 
vaatimukset ja jos työntekijällä  tämän lain 
voimaantulon jälkeen on kunnallisen eläke-
lain alaisia työansioita vähintään 6 000 euroa 
jokaisena kalenterivuotena ennen eläketapah-
tumavuotta. Rahamäärä vastaa työntekijäin 
eläkelain 7 b §:ssä tarkoitettua palkkakertoi-
men arvoa yksi (1,000) vuonna 2004 ja sitä 
tarkistetaan vuosittain. Jos mainittu ansiovaa-
timus ei kaikkina vuosina täyty, edellytetään, 
että kunnallinen palvelus on jatkunut yhden-
jaksoisesti eläketapahtumaan saakka siten, 
että kunnallisen palvelussuhteen päättyessä 
seuraava kunnallinen palvelussuhde alkaa 
päättymispäivää seuraavana päivänä.  

27. Sen estämättä, mitä tämän lain 11 §:ssä 
säädetään, kunnallisen eläkelain voimaan-
panolain 9 §:ssä tarkoitetulla ammatillisen 
eläkeiän valinnan tehneellä työntekijällä on 
oikeus siirtyä vanhuuseläkkeelle valitseman-
sa eläkeiän täytettyään ennen 63 vuoden iän 
täyttämistä. Edellytyksenä on, että hänen 
kunnallisen eläkelain alainen palvelunsa jat-
kuu yhdenjaksoisena 26 momentissa maini-
tulla tavalla eläketapahtumaan saakka tai jos 
työntekijä on siirretty jäsenyhteisön palve-
luksesta toiminnan valtiollistamisen yhtey-
dessä valtion palvelukseen, valtion palvelus 
jatkuu yhdenjaksoisena valtion eläkelain 1 
§:n 4 momentissa säädetyllä tavalla eläketa-
pahtumaan saakka ja että jäsenyhteisön tai 
valtion palvelus on päättynyt. 

28. Sen estämättä, mitä tämän lain 13 §:n 1 
momentissa säädetään, työntekijällä, jolla 
tämän lain voimaan tullessa on oikeus var-
hennettuun vanhuuseläkkeeseen, säilyy oike-
us varhennettuun vanhuuseläkkeeseen ennen 
62 vuoden iän täyttämistä. Jos työntekijä siir-
tyy varhennetulle vanhuuseläkkeelle kunnal-
lisen eläkelain alaisen palvelun jatkuessa ja 
hänellä on säilynyt oikeus 19 momentissa 
tarkoitettuun lisäeläkeosuuteen, eläkettä vä-
hennetään 0,4 prosenttia jokaista kuukautta 
kohden, jolla eläkettä varhennetaan ennen 
työntekijän 17 momentissa tarkoitetun henki-
lökohtaisen vanhuuseläkeiän tai 20 momen-
tissa tarkoitetun muun julkisen järjestelmän 
eläkeiän täyttämistä.  Jos työntekijällä ei ole 
oikeutta lisäeläkeosuuteen, varhennus laske-
taan 65 vuoden eläkeiästä. Työntekijälle, jo-
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ka on täyttänyt 62 vuotta siirtyessään var-
hennetulle vanhuuseläkkeelle, lasketaan var-
hennettu vanhuuseläke myös 5 momentissa 
säädetyllä tavalla vuoden 2004 loppuun 
mennessä karttuneesta ja 17 momentin mu-
kaisesti muunnetusta eläkkeestä sekä sen jäl-
keen karttuneesta eläkkeestä siten, että var-
hennusvähennys on 0,6 prosenttia jokaista 
kuukautta kohden, jolla työntekijä varhentaa 
vanhuuseläkkeensä ennen 63 vuoden iän 
täyttämistä, tällöin työntekijällä on oikeus 
näin lasketuista eläkkeistä suurempaan.  

29. Sen estämättä, mitä tämän lain 13 §:n 1 
momentissa säädetään, vuosina 1940 1959 
syntyneellä työntekijällä on oikeus saada 
vanhuuseläke varhennettuna aikaisintaan sitä 
kalenterikuukautta seuraavan kuukauden 
alusta, jonka aikana hän täyttää iän, joka on 
kolme vuotta alempi kuin hänen 17 momen-
tissa mainittu henkilökohtainen vanhuuselä-
keikänsä. Varhennettu vanhuuseläke laske-
taan 5 momentissa säädetyllä tavalla vuoden 
2004 loppuun mennessä karttuneesta ja 17 
momentin mukaisesti muunnetusta eläkkees-
tä sekä sen jälkeen karttuneesta eläkkeestä si-
ten, että varhennusvähennys on 0,6 prosenttia 
jokaista kuukautta kohden, jolla työntekijä 
varhentaa vanhuuseläkkeensä ennen 63 vuo-
den iän täyttämistä. Sen estämättä, mitä kun-
nallisen eläkelain voimaanpanolain 9 §:ssä 
säädetään, ammatillisen eläkeiän valinnut 
työntekijä voi siirtyä tämän lain 13 §:n mu-
kaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle.  

30. Ennen vuotta 1947 syntyneen työnteki-
jän oikeus eläkkeeseen osa-aikaeläkkeellä 
oloajalta määräytyy kunnallisen eläkelain 
voimaanpanolain 8 §:n 1 momentin mukai-
sesti. Samoin määräytyy eläke osa-
aikaeläkkeellä oloajalta mainitussa säännök-
sessä tarkoitetuilla vuosina 1947 1951 syn-
tyneillä työntekijöillä, joiden osa-
aikaeläkkeen alkaminen täyttää mainitussa 
säännöksessä mainitut edellytykset.  

31. Sen estämättä, mitä kunnallisen eläke-
lain voimaanpanolain 9 §:ssä säädetään, sel-
laisella työntekijällä, jolla on ollut mainitussa 
pykälässä tarkoitettu oikeus ammatillisen 
eläkeiän valintaan ja joka on tätä valintaoi-
keuttaan käyttänyt, on oikeus osa-
aikaeläkkeeseen aikaisintaan tämän lain voi-
maantulosta lukien. Edellytyksenä tällöin on, 
että työntekijä täyttää kunnallisen eläkelain 

14 §:n 1 momentissa säädetyt osa-
aikaeläkkeen saamisen edellytykset. Mikäli 
mainitun työntekijän osa-aikaeläke alkaa en-
nen kuin hän on täyttänyt valitsemansa am-
matillisen eläkeiän, sitä koskeva valinta rau-
keaa ja työntekijän 19 momentissa tarkoitet-
tuun lisäeläkeosuuteen oikeuttavana van-
huuseläkeikänä pidetään sitä eläkeikää, joka 
hänelle olisi määrätty, jos hän ei olisi tehnyt 
ammatillisen eläkeiän valintaa.  

32. Jos työkyvyttömyys- tai työttömyys-
eläke on määrätty ennen tämän lain voimaan-
tuloa voimassa olevien säännösten mukaan, 
sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, 
eläkkeen aikana saaduista ansiosta karttuu 
uutta eläkettä tämän lain 40 §:n 1 momentin 
1 kohdan mukaisesti tämän lain voimaantu-
losta lukien, ja näin karttunut eläke myönne-
tään työkyvyttömyyseläkkeen tai työttö-
myyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi 
65 vuoden iässä tai jos työntekijällä oli oike-
us eläkkeelle siirtyessään tätä alempaan elä-
keikään, tässä eläkeiässä siten kuin tämän 
lain 32 §:ssä säädetään.  Mitä tämän lain 28 
§:n 2 ja 3 momentissa ja 29 §:n 2 momentis-
sa säädetään oikeudesta työkyvyttömyys-
eläkkeeseen sekä työkyvyttömyyseläkkeen 
lakkauttamisesta, keskeyttämisestä tai tarkis-
tamisesta, sovelletaan myös työkyvyttö-
myyseläkkeeseen, jonka eläketapahtuma on 
ennen tämän lain voimaantuloa. 

33. Sen estämättä, mitä tässä laissa sääde-
tään, ennen vuotta 1944 syntyneellä työnteki-
jällä on oikeus yksilölliseen varhaiseläkkee-
seen kunnallisen eläkelain tämän lain voi-
maantullessa voimassa olleen 33 §:n ja 102 
§:n mukaan, kuitenkin siten, että hänelle 
myönnetään 63 vuotta täytettyään vanhuus-
eläke. Vastaava oikeus on vuosina 
1944 1947 syntyneillä työntekijöillä, jotka 
ovat säilyttäneet oikeuden yksilölliseen var-
haiseläkkeeseen kunnallisen eläkelain voi-
maanpanolain 7 §:ssä mainittujen aikaisem-
min voimassa olleiden säännösten perusteel-
la. Vuonna 1947 syntyneillä yksilöllisen var-
haiseläkkeen saamisen alaikäraja on 59 vuot-
ta. Yksilöllisen varhaiseläkkeen edellytykse-
nä oleva tulevan ajan oikeus määritellään tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleen 
kunnallisen eläkelain 53 58 §:n mukaan. 
Eläkettä laskettaessa noudatetaan kuitenkin 
tämän lain 53 ja 54 §:n työkyvyttömyyselä-
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kettä koskevia säännöksiä. Yksilölliseen var-
haiseläkkeeseen sovelletaan edelleen tämän 
lain voimaantullessa voimassa olleita kunnal-
lisen eläkelain 31 §:n 1 momenttia sekä 34 ja 
35 §:ää. Yksilöllinen varhaiseläke muuttuu 
vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iässä. Tällöin 
vanhuuseläkkeeseen ei kuitenkaan sovelleta 
tämän lain 73 §:ää. 

34. Sen estämättä, mitä tässä laissa sääde-
tään, sovelletaan 19 momentissa mainitun 
kunnallisen eläkelaitoksen eläkesääntöön 30 
päivänä marraskuuta 1995 hyväksyttyjen 
muutosten voimaantulomääräysten 3 §:n 3 
momentissa tarkoitettuun ennen vuotta 1943 
syntyneeseen henkilöön eläkesäännön 3 §:n 1 
momenttia ja 12 c §:ää sellaisina kuin ne oli-
vat voimassa tämän lain voimaan tullessa. 
Edellä mainittuun henkilöön ja kunnallisen 
eläkelain voimaanpanolain 8 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuun henkilöön sovelletaan 
kunnallisen eläkelaitoksen eläkesäännön 3 c 
§:n 4 momentin määräyksiä sellaisina kuin 
ne olivat voimassa niihin 26 päivänä marras-
kuuta 1999 hyväksyttyjen muutosten voi-
maan tullessa sekä kunnallisen eläkelain 5, 
40, 51—64, 69—73 sekä 75 ja 76 §:ää sellai-
sina kuin ne olivat voimassa tämän lain voi-
maan tullessa. Eläkettä vuoteen 2011 saakka 
laskettaessa sovelletaan indeksiä, jossa palk-
katason muutoksen painokerroin on 0,5 ja 
hintatason muutosten painokerroin 0,5. Sosi-
aali- ja terveysministeriö vahvistaa indeksin 
kalenterivuosittain. 

35. Tämän lain 5 §:n 1 momentissa säädet-
tyä 18 vuoden ikärajaa sovelletaan vuoden 
1986 jälkeen syntyneen työntekijän työansi-
oihin, jotka on ansaittu tämän lain voimaan 
tultua. Lain voimaan tullessa 18 vuotta täyt-
täneelle mutta alle 23-vuotiaalle työntekijälle 
eläkettä alkaa karttua tämän lain voimaantu-
losta lukien. 

36. Sen estämättä, mitä tämän lain 4 §:n 8 
kohdassa ja 32 §:ssä säädetään, sellaisen 
työntekijän osalta, joka on säilyttänyt oikeu-
den kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 9 
§:ssä tarkoitettuun 63 vuotta alhaisempaan 
ammatilliseen eläkeikään, otetaan eläkkee-
seen oikeuttavana aikana huomioon tämän 
lain 53 §:ssä tarkoitettu tuleva aika tähän 63 
vuotta alhaisempaan eläkeikään saakka, 
työntekijälle myönnetty työkyvyttömyyselä-
ke muuttuu vanhuuseläkkeeksi ja työkyvyt-

tömyyseläkkeen aikana ansaittuun eläkkee-
seen on oikeus tässä 63 vuotta alhaisemmas-
sa eläkeiässä.  

37. Sen estämättä, mitä tämän lain 40 §:n 1 
momentin 2 kohdassa säädetään, ennen vuot-
ta 1950 syntyneelle työntekijälle karttuu elä-
kettä 55 vuoden iän täyttämistä seuraavan ka-
lenterikuukauden alusta lukien 2,0 prosenttia 
vuodessa tämän lain voimaantulosta lukien 
sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän 
täyttää 63 vuotta.  

38. Tämän lain 52 §:ssä mainitun etuuden 
perusteella eläkettä karttuu tämän lain voi-
maantulosta lukien.  

39. Tämän lain 53, 54, 55, 59 ja 60 §:ää 
sovelletaan eläketapahtumaan, joka sattuu 1 
päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen. Jos 
eläketapahtuma sattuu vuosina 2006— 2009, 
tulevan ajan ansiota määrättäessä otetaan 
vuoden 2004 työansiona huomioon vuosian-
sioksi muunnettuna se eläkepalkka, jonka pe-
rusteella tulevan ajan eläkeoikeus olisi las-
kettu, jos työntekijä olisi tullut työkyvyttö-
mäksi 31 päivänä joulukuuta 2004, ja vuoden 
2005 ansiot otetaan huomioon siten kuin tä-
män lain 53 ja 54 §:ssä säädetään. Tällöin 
myös tarkasteluaikana käytetään vastaavasti 
tulevan ajan ansion perusteena huomioon 
otettavien vuosien määrää. Jos eläketapah-
tuma sattuu vuonna 2010, otetaan vuoden 
2005 työnansiot huomioon siten kuin tämän 
lain 53, 54 ja 59 §:ssä säädetään ja tarkaste-
luaika määrätään vastaavasti vuosien 2005—
2010 perusteella. Kuitenkin tämän lain 17 
§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua an-
sioedellytystä määrättäessä otetaan huomi-
oon työansioita kuntoutustapahtumaa edeltä-
vältä viiden kalenterivuoden ajalta.  

40. Tämän lain 72 §:n mukainen korotus 
myönnetään myös työkyvyttömyyseläkkee-
seen, jossa eläketapahtuma on sattunut ennen 
tämän lain voimaantuloa. Jos perhe-eläke 
määrätään edellä tarkoitetun työkyvyttö-
myyseläkkeen perusteella, korotus lisätään 
myös perhe-eläkkeeseen. Tällöin korotus 
myönnetään sen tämän lain 72 §:ssä tarkoite-
tun korotusprosentin mukaisesti, joka vastaa 
työntekijän tai edunjättäjän ikää vuoden 2010 
alussa. Korotus myönnetään tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleen kunnallisen 
eläkelain 76 ja 87 §:n mukaisesti yhteensovi-
tettuun eläkkeeseen.  
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41. Tämän lain 78 §:ää sovelletaan myös 
eläkkeeseen, jossa eläketapahtuma on sattu-
nut ennen tämän lain voimaantuloa. 

42. Mitä tämän lain 145 §:n 2 momentissa 
säädetään eläkkeensaajan ilmoitusvelvolli-
suudesta, sovelletaan myös työkyvyttömyys-
eläkkeeseen, jonka eläketapahtuma on sattu-
nut ennen tämän lain voimaantuloa, sekä yk-
silölliseen varhaiseläkkeeseen. 

43.  Sen estämättä, mitä tämän lain 7 lu-

vussa säädetään, viimeisen eläkelaitoksen 
järjestelyä ei sovelleta, jos järjestelyn piiriin 
kuuluvat eläkelaitokset soveltavat, toinen 
eläkelaitos ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olevia säännöksiä ja toinen eläke-
laitos vuoden 2005 alusta voimaan tulevia 
säännöksiä, elleivät eläkelaitokset sovi vii-
meisen eläkelaitoksen järjestelyn noudatta-
misesta. 

————— 
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2. 

Laki 

kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnallisesta viranhaltijasta 11 päivänä huhtikuuta 2003 annetun lain (304/2003) 

34 §:n 6 kohta seuraavasti: 
 

34 § 

Virkasuhteen päättyminen ilman irtisanomis-
ta 

Virkasuhde päättyy ilman irtisanomista ja 
irtisanomisaikaa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) sen kalenterikuukauden päättyessä, jon-
ka aikana viranhaltija täyttää 68 vuotta, jollei 
viranhaltijan kanssa sovita viran määräaikai-
sesta jatkamisesta.  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2005. 

————— 

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 
 
1.  

Laki 

kunnallisen eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kunnallisen eläkelain (549/2003) 4 §:n 7 ja 9 

kohta, 14 §:n 1 momentin 3 kohta ja 4 momentti, 24 §:n 4 ja 5 momentti, 31 §:n 1 momentti, 
33—35, 56—58, 61—67, 74 ja 75  sekä 117 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 7 ja 9 kohta laissa 1188/2003, 
muutetaan 3 §:n 2 momentti, 4 §:n 1, 2, 8 ja 10 kohta, 5 ja 7 §, 8 §:n 1 momentti, 9—13 §, 

14 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta sekä 2 ja 3 momentti, 16 §, 17 §:n 1 momentin 2 kohta, 20 ja 
23 §, 24 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 2 ja 3 momentti, 25—30 §, 31 §:n otsikko, 32 
§, 36 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 3 ja 4 momentti,  37 §:n 2 kohta, 39 §:n 2 momentti, 40—
42 §, 43 §:n 2—4 momentti, 45—55, 59 ja 60, 68—73 ja 76—78 §, 84 §:n 1 momentti, 87 §, 
88 §:n 3 momentti, 89 §:n 1 momentti, 92 §:n otsikko, 101 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohta sekä 3 
momentti, 102 §, 103 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti, 105 ja 109 §, 110 §:n 1 
momentti, 112 §:n 1 momentti, 115 §:n 1 momentti, 123 §:n 2 momentti, 125 §:n 1 momentti, 
126 §:n 1 ja 2 momentti, 133 §:n 1 ja 2 momentti, 145 §:n 2 momentti, 146 §:n 2 momentti, 
148 §:n 1 momentin 7—9 kohta, 154 §:n 3 momentti ja 167 §,  

sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 8 ja 10 kohta, 103 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 
momentti sekä 105 § mainitussa laissa 1188/2003, 10 § osaksi laissa 921/2003, 12, 71 ja 73 § 
osaksi mainitussa laissa 1188/2003, 17 §:n 1 momentin 2 kohta, 20 ja 45—47 § ja 154 §:n 3 
momentti mainitussa laissa 921/2003, sekä 

lisätään 36 §:ään uusi 5 momentti, 126 §:ään uusi 4 momentti ja 140 §:ään uusi 2 momentti, 
seuraavasti:  

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläketurvan piiriin kuuluu myös: 
1) perhehoitaja, joka on tehnyt jäsenyhtei-

sön kanssa perhehoitajalain (312/1992) 1 
§:ssä tarkoitetun toimeksiantosopimuksen 
(perhehoitaja); 

2) hoitaja, joka on tehnyt jäsenyhteisön 
kanssa sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 b 
§:ssä tarkoitetun sopimuksen omaishoidon 
tuesta (omaishoitaja); sekä 

3 §  

Lain soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläketurvan piiriin kuuluu myös: 
1) perhehoitaja, joka on tehnyt jäsenyhtei-

sön kanssa perhehoitajalain (312/1992) 1 
§:ssä tarkoitetun toimeksiantosopimuksen 
(perhehoitaja); 

2) hoitaja, joka on tehnyt jäsenyhteisön 
kanssa sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 
b:ssä tarkoitetun sopimuksen omaishoidon 
tuesta (omaishoitaja);  
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3) jäsenyhteisön luottamushenkilö. 
 

3) jäsenyhteisön luottamushenkilö; sekä 
4) sellainen luonnollinen henkilö, joka 

toimimatta yrittäjänä, on tehnyt jäsenyhtei-
sön kanssa toimeksianto- tai konsulttisopi-
muksen tai sopinut vastaavasta muusta jär-
jestelystä eikä tätä toimintaa harjoiteta yh-
tiön tai muun yhteisön nimissä. 

 
  
 

4 § 

Yleiset määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) palvelussuhteella tämän lain piiriin 

kuuluvaa virka- tai työsuhdetta sekä perhe- 
ja omaishoitajan sopimussuhdetta jäsenyh-
teisöön; 

 
 
 
2) työntekijällä kaikkia lain soveltamisen 

piiriin kuuluvia henkilöitä lukuun ottamatta 
luottamushenkilöä; 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) täysitehoisella eläkkeellä eläkettä, jota 
määrättäessä on otettu huomioon vanhuus-
eläkeiän täyttämiseen jäljellä oleva aika tai 
sitä vastaava ansio;  

8) tulevalla ajalla eläketapahtuman ja van-
huuseläkeiän täyttämisen välistä aikaa;  
 
 

9) eläkepalkalla jokaisesta palvelussuh-
teesta määrättävää eläkkeen perusteena 
olevaa palkkaa;  

10) indeksilukua vastaavilla rahamäärillä 
summia, jotka tarkistetaan vuosittain tam-
mikuun alusta työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 
momentin ensimmäisen virkkeen sovelta-
mista varten vahvistettavan indeksiluvun 
mukaan;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 §  

Yleiset määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) palvelussuhteella tämän lain piiriin 

kuuluvaa virka- tai työsuhdetta, perhe- ja 
omaishoitajan sopimussuhdetta jäsenyhtei-
söön, luottamustointa sekä toimeksianto- tai 
konsulttisopimussuhdetta tai vastaavaa 
muuta jäsenyhteisön kansa sovittua järjes-
telyä; 

2) työntekijällä kaikkia lain soveltamisen 
piiriin kuuluvia henkilöitä; 

 
— — — — — — — — — — — — —  
7) (kumotaan) 
 
 
 
8) tulevalla ajalla sen vuoden alun, jona 

työkyvyttömyys alkaa ja henkilön 63 vuoden 
iän välistä aikaa;  

 
9) (kumotaan) 
 
 
10) rahamäärillä summia, jotka vastaavat 

työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetun 
palkkakertoimen arvoa yksi (1,000) vuonna 
2004; 

 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
5 § 

Soveltamisen rajoitukset 

Jäsenyhteisön palvelussuhteesta sekä 
luottamustoimesta karttuu eläkettä tämän 

5 §  

Soveltamisen rajoitukset  

Jäsenyhteisön palvelussuhteesta karttuu 
eläkettä tämän lain mukaisesti. Laki ei kui-
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lain mukaisesti. Laki ei kuitenkaan koske 
palvelussuhdetta eikä luottamustointa: 

1) siltä osin kuin palvelussuhde on ollut 
voimassa ennen sitä vuotta, jona työntekijä 
täyttää 14 vuotta; 

2) joka on alkanut työntekijän tai luotta-
mushenkilön täytettyä 65 vuotta; tai 

3) työeläkelain mukaisen täysitehoisen 
eläkkeen eläketapahtuman ja eläkkeen 
päättymisen välisenä aikana. 
 

tenkaan koske palvelussuhdetta: 
 

1) ajalta ennen sitä seuraavaa kalenteri-
kuukautta, jona työntekijä täyttää 18 vuot-
ta; tai  

2) sen kalenterikuukauden jälkeen, jona 
työntekijä täyttää 68 vuotta. 

 
 

 

 
 

7 § 

Peruseläketurva ja kuntoutusetuudet 

Peruseläketurvasta ja kuntoutusetuuksista 
säädetään tässä laissa. Jäsenyhteisö ei voi 
järjestää eikä pitää voimassa palvelussuh-
teeseen perustuvaa peruseläketurvaa työn-
tekijöilleen tai luottamustoimeen perustu-
vaa peruseläketurvaa luottamushenkilöil-
leen muutoin kuin tässä laissa säädetyllä ta-
valla. 

7 §  

Peruseläketurva ja kuntoutusetuudet 

Peruseläketurvasta ja kuntoutusetuuksista 
säädetään tässä laissa. Jäsenyhteisö ei voi 
järjestää eikä pitää voimassa palvelussuh-
teeseen perustuvaa peruseläketurvaa työn-
tekijöilleen muutoin kuin tässä laissa sääde-
tyllä tavalla. 
. 

 
 

8 § 

Lisäeläketurva 

Kunnallinen eläkelaitos voi järjestää työn-
tekijöille ja luottamushenkilöille peruselä-
keturvan lisäksi myös lisäeläketurvaa. Lisä-
eläketurvan järjestäminen on jäsenyhteisöl-
le vapaaehtoista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 §  

Lisäeläketurva 

Kunnallinen eläkelaitos voi järjestää työn-
tekijöille peruseläketurvan lisäksi myös li-
säeläketurvaa. Lisäeläketurvan järjestämi-
nen on jäsenyhteisölle vapaaehtoista. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

9 § 

Muualta järjestettävä lisäeläketurva 

Sen lisäksi, mitä 8 §:ssä säädetään, jä-
senyhteisö voi ottaa työntekijälleen ja luot-
tamushenkilölleen tämän lain mukaisen elä-
keturvan lisäksi vapaamuotoisen eläkeva-
kuutuksen tai myöntää hänelle yksittäista-
pauksessa ylimääräisen eläkkeen. 

9 §  

Muualta järjestettävä lisäeläketurva 

Sen lisäksi, mitä 8 §:ssä säädetään, jä-
senyhteisö voi ottaa työntekijälleen tämän 
lain mukaisen eläketurvan lisäksi vapaa-
muotoisen eläkevakuutuksen tai myöntää 
hänelle yksittäistapauksessa ylimääräisen 
eläkkeen. 
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10 § 

Eläke ja muut etuudet 

Työntekijällä on oikeus eläkkeeseen ja 
kuntoutukseen tämän lain mukaisesti. Eläk-
keitä ovat vanhuuseläke, varhennettu van-
huuseläke, osa-aikaeläke, työkyvyttömyys-
eläke, kuntoutustuki, yksilöllinen var-
haiseläke ja työttömyyseläke. Työntekijän 
edunsaajilla on oikeus tämän lain mukai-
seen perhe-eläkkeeseen siten kuin 5 luvussa 
säädetään. Kuntoutukseen liittyvien etuuk-
sien osalta on soveltuvin osin voimassa, mi-
tä tässä laissa säädetään eläkkeestä ja eläk-
keensaajasta. Kuntoutusraha ja -korotus 
voidaan kuitenkin maksaa myös kuukautta 
lyhyemmältä ajalta. 

10 §  

Eläke ja muut etuudet  

Työntekijällä on oikeus eläkkeeseen ja 
kuntoutukseen tämän lain mukaisesti. Eläk-
keitä ovat vanhuuseläke, varhennettu van-
huuseläke, osa-aikaeläke, työkyvyttömyys-
eläke, kuntoutustuki ja työttömyyseläke. 
Työntekijän edunsaajilla on oikeus tämän 
lain mukaiseen perhe-eläkkeeseen siten 
kuin 5 luvussa säädetään. Kuntoutukseen 
liittyvien etuuksien osalta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä tässä laissa säädetään 
eläkkeestä ja eläkkeensaajasta. Kuntoutus-
raha, -korotus ja -avustus voidaan kuitenkin 
maksaa myös kuukautta lyhyemmältä ajal-
ta. 

 
11 §  

Vanhuuseläke 

Työntekijällä ja luottamushenkilöllä on 
oikeus saada vanhuuseläkettä täytettyään 65 
vuoden vanhuuseläkeiän. Työntekijällä, 
jonka kunnallinen palvelussuhde jatkuu 
keskeytymättömänä hänen täytettyään van-
huuseläkeiän, ei kuitenkaan palvelussuhteen 
kestäessä ole oikeutta saada vanhuuseläket-
tä.  

Jos työntekijä on vanhuuseläkeiän täyttä-
essään kahdessa tai useammassa palvelus-
suhteessa ja jokin niistä jatkuu keskeyty-
mättä vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen, 
hänellä on 1 momentin estämättä oikeus 
vanhuuseläkkeeseen päättyvästä ja aikai-
semmin päättyneistä palvelussuhteista. Jat-
kuvaa palvelussuhdetta ei oteta huomioon 
määrättäessä eläkettä päättyneistä palvelus-
suhteista. 
 

11 §  

Vanhuuseläke 

Työntekijällä on oikeus jäädä vanhuus-
eläkkeelle 63 ja 68 vuoden iän täyttämisen 
välisenä aikana. Edellytyksenä on, ettei 
työntekijä enää ole siinä palvelussuhteessa, 
josta hän jää eläkkeelle. 

Vanhuuseläke myönnetään aikaisintaan 
63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalen-
terikuukauden alusta kuitenkin aikaisintaan 
eläkkeen hakemista seuraavan kuukauden 
alusta. Jos eläkettä on haettu kolmen kuu-
kauden kuluessa palvelussuhteen päättymi-
sestä, eläke myönnetään kuitenkin palvelus-
suhteen tai muussa työeläkelaissa tarkoite-
tun työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoi-
minnan päättymistä lähinnä seuraavan ka-
lenterikuukauden alusta. 

Jos työntekijä on kahdessa tai useammas-
sa palvelussuhteessa ja hän päättää niistä 
jonkun tai jotkut jäädäkseen vanhuuseläk-
keelle, hänelle myönnetään 1 momentin es-
tämättä vanhuuseläkkeenä myös vanhuus-
eläkkeen alkamiseen mennessä jatkuvasta 
palveluksesta maksetuista työansioista kart-
tunut eläke. Vanhuuseläkkeen alkamisen 
jälkeen maksetuista työansioista on oikeus 
eläkkeeseen aikaisintaan 68 vuoden iän 
täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden 
alusta. 
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12 § 

Erityinen vanhuuseläkeikä 

 
Työntekijällä on oikeus tämän lain mu-

kaiseen vanhuuseläkkeeseen, jos hän ennen 
65 vuoden iän täyttämistä on saanut van-
huuseläkkeen, joka ajalta ennen 1 päivää 
tammikuuta 1995 on määrätty valtion elä-
kelain (280/1966) 10 §:n 2 momenttia tai si-
tä vastaavia säännöksiä soveltaen: 

1) tämän lain voimaanpanolain (550 
/2003 ) nojalla; 

2) valtion eläkelain tai siihen liittyvän 
lainsäädännön nojalla; 

3) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 
(731/2001) 13 §:n nojalla; 

4) Suomen Pankin eläkesäännön nojalla; 
5) evankelisluterilaisen kirkon eläkelain 

(298/1966) nojalla; 
6) ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun 

lain (521/1969) nojalla; tai 
7) Ahvenanmaan maakunnan varoista so-

veltuvin osin valtion eläkesäännösten mu-
kaisesti suoritettavaa eläketurvaa koskevan 
lainsäädännön nojalla. 

Vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä 
1 momentin perusteella on, että hänen kun-
nallinen palvelussuhteensa on päättynyt. 
Tällöin vanhuuseläkeikänä pidetään 1 mo-
mentissa mainittujen säännösten mukaista 
eläkeikää. 

12 §  

Vanhuuseläke julkisista eläkejärjestelmis-
tä 

Työntekijällä on oikeus tämän lain mu-
kaiseen vanhuuseläkkeeseen, jos hän ennen 
63 vuoden iän täyttämistä on saanut van-
huuseläkkeen, joka ajalta ennen 1 päivää 
tammikuuta 1995 on karttunut 11/60 pro-
senttia kuukaudessa:  

1) tämän lain voimaanpanolain 
(550/2003) nojalla; 

2) valtion eläkelain tai siihen liittyvän 
lainsäädännön nojalla; 

3) Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 
(731/2001) 13 §:n nojalla; 

4) Suomen Pankin eläkesäännön nojalla; 
5) evankelisluterilaisen kirkon eläkelain 

(298/1966) nojalla; 
6) ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun 

lain (521/1969) nojalla; tai 
7) Ahvenanmaan maakunnan varoista so-

veltuvin osin valtion eläkesäännösten mu-
kaisesti suoritettavaa eläketurvaa koskevan 
lainsäädännön nojalla. 

Vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä 
1 momentin perusteella on, että hänen kun-
nallinen palvelussuhteensa ei jatku. Tällöin 
vanhuuseläkeikänä pidetään 1 momentissa 
mainittujen säännösten mukaista eläkeikää. 
 

 
 
 

13 § 

Varhennettu vanhuuseläke 

Työntekijällä on oikeus saada vanhuus-
eläkkeensä varhennettuna vanhuuseläkkee-
nä aikaisintaan viisi vuotta ennen vanhuus-
eläkeiän täyttämistä. Varhennuksen vuoksi 
eläkettä vähennetään varhennusvähennyk-
sellä. Varhennettuun vanhuuseläkkeeseen 
sovelletaan muutoin, mitä vanhuuseläkkees-
tä tässä laissa säädetään 

13 §  

Varhennettu ja lykätty vanhuuseläke 

Vanhuuseläke myönnetään hakemuksesta 
varhennettuna aikaisintaan 62 vuoden iän 
täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden 
alusta vähennettynä 42 §:n mukaisella var-
hennusvähennyksellä tai lykättynä 68 vuo-
den iän täyttämisen jälkeen korotettuna 
mainitun pykälän mukaisella lykkäyskoro-
tuksella.  Edellytyksenä on, ettei työntekijän 
kunnallinen palvelussuhde jatku.  

Varhennettuun ja lykättyyn vanhuuseläk-
keeseen sovelletaan muutoin, mitä van-
huuseläkkeestä tässä laissa säädetään. 
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Sen estämättä, mitä 11 §:n 1 momentissa 
ja edellä 1 momentissa säädetään, työnteki-
jällä, joka saa työttömyyspäivärahaa työt-
tömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 9 §:n 
2 momentin perusteella, on oikeus saada 
vanhuuseläke 62 vuoden iässä siten, ettei 
sitä vähennetä varhennusvähennyksellä. 

 
 

14 § 

Osa-aikaeläke 

Työntekijällä, joka on täyttänyt 58 vuotta, 
on oikeus saada osa-aikaeläkettä edellyttä-
en, että: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) hänellä on ennen osa-aikaeläkkeen al-
kamista tämän lain piiriin kuuluvaa palve-
lua yhdenjaksoisesti vähintään kuusi kuu-
kautta ja hän on ollut ennen osa-
aikaeläkkeen alkamista välittömästi edeltä-
neiden viiden vuoden aikana yhdessä tai 
useammassa eläkkeeseen oikeuttavassa pal-
velussuhteessa yhteensä vähintään kolme 
vuotta ja on ollut tänä aikana sellaisessa 
kokoaikaisessa palvelussuhteessa, jossa hä-
nen tässä laissa tarkoitettu työansionsa tai 
työansio tässä laissa tarkoitetussa palvelus-
suhteessa ja jonkin muun työeläkelain pii-
riin kuuluvassa palvelussuhteessa tai yritys-
toiminnassa yhteensä on vähintään 4 kertaa 
15,14 euroa kuukaudessa; 

3) hänen palvelussuhteensa perusteella 
otettaisiin huomioon eläkeaikana tuleva ai-
ka, jos hän osa-aikaeläkkeen alkamishetkel-
lä olisi tullut työkyvyttömäksi; 

4) hänen palvelussuhteensa työaika ja an-
siotulo on vähentynyt osa-aikatyössä niin, 
että ansiotulo työeläkelakien piiriin kuulu-
vassa työssä on yhteensä vähintään 35 pro-
senttia ja enintään 70 prosenttia 43 §:ssä 
tarkoitetusta vakiintuneesta ansiotulosta, 
kuitenkin vähintään 15,14 euroa kuukau-
dessa; työajan vähentäminen ei saa merkit-
tävästi poiketa ansiotulojen vähentämisestä; 
ja 
— — — — — — — — — — — — — —  

Perhepäivähoitajan katsotaan kuitenkin 
olevan 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa 
kokoaikaisessa palvelussuhteessa, jos hänen 
keskimääräinen työansionsa työeläkelakien 

14 § 

Osa-aikaeläke  

Oikeus saada osa-aikaeläkettä on 
58 67-vuotiaalla työntekijällä edellyttäen, 
että:  
— — — — — — — — — — — — — —  

2) hänellä on välittömästi ennen osa-
aikaeläkkeen alkamista tämän lain piiriin 
kuuluvaa kokoaikaista palvelua yhdenjak-
soisesti vähintään kuusi kuukautta ja hänel-
lä on ennen osa-aikaeläkkeen alkamisvuotta 
välittömästi edeltäneiden viiden kalenteri-
vuoden aikana tämän lain alaisia työansioi-
ta kolmena kalenterivuotena vähintään 12 
000 euroa vuodessa; kokoaikaisena palve-
luna pidetään sellaista työtä, jossa työan-
siot ovat vähintään 1 000 euroa kuukaudes-
sa;  

 
 
 
 
3) (kumotaan) 
 
 
 
4) hänen palvelussuhteensa työaika ja an-

sio on vähentynyt osa-aikatyössä niin, että 
työansiot ovat yhteensä vähintään 35 pro-
senttia ja enintään 70 prosenttia 43 §:ssä 
tarkoitetusta vakiintuneesta ansiotulosta, 
kuitenkin vähintään 229,34 euroa kuukau-
dessa; työajan vähentäminen ei saa merkit-
tävästi poiketa ansiotulojen vähentämisestä; 
ja että  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Perhepäivähoitajalla 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitettu kolmen kalenterivuoden 
ansiovaatimus kuitenkin täyttyy, jos ansioi-
ta on vähintään 10 500 euroa vuodessa. 
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piiriin kuuluvassa toiminnassa on yhteensä 
vähintään 3,5 kertaa 15,14 euroa kuukau-
dessa. Työajan vähentymistä ei edellytetä. 

 
Jos työntekijä on siirtynyt toiminnan kun-

nallistamisen yhteydessä valtion palveluk-
sesta jäsenyhteisön palvelukseen, otetaan 1 
momentin 2 kohdassa mainittua kuuden 
kuukauden ja kolmen vuoden määräaikaa 
laskettaessa huomioon kunnallistamista 
edeltänyt valtion palvelus. 

 
 

Tässä pykälässä mainitut rahamäärät vas-
taavat vuoden 1966 indeksilukua 142. 

Tällöin kokoaikaisena palveluna pidetään 
sellaista työtä, jossa työansiot ovat vähin-
tään 875 euroa kuukaudessa. Työajan vä-
hentymistä ei edellytetä. 

Jos työntekijä on siirtynyt toiminnan kun-
nallistamisen yhteydessä valtion palveluk-
sesta jäsenyhteisön palvelukseen, otetaan 1 
momentin 2 kohdassa mainittua kuuden 
kuukauden määräaikaa laskettaessa huomi-
oon kunnallistamista edeltänyt valtion pal-
velus ja kolmen vuoden ansioissa myös an-
siot valtion palveluksesta.  

 
(kumotaan)  

 
16 § 

Siirtyminen osa-aikaeläkkeeltä vanhuus-
eläkkeelle 

Osa-aikaeläkettä saavan työntekijän van-
huuseläkkeen saamisen edellytyksenä on, 
että osa-aikatyö on päättynyt ja että hän en-
nen osa-aikaeläkkeen lakkaamista ja osa-
aikatyön päättymistä on saavuttanut van-
huuseläkeikänsä. 
 

16 §  

Siirtyminen osa-aikaeläkkeeltä vanhuus-
eläkkeelle  

Osa-aikaeläkettä saavan työntekijän van-
huuseläkkeen saamisen edellytyksenä on, 
että osa-aikatyö on päättynyt ja että hän en-
nen osa-aikaeläkkeen lakkaamista ja osa-
aikatyön päättymistä on saavuttanut iän, 
jolloin hänellä on oikeus jäädä vanhuus-
eläkkeelle. Jos työntekijä täytettyään 68 
vuotta edelleen jatkaa osa-aikatyötä, muu-
tetaan osa-aikaeläke, sen estämättä mitä 
muualla tässä laissa säädetään samansuu-
ruiseksi vanhuuseläkkeeksi. Työntekijän lo-
pettaessa osa-aikatyön maksetaan vanhuus-
eläkkeen lykkääntynyt osa siten korotettuna 
kuin 42 §:n 2 momentissa säädetään ja li-
sättynä 51 §:n 3 momentissa tarkoitetulla 
määrällä. 

 
 

17 § 

Ammatillinen kuntoutus 

Työntekijällä on oikeus saada työkyvyt-
tömyyden estämiseksi tai työ- ja ansioky-
vyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista 
ammatillista kuntoutusta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) jos työtekijän eläkettä määrättäessä 
otettaisiin huomioon eläkkeeseen oikeutta-
vana aikana tuleva aika, jos hän olisi tullut 
työkyvyttömäksi ajankohtana, jona hake-

17 §  

Ammatillinen kuntoutus 

Työntekijällä on oikeus saada työkyvyt-
tömyyden estämiseksi tai työ- ja ansioky-
vyn parantamiseksi tarkoituksenmukaista 
ammatillista kuntoutusta:  
— — — — — — — — — — — — — —  

2) jos työntekijän eläkkeeseen sisältyvän 
tulevan ajan ansiot ovat vähintään 25 
133,40 euroa, jos hän olisi tullut työkyvyt-
tömäksi ajankohtana (kuntoutustapahtu-
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mus tehtiin tai jona hakijan kuntoutustarve 
on viimeistään selvitettävä kansaneläkelai-
toksen  järjestämästä kuntoutuksesta anne-
tun lain (610/1991) 6 §:n mukaan; jos työn-
tekijä jo saa työkyvyttömyyseläkettä, edel-
lytetään että eläke on edellä tarkoitetulla ta-
valla täysitehoinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

mapäivä), jona hakemus tehtiin tai jona ha-
kijan kuntoutustarve on viimeistään selvi-
tettävä kansaneläkelaitoksen järjestämästä 
kuntoutuksesta annetun lain (610/1991) 6 
§:n mukaan; jos työntekijä jo saa työkyvyt-
tömyyseläkettä, edellytetään että tulevan 
ajan ansiot ovat vähintään edellä mainitun 
rajamäärän suuruiset tai että eläkkeessä on 
otettu huomioon tuleva aika 53—58 §:n 
mukaan, sellaisina kuin mainitut lainkohdat 
ovat voimassa 31 päivänä joulukuuta 2004. 
Kuntoutustapahtumapäivä on kuitenkin 
kuntoutustoimenpidettä edeltävä päivä, jos 
kuntoutusta haetaan kuntoutustoimenpiteen 
jo alettua, tai sairausloman ensimmäinen 
päivä, jos hakija on jäänyt sairauslomalle 
palvelussuhteessa ollessaan ja kuntoutus-
tarve oli olemassa jo sairausloman alkaes-
sa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
20 § 

Kuntoutuskorotus 

Kuntoutusrahaan, kuntoutustukeen ja 
työkyvyttömyyseläkkeeseen maksetaan 17 
§:n 3 momentissa tarkoitetun toimenpiteen 
kestoajalta kuntoutuskorotus. 

20 § 

 Kuntoutuskorotus 

Kuntoutustukeen ja työkyvyttömyyseläk-
keeseen maksetaan 17 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun toimenpiteen kestoajalta kuntou-
tuskorotus. 

 
23 § 

Työkyvyttömyysetuudet 

Työntekijällä ja luottamushenkilöllä on 
oikeus alentuneen työkyvyn perusteella työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen tai 25 §:ssä tarkoi-
tettuun kuntoutustukeen ja työntekijällä yk-
silölliseen varhaiseläkkeeseen siten kuin 
tässä laissa säädetään. Työkyvyttömyyselä-
ke ja yksilöllinen varhaiseläke myönnetään 
toistaiseksi ja kuntoutustuki määräajaksi. 

23 §  

Työkyvyttömyysetuudet 

Työntekijällä on oikeus alentuneen työ-
kyvyn perusteella työkyvyttömyyseläkkee-
seen tai 25 §:ssä tarkoitettuun kuntoutustu-
keen 63 vuoden iän täyttämiseen saakka si-
ten kuin tässä laissa säädetään. Työkyvyt-
tömyyseläke myönnetään toistaiseksi ja 
kuntoutustuki määräajaksi. 

 
 

24 §  

Työkyvyttömyyseläke  

Työntekijällä ja luottamushenkilöllä on 
oikeus saada työkyvyttömyyseläkettä:  
— — — — — — — — — — — — — —  

24 §  

Työkyvyttömyyseläke 

Työntekijällä on oikeus saada työkyvyttö-
myyseläkettä:  
— — — — — — — — — — — — — —  
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Edellä 1 momentin 2 kohdan mukaista 
työkyvyn alentumista arvioitaessa otetaan 
huomioon työntekijän tai luottamushenki-
lön jäljellä oleva kyky hankkia itselleen an-
siotuloja saatavissa olevalla sellaisella työl-
lä, jonka suorittamista voidaan häneltä koh-
tuudella edellyttää silmällä pitäen hänen 
koulutustaan, aikaisempaa toimintaansa, 
ikäänsä ja asumisolosuhteitaan sekä näihin 
verrattavia muita seikkoja. Työkyvyn vaih-
dellessa otetaan huomioon vuotuinen ansio. 

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa sääde-
tään työkyvyn alenemisen arvioinnissa huo-
mioon otettavista tekijöistä, 60 vuotta täyt-
täneen työntekijän ja luottamushenkilön, 
jonka ansiotyöura on pitkä, työkyvyttö-
myyseläkeoikeutta arvioitaessa otetaan 
huomioon myös työn aiheuttama rasittunei-
suus ja kuluneisuus sekä työn vaativuus ja 
vastuullisuus, jos nämä seikat yhdistyneenä 
sairauteen, vikaan tai vammaan tekevät 
työnteon jatkamisen kohtuuttomaksi. 

Jos työkyvyttömyys aiheutuu sellaisesta 
sairaudesta, viasta tai vammasta, joka työn-
tekijällä oli tämän lain alaisen palvelussuh-
teen alkaessa, hänellä on oikeus työkyvyt-
tömyyseläkkeeseen tämän palvelussuhteen 
perusteella vain, jos hän on tullut työkyvyt-
tömäksi aikaisintaan vuoden kuluttua palve-
lussuhteen alkamisesta. 

Luottamushenkilön oikeus työkyvyttö-
myyseläkkeeseen edellyttää luottamustoi-
miin perustuvan eläkkeen osalta lisäksi 
luottamustoimien päättymistä. 

Edellä 1 momentin 2 kohdan mukaista 
työkyvyn alentumista arvioitaessa otetaan 
huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky 
hankkia itselleen ansiotuloja saatavissa ole-
valla sellaisella työllä, jonka suorittamista 
voidaan häneltä kohtuudella edellyttää sil-
mällä pitäen hänen koulutustaan, aikaisem-
paa toimintaansa, ikäänsä ja asumisolosuh-
teitaan sekä näihin verrattavia muita seikko-
ja. Työkyvyn vaihdellessa otetaan huomi-
oon vuotuinen ansio.  

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa sääde-
tään työkyvyn alenemisen arvioinnissa huo-
mioon otettavista tekijöistä, sellaisen 60 
vuotta täyttäneen työntekijän työkyvyttö-
myyseläkeoikeutta arvioitaessa, jonka an-
siotyöura on pitkä, otetaan huomioon myös 
työn aiheuttama rasittuneisuus ja kulunei-
suus sekä työn vaativuus ja vastuullisuus, 
jos nämä seikat yhdistyneenä sairauteen, 
vikaan tai vammaan tekevät työnteon jat-
kamisen kohtuuttomaksi. 

 
(kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
(kumotaan) 
 
 

 
 

25 §  

Kuntoutustuki 

Kuntoutustuki myönnetään työntekijälle 
tai luottamushenkilölle  hänen kuntoutumi-
sensa edistämiseksi niin pitkäksi määrä-
ajaksi kuin hänen arvioidaan olevan 24 
§:ssä tarkoitetulla tavalla työkyvytön. Kun-
toutustukea myönnettäessä kunnallisen elä-
kelaitoksen on varmistettava, että työnteki-
jälle  tai luottamushenkilölle on laadittu 
hoito- tai kuntoutussuunnitelma.  

Kuntoutustuki voidaan myöntää työky-
vyttömälle työntekijälle tai luottamushenki-
lölle myös siksi ajaksi, jonka hoito- tai kun-

25 §  

Kuntoutustuki 

Kuntoutustuki myönnetään työntekijälle  
hänen kuntoutumisensa edistämiseksi niin 
pitkäksi määräajaksi kuin hänen arvioidaan 
olevan 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla työky-
vytön. Kuntoutustukea myönnettäessä kun-
nallisen eläkelaitoksen on varmistettava, et-
tä työntekijälle  on laadittu hoito- tai kun-
toutussuunnitelma.  

 
Kuntoutustuki voidaan myöntää työky-

vyttömälle työntekijälle myös siksi ajaksi, 
jonka hoito- tai kuntoutussuunnitelman 
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toutussuunnitelman valmistelu kestää. 
Mitä muualla tässä tai muussa työeläke-

laissa säädetään työkyvyttömyyseläkkeestä 
ja sen saajasta, sovelletaan kuntoutustukeen 
ja sen saajaan. 

valmistelu kestää. 
Mitä muualla tässä tai muussa työeläke-

laissa säädetään työkyvyttömyyseläkkeestä 
ja sen saajasta, sovelletaan kuntoutustukeen 
ja sen saajaan. 

 
 

26 § 

Täysi- ja osatyökyvyttömyyseläke 

Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko 
täytenä työkyvyttömyyseläkkeenä tai osa-
työkyvyttömyyseläkkeenä. Täysi työkyvyt-
tömyyseläke myönnetään työntekijälle ja 
luottamushenkilölle, joka on tullut kykene-
mättömäksi virkaansa tai työhönsä tai jonka 
työkyky on alentunut 24 §:ssä tarkoitetulla 
tavalla vähintään kolmella viidesosalla. 
Muussa tapauksessa työkyvyttömyyseläke 
myönnetään osatyökyvyttömyyseläkkeenä. 

26 §  

Täysi- ja osatyökyvyttömyyseläke 

Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko 
täytenä työkyvyttömyyseläkkeenä tai osa-
työkyvyttömyyseläkkeenä. Täysi työkyvyt-
tömyyseläke myönnetään työntekijälle joka 
on tullut kykenemättömäksi virkaansa tai 
työhönsä tai jonka työkyky on alentunut 24 
§:ssä tarkoitetulla tavalla vähintään kolmel-
la viidesosalla. Muussa tapauksessa työky-
vyttömyyseläke myönnetään osatyökyvyt-
tömyyseläkkeenä. 

 
 
 

27 § 

Työkyvyttömyyseläkkeen evääminen tai vä-
hentäminen 

Työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetä tai 
sen määrää vähennetään, jos työntekijä tai 
luottamushenkilö on aiheuttanut työkyvyt-
tömyyden tahallaan. 

Työkyvyttömyyseläkettä voidaan vähen-
tää myös, jos työntekijä tai luottamushenki-
lö on aiheuttanut työkyvyttömyyden törke-
ällä tuottamuksella tai saanut sairautensa, 
vikansa tai vammansa rikollisella teolla 
taikka jos hän ei ole ilman hyväksyttävää 
syytä suostunut kunnallisen eläkelaitoksen 
määräämään ja kustantamaan tutkimukseen 
tai lääkärin määräämään hoitoon, hengen-
vaaralliseksi katsottavaa tutkimusta ja hoi-
totoimenpidettä lukuun ottamatta. Samoin 
voidaan eläkettä vähentää, jos työkyvyttö-
myys aiheutuu alkoholin tai muiden päih-
dyttävien aineiden väärinkäyttämisestä ja 
työntekijä tai luottamushenkilö kieltäytyy 
hakeutumasta hoitoon, jonka eläkelaitos 
kustantaa. 

27 §  

Työkyvyttömyyseläkkeen evääminen tai vä-
hentäminen 

Työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetä tai 
sen määrää vähennetään, jos työntekijä on 
aiheuttanut työkyvyttömyyden tahallaan. 

  
Työkyvyttömyyseläkettä voidaan vähen-

tää myös, jos työntekijä  on aiheuttanut työ-
kyvyttömyyden törkeällä tuottamuksella tai 
saanut sairautensa, vikansa tai vammansa 
rikollisella teolla taikka jos hän ei ole ilman 
hyväksyttävää syytä suostunut kunnallisen 
eläkelaitoksen määräämään ja kustanta-
maan tutkimukseen tai lääkärin määrää-
mään hoitoon. Samoin voidaan eläkettä vä-
hentää, jos työkyvyttömyys aiheutuu alko-
holin tai muiden päihdyttävien aineiden 
väärinkäyttämisestä ja työntekijä  kieltäytyy 
hakeutumasta hoitoon, jonka eläkelaitos 
kustantaa. 
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28 § 

Työkyvyn muutoksen vaikutus 

Eläkkeen määrä tarkistetaan hakemukses-
ta tai kunnallisen eläkelaitoksen aloitteesta, 
jos työkyvyttömyyseläkkeen saajan työky-
ky muuttuu siten, että muutoksella 26 §:n 
mukaan on vaikutusta eläkkeen suuruuteen 
ja jos muutoksen, kun otetaan huomioon 
myös jo kulunut aika, arvioidaan kestävän 
vähintään vuoden. Tarkistus tehdään muu-
tosta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, 
jollei 112 §:n säännöksistä muuta johdu. 
Eläkettä ei kuitenkaan alenneta ajalta, jolta 
sitä on jo maksettu, eikä koroteta pitemmäl-
tä ajalta kuin tarkistushakemusta tai eläke-
laitoksen tarkistustoimenpiteisiin ryhtymis-
tä lähinnä seuraavaa kuukautta edeltäneeltä 
kuudelta kuukaudelta. 

Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, se 
voidaan maksaa osatyökyvyttömyyseläk-
keenä vuotta lyhyemmältäkin ajalta. Osa-
työkyvyttömyyseläke voidaan maksaa täy-
tenä eläkkeenä 20 §:ssä tarkoitetun kuntou-
tuksen ajalta. 
 

28 §  

Työkyvyn muutoksen vaikutus 

Jos työkyvyttömyyseläkkeen saajan työky-
ky muuttuu vähintään vuoden ajaksi siten, 
että muutoksella on 26 §:n mukaan vaiku-
tusta eläkkeen suuruuteen, eläke tarkiste-
taan muutosta lähinnä seuraavan kuukau-
den alusta, jollei 112 §:n säännöksistä 
muuta johdu.  

Työkyvyn muuttumista ja palautumista 
arvioitaessa taikka työkyvyttömyyseläkkeen 
keskeyttämistä harkittaessa otetaan huomi-
oon eläkkeensaajan työnansioissa tapahtu-
neet muutokset. Osatyökyvyttömyyseläkkee-
seen ei ole oikeutta aikana, jolloin työansiot 
ovat enemmän kuin 60 prosenttia työkyvyt-
tömyyden alkamista edeltävästä vakiintu-
neesta keskiansiosta eikä täyteen työkyvyt-
tömyyseläkkeeseen aikana, jolloin työansiot 
ovat enemmän kuin 40 prosenttia mainitus-
ta keskiansiosta eikä ansiorajan ylitys ole 
tilapäistä.  

Jos työansio on vähintään 40 prosenttia 
mutta enintään 60 prosenttia 2 momentissa 
tarkoitetusta keskiansiosta, eläke tarkiste-
taan osatyökyvyttömyyseläkkeeksi. Jos työ-
ansio on yli 60 prosenttia mainitusta kes-
kiansiosta, työkyvyttömyyseläke lakkaute-
taan tai sen maksaminen keskeytetään.  

Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan tai 
kuntoutustuki päättyy, eläkettä voidaan työ-
hön paluun tukemiseksi jatkaa osatyökyvyt-
tömyyseläkkeenä suuruisena kuntoutustuke-
na vuotta lyhyemmältäkin ajalta. Osatyöky-
vyttömyyseläke voidaan maksaa täytenä 
eläkkeenä 17 §:ssä tarkoitetun kuntoutuk-
sen ajalta. 

 
 

29 § 

Työkyvyttömyyseläkkeen lakkauttaminen tai 
keskeyttäminen 

Työkyvyttömyyseläke lakkautetaan tai 
sen maksaminen keskeytetään: 

1) jos eläkkeensaaja todetaan ansiotyöhön 
kykeneväksi ja jos hänelle on tarjolla sel-
laista työtä, jota ikä, ammattitaito ja muut 
seikat huomioon ottaen voidaan pitää hänel-

29 §  

Työkyvyttömyyseläkkeen tarkistaminen, 
lakkauttaminen tai keskeyttäminen  

Jos eläkkeensaajan työkyky on siinä mää-
rin palautunut, ettei hän enää täytä eläk-
keen saamisen edellytyksiä, työkyvyttö-
myyseläke lakkautetaan työkyvyn palautu-
mista seuraavan kalenterikuukauden alusta 
lukien. Työkyvyttömyyseläkkeen maksami-
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le sopivana ja kohtuullisen toimeentulon 
turvaavana; tai 

2) jos hän ilman pätevää syytä kieltäytyy 
kuntoutuksesta tai koulutuksesta. 
 
 

nen voidaan keskeyttää tai lakkauttaa, jos 
eläkkeensaaja on ansiotyössä.  Kuntoutus-
raha voidaan lakkauttaa, jos sen saaja on 
ilman pätevää syytä kieltäytynyt ammatilli-
sesta kuntoutuksesta tai hän ilman pätevää 
syytä on keskeyttänyt tällaisen kuntoutuk-
sen. 

 Työkyvyttömyyseläke tarkistetaan, kes-
keytetään tai lakkautetaan eläkkeensaajan 
hakemuksesta tai eläkelaitoksen aloitteesta 
1 momentissa ja 28 §:ssä säädetyin edelly-
tyksin. Eläkettä ei kuitenkaan tarkisteta, 
keskeytetä tai lakkauteta pitemmältä ajalta 
kuin eläkkeensaajan tarkistushakemusta tai 
eläkelaitoksen tarkistustoimenpiteisiin ryh-
tymistä lähinnä seuraavaa kalenterikuu-
kautta edeltävän vuoden ajalta. Jos sellai-
nen työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, jon-
ka maksaminen on keskeytetty, eläke lak-
kautetaan keskeytysajankohdasta lukien. 

 
 

30 §  

Työhönsijoittumisraha 

Työntekijälle, jolle myönnetty täysitehoi-
nen kuntoutustuki on lakannut, voidaan 
myöntää työhönsijoittumista varten eläk-
keen määräistä työhönsijoittumisrahaa enin-
tään kolmen kuukauden ajaksi. Jos hänelle 
myönnetään myöhemmin eläkettä samalta 
ajalta, työhönsijoittumisraha vähennetään 
eläkkeestä. 

30 §  

Työhönsijoittumisraha  

Työntekijälle, jolle myönnetty tulevan 
ajan eläkettä sisältävä kuntoutustuki on la-
kannut, voidaan myöntää työhönsijoittumis-
ta varten eläkkeen määräistä työhönsijoit-
tumisrahaa enintään kolmen kuukauden 
ajaksi. Jos hänelle myönnetään myöhemmin 
eläkettä samalle ajalle, työhönsijoittumis-
raha vähennetään eläkkeestä. 

 
31 §  

Osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuminen 
yksilölliseksi varhaiseläkkeeksi tai työttö-

myyseläkkeeksi 

Osatyökyvyttömyyseläke muutetaan eläk-
keensaajan hakemuksesta yksilölliseksi 
varhaiseläkkeeksi sitä kuukautta lähinnä 
seuraavan kuukauden alusta, jona eläk-
keensaaja on täyttänyt yksilöllisen var-
haiseläkkeen saamisen edellytykset. Muu-
tosta ei kuitenkaan tehdä takautuvasti kuut-
ta kuukautta pitemmältä ajalta ennen yksi-
löllisen varhaiseläkkeen hakemista seuraa-
vaa kuukautta 
— — — — — — — — — — — — — —  

31 §  

Osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuminen 
työttömyyseläkkeeksi  

 
(1 mom.kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 — — — — — — — — — — — — — —  
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32 § 

Työkyvyttömyyseläkkeen muuttuminen van-
huuseläkkeeksi 

 
Työkyvyttömyyseläkkeen saajan täyttäes-

sä vanhuuseläkeiän työkyvyttömyyseläke 
muuttuu vanhuuseläkkeeksi. 
 

32 §  

Työkyvyttömyyseläkkeen muuttuminen van-
huuseläkkeeksi ja oikeus eläkkeen aikana 

karttuneeseen uuteen eläkkeeseen 

Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuus-
eläkkeeksi 63 vuoden iän täyttämistä seu-
raavan kuukauden alusta lukien. Tällöin 
osatyökyvyttömyyseläke muuttuu täyden 
työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi van-
huuseläkkeeksi. Työkyvyttömyyseläkkeen 
aikana ansaittuun eläkkeeseen on oikeus 
hakemuksesta aikaisintaan 63 vuoden iän  
täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lu-
kien edellyttäen, ettei työntekijä ole enää 
siinä palvelussuhteessa, josta hän on siir-
tymässä eläkkeelle, tai siitä ajankohdasta, 
jona työkyvyttömyyseläkkeen päätyttyä 
myönnetään sellainen uusi eläke, johon ei 
sovelleta 60 §:n säännöksiä. 

 
 
 

33 §  

Yksilöllinen varhaiseläke 

Ennen vuotta 1944 syntyneellä työnteki-
jällä, joka on täyttänyt 58 vuotta, on oikeus 
saada yksilöllistä varhaiseläkettä, jos hä-
nen työkykynsä, huomioon ottaen sairaus, 
vika tai vamma, ikääntymiseen liittyvät teki-
jät, ammatissa olon pitkäaikaisuus, hänelle 
työstä aiheutunut rasittuneisuus ja kulunei-
suus sekä työolosuhteet, on pysyvästi siinä 
määrin alentunut, ettei hänen kohtuudella 
voida edellyttää enää jatkavan ansiotyö-
tään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja työ-
olosuhteita arvioitaessa on myös otettava 
huomioon julkisen hallinnon erityisluon-
teesta johtuvat tietyille tehtäville asetettavat 
erityiset vaatimukset, jotka liittyvät yleiseen 
turvallisuuteen, työntekijän omaan turvalli-
suuteen taikka työn vastuullisuuteen yleisen 
edun kannalta. 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen edellytykse-
nä on, että työntekijä on lopettanut työelä-
kelaissa tarkoitetun ansiotyön tai että hä-
nen ansiotulonsa näistä töistä voidaan ar-
vioida kuukaudessa pienemmiksi kuin 15,14 

33 §  

Yksilöllinen varhaiseläke 

 
(kumotaan) 
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euroa. Rahamäärä vastaa vuoden 1966 in-
deksilukua 142. Lisäksi edellytetään, että 
yksilöllistä varhaiseläkettä määrättäessä 
voidaan ottaa huomioon tuleva aika. 

Jos työntekijä saa vanhuuseläkettä jonkin 
muun työeläkelain perusteella, tulevan ajan 
huomioon ottamista ei edellytetä. 

Työntekijällä on oikeus yksilölliseen var-
haiseläkkeeseen myös, jos hänelle palvelus-
suhteen päätyttyä on myönnetty myöhem-
pään virka- tai työsuhteeseen taikka yrittä-
jätoimintaan perustuva työeläkelain mukai-
nen yksilöllinen varhaiseläke. 

Yksilöllisestä varhaiseläkkeestä ja sen 
saajasta on jäljempänä mainituin poikkeuk-
sin voimassa, mitä työkyvyttömyyseläkkees-
tä ja sen saajasta säädetään. 
 

34 § 

Ansiotyön vaikutus yksilölliseen varhais-
eläkkeeseen 

Kun yksilöllisen varhaiseläkkeen saaja 
menee ansiotyöhön, jonka vuoksi 48 §:n 2 
momentin mukaan eläke olisi maksettava 
osaeläkkeenä tai sitä ei tulisi maksaa lain-
kaan, kunnallinen eläkelaitos muuttaa eläk-
keen määrän tai keskeyttää eläkkeen mak-
samisen seuraavasta mahdollisesta maksu-
jaksosta alkaen. Näissä tapauksissa eläke-
laitos voi periä aiheettomasti maksetut elä-
ke-erät takaisin eläkkeensaajalta ansiotyö-
hön ryhtymisestä alkaen. 

Työnteon lakatessa tai vähentyessä siten, 
että työntekijällä on oikeus saada yksilöllis-
tä varhaiseläkettä täytenä tai osaeläkkeenä, 
lepäävänä olevaa yksilöllistä varhaiseläket-
tä ryhdytään maksamaan hakemista seu-
raavan kalenterikuukauden alusta. Poikke-
uksellisesta syystä eläke voidaan maksaa 
takautuvasti enintään vuoden ajalta ennen 
hakemista seuraavaa kuukautta. 

Lepäävänä oleva yksilöllinen varhaiselä-
ke voidaan eläkkeensaajan hakemuksesta 
lakkauttaa hakemista seuraavan kuukauden 
alusta. Jollei lepäävänä olevaa yksilöllistä 
varhaiseläkettä ole vaadittu maksettavaksi 
uudelleen viiden vuoden kuluessa keskeyt-
tämisestä, se katsotaan ilman eri päätöstä 
lakanneeksi sanotun ajan kuluttua. 

34 §  

Ansiotyön vaikutus yksilölliseen var-
haiseläkkeeseen 

 
(kumotaan) 
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35 § 

Yksilöllisen varhaiseläkkeen lakkauttami-
nen 

Yksilöllinen varhaiseläke lakkautetaan, 
jollei eläkkeensaaja enää täytä yksilöllisen 
varhaiseläkkeen saamisen edellytyksiä. Niin 
ikään yksilöllinen varhaiseläke lakkaute-
taan, jos se on myönnetty 33 §:n 5 momen-
tin mukaan ja jos sen myöntämisen perus-
teena oleva eläke lakkautetaan. 

35 §  

Yksilöllisen varhaiseläkkeen lakkauttami-
nen 

(kumotaan) 
 

 
36 § 

Työttömyyseläke 

Pitkäaikaisesti työttömällä työntekijällä 
on oikeus saada työttömyyseläkettä 60 
vuotta täytettyään edellyttäen, että: 
 
 

1) hän on ennen eläketapahtumapäivää 
välittömästi edeltäneiden 15 kalenterivuo-
den aikana ansainnut työeläkelain mukaista 
eläkettä yhteensä vähintään viisi vuotta; ly-
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki-
jäin eläkelain (134/1962) alaisissa työsuh-
teissa saatujen ansioiden perusteella ansain-
ta-aika otetaan tällöin huomioon niin kuin 
mainitun lain 4 §:n 6 momentissa sääde-
tään; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työttömyyseläke myönnetään toistaisek-
si. Työttömyyseläkkeen saajan täyttäessä 
vanhuuseläkeiän työttömyyseläke muute-
taan vanhuuseläkkeeksi. 

Työttömyyseläkkeestä ja sen saajasta on 
jäljempänä mainituin poikkeuksin soveltu-
vin osin voimassa, mitä työkyvyttömyys-
eläkkeestä ja sen saajasta säädetään. 

36 §  

Työttömyyseläke  

Ennen vuotta 1950 syntyneellä pitkäaikai-
sesti työttömällä työntekijällä on oikeus 
saada työttömyyseläkettä 60 vuotta täytet-
tyään siihen saakka kunnes hän täyttää 63 
vuotta edellyttäen, että: 

1) hänelle on ennen eläketapahtumaa vä-
littömästi edeltäneiden 15 kalenterivuoden 
aikana karttunut työeläkelain mukaista elä-
kettä vähintään viideltä vuodelta; ansioiden 
perusteella karttumisaikaa otetaan tällöin 
huomioon siten kuin lyhytaikaisissa työsuh-
teissa olevien työntekijäin eläkelain 
(134/1962) 4 §:n 4 momentissa säädetään; 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työttömyyseläke myönnetään toistaisek-

si.  
 
 
 Jos työntekijä täyttää edellä tässä pykä-

lässä säädetyt edellytykset 62 vuotta täytet-
tyään, hänelle myönnetään vanhuuseläke 
siten kuin 13 §:n 3 momentissa säädetään. 

Työttömyyseläkkeestä ja sen saajasta on 
jäljempänä mainituin poikkeuksin soveltu-
vin osin voimassa, mitä työkyvyttömyys-
eläkkeestä ja sen saajasta säädetään. 

 
37 § 

Työttömyyseläkkeen maksamisen keskeytys 

Työttömyyseläkettä ei makseta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

37 §  

Työttömyyseläkkeen maksamisen keskeytys  

Työttömyyseläkettä ei makseta: 
— — — — — — — — — — — — — —  



 HE 45/2004 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

99

2) kalenterikuukaudelta, jonka aikana 
eläkkeensaaja ansaitsee ansiotyössä vähin-
tään kaksi kertaa 15,14 euroa kuukaudessa; 
rahamäärä vastaa vuoden 1966 indeksilukua 
142; eikä 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) kalenterikuukaudelta, jonka aikana 
eläkkeensaaja on ansiotyössä ansaiten vä-
hintään 523,61 euroa kuukaudessa; eikä 

 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
39 § 

Työttömyyseläkkeen muuttuminen työkyvyt-
tömyyseläkkeeksi tai vanhuuseläkkeeksi 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vanhuuseläkkeeksi muuttuva työttö-

myyseläke oli 49 §:n 2 momentin mukainen 
täysitehoinen eläke, vanhuuseläkkeeseen li-
sätään tulevan ajan eläkkeenosa. Samoin 
menetellään, kun työttömyyseläke on 1 
momentin nojalla muutettu työkyvyttö-
myyseläkkeeksi, joka myöhemmin muuttuu 
vanhuuseläkkeeksi. 

39 §  

Työttömyyseläkkeen muuttuminen työkyvyt-
tömyyseläkkeeksi tai vanhuuseläkkeeksi 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työttömyyseläke muuttuu vanhuuseläk-

keeksi 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan 
kuukauden alusta lukien. Työttömyyseläk-
keen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi ei kui-
tenkaan sovelleta, mitä 73 §:ssä säädetään. 
Jos vanhuuseläkkeeksi muuttuvaan työttö-
myyseläkkeeseen on sovellettu 49 §:n toista 
virkettä, vanhuuseläkkeeseen lisätään tule-
van ajan eläke. Samoin menetellään, kun 
työttömyyseläke on 1 momentin nojalla 
muutettu työkyvyttömyyseläkkeeksi, joka 
myöhemmin muuttuu vanhuuseläkkeeksi. 

 
 

40 § 

Karttumisprosentit 

Eläkkeen määrä on 1/8 prosenttia eläke-
palkasta kuukautta kohti: 

1) eläkkeeseen oikeuttavalta palvelusajal-
ta; 

2) siltä osin kuin eläkkeeseen oikeutta-
vaksi luetaan tuleva aika; sekä 

3) siltä osin kuin eläkkeeseen oikeutta-
vaksi luetaan aika, jolta työntekijä on saa-
nut täysitehoista eläkettä. 

Edellä 1 momentin 1 kohdan mukaan las-
kettavan eläkkeen määrä on kuitenkin 1/6 
prosenttia kuukautta kohti sitä seuraavan 
kalenterikuukauden alusta, jona työntekijä 
täyttää 55 vuotta. 

Edellä 1 momentin 2 ja 3 kohdan mukaan 
laskettavan eläkkeen määrä on kuitenkin: 

1) 1/10 prosenttia kuukautta kohti siltä 
osin kuin tuleva aika koskee 50 vuoden 
täyttämisen jälkeistä aikaa 60 vuoden täyt-
tämiseen asti tai eläkettä on saatu 50 vuo-

40 §  

Karttumisprosentit 

Eläke karttuu vuodessa tämän lain alai-
sista kunkin vuoden eläkkeen perusteena 
olevista työansioista: 

1) 1,5 prosenttia sen kalenterikuukauden 
loppuun, jona työntekijä täyttää 53 vuotta, 
ja ajalta, jona eläkkeensaaja on saanut työ-
eläkelain mukaista työkyvyttömyys-, työttö-
myys- tai vanhuuseläkettä tai maatalous-
yrittäjien sukupolvenvaihdoseläkettä, luo-
pumiskorvausta tai luopumistukea taikka 
niitä vastaavaa ulkomailta maksettavaa 
eläkettä sekä 52 §:ssä tarkoitetusta eläk-
keen perusteesta; 

2) 1,9 prosenttia työntekijän 53 vuoden 
iän täyttämiskuukautta seuraavan kalente-
rikuukauden alusta työntekijän 63 vuoden 
iän täyttämiskuukauden loppuun;  

3) 4,5 prosenttia työntekijän 63 vuoden 
iän täyttämiskuukautta seuraavan kalente-
rikuukauden alusta, ei kuitenkaan, jos työn-
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den täyttämisen jälkeiseltä ajalta 60 vuoden 
täyttämiseen asti; ja 

2) 1/15 prosenttia kuukautta kohti siltä 
osin kuin tuleva aika koskee 60 vuoden 
täyttämisen jälkeistä aikaa tai eläkettä on 
saatu 60 vuoden täyttämisen jälkeiseltä ajal-
ta. 
 

tekijä saa tänä aikana eläkettä muuna kuin 
osa-aikaeläkkeenä. 

Tulevan ajan eläke on 53 §:ssä tarkoite-
tusta tulevan ajan ansiosta: 

1) 1,5 prosenttia vuotta kohden siltä osin 
kuin eläkkeeseen luetaan tuleva aika 50 
vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun; 

2) 1,3 prosenttia vuotta kohden siltä osin 
kuin tuleva aika luetaan 50 vuoden iän täyt-
tämistä seuraavan kalenterikuukauden alun 
ja tulevan ajan päättymisen väliseltä ajalta. 

Ajalta, jolta työntekijä on saanut  työky-
vyttömyyseläkettä, eläkettä karttuu työky-
vyttömyyden alkamisvuoden alusta eläkkeen 
päättymiskuukauden loppuun 53 §:ssä tar-
koitetun tulevan ajan ansion perusteella si-
ten kuin 59 §:ssä säädetään: 

1) 1,5 prosenttia vuotta kohden siltä osin 
kuin eläkkeeseen luetaan aika 50 vuoden 
iän täyttämiskuukauden loppuun; 

2) 1,3 prosenttia vuotta kohden siltä osin 
kuin eläkkeeseen luetaan 50 vuoden iän 
täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden 
alun ja tulevan ajan päättymisen välinen 
aika. 

Kun eläkettä lasketaan kuukautta kohden, 
karttumisprosenttina käytetään 1/12 osaa  
1—3 momentissa mainitusta määrästä. Jos 
kalenterivuoden aikana maksetuista työan-
sioista karttuu eläkettä 1 momentin perus-
teella eri karttumisprosenttien mukaan, 
vuoden karttumisprosentti saadaan laske-
malla kuukautta kohden laskettujen karttu-
misprosenttien keskiarvo kuukausilta vuo-
den alusta tai aikaisemman eläkkeen päät-
tymisestä vuoden loppuun, enintään kuiten-
kin eläkkeen alkamiseen ja kertomalla tämä 
luvulla 12. 

 
41 § 

Eläkkeen karttuminen luottamustoimista 

Luottamushenkilölle karttuu eläkettä 1,5 
prosenttia jokaiselta kalenterivuodelta ansi-
onmenetyksen korvauksista ja määräajalta 
maksetuista erillisistä palkkioista, joita jä-
senyhteisö on hänelle kunakin kalenteri-
vuonna maksanut. Eläke määrätään kulta-
kin täydeltä kalenterivuodelta, jolta ansi-
onmenetyksen korvauksia ja erillispalkkioi-
ta on maksettu. 

41 §  

Eläkkeen karttuminen luottamustoimista 

Luottamushenkilölle karttuu eläkettä jo-
kaiselta kalenterivuodelta ansionmenetyk-
sen korvauksista ja määräajalta maksetuista 
erillisistä palkkioista, joita jäsenyhteisö on 
hänelle kunakin kalenterivuonna maksanut.  
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Luottamushenkilön työkyvyttömyyseläket-
tä määrättäessä ei oteta huomioon tulevaa 
aikaa. 
 

42 § 

Varhennusvähennys 

Jos eläke myönnetään varhennettuna van-
huuseläkkeenä, eläkettä vähennetään 0,4 
prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta elä-
kettä maksetaan ennen vanhuuseläkeiän 
täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden 
alkua. Vähennys lasketaan työntekijälle 
eläkkeen alkamisajankohtaan mennessä 
karttuneesta 76 §:n mukaisesti yhteensovite-
tusta eläkkeestä. 
 

42 § 

 Varhennusvähennys ja lykkäyskorotus 

Jos eläke myönnetään varhennettuna van-
huuseläkkeenä, eläkettä vähennetään 0,6 
prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta elä-
kettä maksetaan ennen 63 vuoden iän täyt-
tämiskuukautta seuraavan kuukauden alkua. 
Vähennys lasketaan työntekijälle eläkkeen 
alkamisajankohtaan mennessä karttuneesta 
eläkkeestä. 

Jos vanhuuseläke alkaa myöhemmin kuin 
68 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuu-
kauden alusta, eläkettä korotetaan 0,4 pro-
senttia jokaiselta kuukaudelta, jolla eläk-
keen alkaminen lykkääntyy. 

 
 

43 § 

Osa-aikaeläkkeen määrä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Osa-aikaeläkettä määrättäessä vakiintu-

neena ansiotulona pidetään eläkepalkkaa 
palvelussuhteessa, jonka perusteella eläket-
tä määrättäessä otettaisiin huomioon tuleva 
aika, jos työntekijä osa-aikaeläkkeen alka-
mishetkellä olisi tullut työkyvyttömäksi. 
Jos palvelussuhde on päätetty 66 §:n nojal-
la, katsotaan sen kuitenkin tätä pykälää so-
vellettaessa jatkuneen yhdenjaksoisesti. 

Jos työntekijä on ennen osa-aikatyötä ol-
lut samanaikaisesti kahdessa tai useammas-
sa 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tussa työeläkelain alaisessa ansiotyössä, 
osa-aikaeläkkeen määrä lasketaan erotuk-
sesta, joka saadaan vähentämällä näistä 
töistä saatujen 1 momentin mukaisten an-
siotulojen yhteismäärästä osa-aikatyön ai-
kaisten ansiotulojen yhteismäärä. Erotus 
jaetaan ansion alenemien suhteessa niiden 
työeläkelakien mukaisiin osiin, joiden pe-
rusteella työntekijällä on oikeus osa-
aikaeläkkeeseen, kuitenkin enintään siihen 
määrään asti, joka vastaa kunkin työeläke-
lain piirissä tapahtunutta ansion alenemaa. 

43 §  

Osa-aikaeläkkeen määrä 

— — — — — — — — — — — — —  
Osa-aikaeläkettä määrättäessä vakiintu-

neena ansiona pidetään sitä jäljempänä 53 
§:ssä tarkoitettua tulevan ajan ansiota, jon-
ka perusteella työntekijän työkyvyttömyys-
eläke laskettaisiin, jos työntekijä osa-
aikaeläkkeen alkamishetkellä olisi tullut 
työkyvyttömäksi.  

Jos työntekijällä on oikeus saada osa-
aikaeläkettä myös muun työeläkelain perus-
teella, tämän lain mukainen osa-aikaeläke 
on sama suhteellinen osuus 1 momentissa 
tarkoitetusta ansiotulojen erotuksesta kuin 
tämän lain alaiset vakiintuneessa ansiossa 
huomioon otetut työnansiot ovat niiden la-
kien mukaisista vastaavista ansioista, joi-
den perusteella osa-aikaeläke myönnetään.  

Osa-aikaeläkkeen enimmäismäärä on 75 
prosenttia työntekijälle osa-aikaeläkkeen 
alkamisajankohtaan mennessä karttuneista 
ja yhteensovitetuista työeläkkeistä sekä val-
tion varoista suoritettavasta eläkkeen kor-
vaamisesta alle kolmevuotiaan lapsen hoi-
don tai opiskelun ajalta annetun lain 
(644/2003) mukaan karttuneesta eläkkeestä. 
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Osa-aikaeläkkeen enimmäismäärä on 75 
prosenttia työntekijälle osa-aikaeläkkeen 
alkamisajankohtaan mennessä karttuneista 
ja yhteensovitetuista työeläkkeistä. Jos 
työntekijällä on oikeus saada osa-
aikaeläkettä myös muun työeläkelain perus-
teella ja mainittu rajaus vähentää osa-
aikaeläkettä, tehdään vähennys näiden la-
kien kesken niiden mukaan ansaittujen elä-
keoikeuksien suhteessa. Tällaiseen eläkkee-
seen voidaan rinnastaa vieraassa valtiossa 
tai kansainvälisen järjestön palveluksessa 
karttunut vastaava etuus. Jollei mainitusta 
etuudesta saada tietoa, enimmäismäärää 
laskettaessa huomioon otettavana eläkkeenä 
voidaan käyttää sellaista teoreettista eläket-
tä, joka viranhaltijalle tai työntekijälle olisi 
karttunut, jos hänen vieraassa valtiossa 
työskentelyyn perustuva vakuutusaikansa 
olisi ollut tämän lain alaista palvelusta. 

Jos työntekijällä on oikeus saada osa-
aikaeläkettä myös muun työeläkelain perus-
teella ja tässä tarkoitettu rajaus vähentää 
osa-aikaeläkettä, tehdään vähennys näiden 
lakien kesken niiden mukaan vakiintuneessa 
ansiotulossa huomioon otettujen työansioi-
den suhteessa. Tällaiseen eläkkeeseen voi-
daan rinnastaa vieraassa valtiossa tai kan-
sainvälisen järjestön palveluksessa karttu-
nut vastaava etuus. Jollei mainitusta etuu-
desta saada tietoa, enimmäismäärää lasket-
taessa huomioon otettavana eläkkeenä voi-
daan käyttää sellaista teoreettista eläkettä, 
joka viranhaltijalle tai työntekijälle olisi 
karttunut, jos hänen vieraassa valtiossa 
työskentelyyn perustuva vakuutusaikansa 
olisi ollut tämän lain alaista palvelusta. 

 
 

 
 

45 §  

Kuntoutusrahan määrä  

Jos työntekijä on kokonaan estynyt teke-
mästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuk-
sen vuoksi, kuntoutusraha on yhtä suuri 
kuin niiden työeläkelakien mukaisten eläk-
keiden yhteismäärä, joihin työntekijällä oli-
si oikeus, jos hän olisi tullut täyteen työky-
vyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti työky-
vyttömäksi 17 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettuna ajankohtana. 

Jos työntekijä ammatillisen kuntoutuksen 
aikana ansaitsee enemmän kuin puolet siitä 
eläkepalkasta, jonka perusteella 1 momen-
tissa tarkoitetun eläkkeen tulevan ajan eläk-
keenosa lasketaan, kuntoutusrahan määrä 
on puolet 1 momentissa tarkoitetun täyden 
eläkkeen määrästä. 
 

45 § 

Kuntoutusrahan määrä 

Jos työntekijä on kokonaan estynyt teke-
mästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuk-
sen vuoksi, kuntoutusraha on yhtä suuri 
kuin niiden työeläkelakien mukaisten eläk-
keiden yhteismäärä, joihin työntekijällä oli-
si oikeus, jos hän olisi tullut täyteen työky-
vyttömyys-eläkkeeseen oikeuttavasti työ-
kyvyttömäksi 17 §:n 1 momentin 2 kohdas-
sa tarkoitettuna kuntoutustapahtumapäivä-
nä korotettuna 33 prosentilla.  Jos hakijan 
työeläkelain piiriin kuuluva työskentely jat-
kuu vielä sen jälkeen, kun hän on saanut 
päätöksen oikeudesta ammatilliseen kun-
toutukseen, tässä momentissa tarkoitettuna 
ajankohtana pidetään kuntoutustoimenpi-
teen alkamista edeltävää päivää.  

Jos työntekijä ammatillisen kuntoutuksen 
aikana ansaitsee enemmän kuin puolet siitä 
eläkkeen perusteena olevasta ansiosta, jon-
ka perusteella 1 momentissa tarkoitetun 
eläkkeen tulevan ajan eläkkeenosa laske-
taan, kuntoutusrahan määrä on puolet 1 
momentissa tarkoitetun täyden kuntoutus-
rahan määrästä.  
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46 §  

Kuntoutuskorotuksen määrä  

Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia kun-
toutusrahan, kuntoutustuen tai työkyvyttö-
myyseläkkeen yhteensovitetusta määrästä. 

46 §  

Kuntoutuskorotuksen määrä 

Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia kun-
toutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen yh-
teensovitetusta määrästä. 

 
47 §  

Harkinnanvaraisen kuntoutusavustuksen 
määrä  

Edellä 19 §:n 3 momentissa tarkoitettu 
harkinnanvarainen kuntoutusavustus on 
enintään kuudelta kuukaudelta lasketun 
kuntoutusrahan suuruinen. Harkinnanvarai-
nen kuntoutusavustus määritellään kerta-
suorituksena ja maksetaan yhdessä tai use-
ammassa erässä.  
 

47 §  

Harkinnanvaraisen kuntoutusavustuksen 
määrä 

Harkinnanvarainen kuntoutusavustus on 
työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen, eikä sii-
hen makseta kuntoutuskorotusta. Harkin-
nanvaraista kuntoutusavustusta voidaan 
maksaa enintään kuudelta kuukaudelta. 
Harkinnanvarainen kuntoutusavustus määri-
tellään kertasuorituksena ja maksetaan yh-
dessä tai useammassa erässä. 

 
48 § 

Osatyökyvyttömyyseläkkeen ja yksilöllisen -
varhaiseläkkeen määrä 

Osatyökyvyttömyyseläke on puolet 40 §:n 
mukaan karttuneesta eläkkeestä. 

Yksilöllinen varhaiseläke myönnetään 
täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruise-
na. Jos yksilöllisen varhaiseläkkeen saaja 
menee ansiotyöhön ja ansaitsee vähintään 
15,14 euroa kuukaudessa, yksilöllinen var-
haiseläke voidaan maksaa osatyökyvyttö-
myyseläkkeen suuruisena osaeläkkeenä. 
Rahamäärä vastaa vuoden 1966 indeksilu-
kua 142. Jos eläkkeensaajan ansiotulot ylit-
tävät 3/5 eläkepalkasta, eläkettä ei makseta 
ja se jätetään lepäämään 

48 §  

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruus 
määrätään 40 §:n mukaan. Osatyökyvyttö-
myyseläke on puolet täydestä eläkkeestä. 

 
49 § 

Työttömyyseläkkeen määrä 

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se 
tämän lain mukainen työkyvyttömyyseläke, 
joka työntekijälle olisi myönnetty, jos hä-
nellä eläketapahtumahetkellä olisi ollut oi-
keus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työttö-
myyseläkkeeseen ei kuitenkaan lisätä sitä 
eläkkeenosaa, joka perustuu tulevaan ai-

49 § 

Työttömyyseläkkeen määrä  

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se 
tämän lain mukainen työkyvyttömyyseläke, 
joka työntekijälle olisi myönnetty, jos hä-
nellä eläketapahtumahetkellä olisi ollut oi-
keus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tulevan 
ajan eläkettä laskettaessa sovelletaan kui-
tenkin 53 — 58 ja 68 — 72 §:ää sellaisena 
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kaan eikä eläkkeeseen tältä osin laskettavaa 
50 §:ssä tarkoitettua työeläkelisää (tulevan 
ajan eläkkeenosa). 

Jos työntekijällä 1 momentin mukaisella 
eläketapahtumahetkellä olisi oikeus 53—56 
§:n mukaisesti tulevaan aikaan, hänelle 
myönnettyä työttömyyseläkettä pidetään 
täysitehoisena eläkkeenä. Jos edellä tarkoi-
tettu työttömyyseläke muuttuu 39 §:n nojal-
la työkyvyttömyyseläkkeeksi, myös tällai-
nen työkyvyttömyyseläke katsotaan täysite-
hoiseksi eläkkeeksi. 

kuin mainitut lainkohdat ovat voimassa 31 
päivänä joulukuuta 2004. Työttömyyseläk-
keeseen ei kuitenkaan lisätä tulevan ajan 
eläkettä. 
 

 
50 § 

Työeläkelisä 

Muuta eläkettä kuin osa-aikaeläkettä ko-
rotetaan työeläkelisällä, jos työntekijä on 
saanut: 

1) työttömyysturvalain mukaista ansio-
päivärahaa joko laissa tarkoitettuna palkan-
saajana tai 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettuna yri-
tystoimintaa harjoittavana henkilönä, ei kui-
tenkaan mainitun lain 5 luvun 12 §:ssä tar-
koitettua lisävakuutukseen perustuvaa päi-
värahaa; 

2) julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain (1295/2002) mukaista ansiotukea; 

3) työttömyysturvalain 10 luvussa tarkoi-
tettua koulutuspäivärahaa; 

4) aikuiskoulutustuesta annetun lain 
(1276/2000) mukaista aikuiskoulutustukea; 
tai 

5) työeläkelain tai kuntoutusrahalain 
(611/1991) mukaista kuntoutusrahaa taikka 
ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuu-
tuksen tai liikennevakuutuksen kuntoutusta 
koskevien säännösten perusteella, ei kui-
tenkaan, jos kuntoutusrahaa on maksettu 
eläkkeen lisänä. 

Edellä 1 momentissa mainittu etuus ei oi-
keuta työeläkelisään, jos etuus on maksettu: 

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

2) ajalta ennen sitä kalenterivuotta, jona 
työntekijällä on ollut ensimmäinen työelä-
kelain mukainen virka- tai työsuhde taikka 
yrittäjätoiminta, tai sanotulta kalenterivuo-
delta; 

3) kalenterivuodelta, jonka ajan työntekijä 
on ollut työeläkelain alaisessa virka- tai työ-

50 § 

 Eläkkeeseen oikeuttava aika 

Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot, jotka 
työntekijä on ansainnut 18 vuoden iän täyt-
tämistä seuraavan kalenterikuukauden 
alusta 68 vuoden iän täyttämiskuukauden 
loppuun mennessä. Eläkkeeseen eivät kui-
tenkaan oikeuta työkyvyttömyyden alkamis-
vuoden ansiot, jos työkyvyttömyyseläkettä 
määrättäessä tuleva aika on luettu eläkkee-
seen oikeuttavaksi siten kuin 53 §:ssä sää-
detään.  
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suhteessa taikka yrittäjätoiminnassa, jollei 
työntekijä ole samana kalenterivuonna an-
sainnut lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain mukaista palkkaa vä-
hintään lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua 
rajamäärää; eikä 

4) eläketapahtuman sattumisvuodelta. 
Työeläkelisä lasketaan kertomalla 80 pro-

senttia eläkkeen määrästä niiden kuukausi-
en lukumäärällä, joilta 1 momentissa mai-
nittua etuutta on maksettu (etuuskuukaudet) 
ja jakamalla tulo luvulla, joka saadaan vä-
hentämällä etuuskuukausien lukumäärä nii-
den täysien kuukausien lukumäärästä, jotka 
sisältyvät aikaan työntekijän 23 vuoden iän 
täyttämisestä, kuitenkin aikaisintaan 1 päi-
västä heinäkuuta 1962, 65 vuoden iän saa-
vuttamiseen. Etuuskuukaudet määrätään 
etuuslajeittain täysinä kuukausina niiden 
päivien yhteenlasketun lukumäärän perus-
teella, joilta työntekijä on saanut 1 momen-
tin mukaan työeläkelisään oikeuttavaa 
etuutta. Etuuskuukausia määrättäessä päivi-
en jakajana käytetään kunkin etuuslajin 
osalta niiden päivien lukumäärää, joilta 
etuutta voidaan keskimäärin kuukaudessa 
enintään maksaa. 

Työttömyysturvalain 4 luvun 1 §:ssä tar-
koitettua soviteltua työttömyyspäivärahaa 
saaneen työntekijän työttömyyspäivien lu-
kumääränä käytetään saatuja päivärahoja 
vastaavien täysien päivien lukumäärää. Sa-
moin menetellään, jos muuta 1 momentissa 
mainittua etuutta on maksettu muutoin kuin 
täyttä päivärahaa vastaavana. 
 

51 §  

Eläkkeeseen oikeuttava palvelus ja eläk-
keen karttuminen osa-aikaeläkkeellä olo-

ajalta  

Eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi luetaan 
palvelusaika 23 vuoden iästä lukien. 

Osa-aikaeläkettä saaneen työntekijän 
vanhuuseläkkeeseen lisätään osa-
aikaeläkkeellä olon ajalta 1/16 prosenttia ja 
työkyvyttömyyseläkkeeseen 40 §:n 1 mo-
mentin mukainen määrä eläkepalkasta jo-
kaiselta kuukaudelta, jolta työntekijä on 
saanut osa-aikaeläkettä. Tällöin eläkepalk-
kana pidetään sitä ansiotulojen erotusta, 

51 §  

Eläkkeen karttuminen osa-aikaeläkkeellä 
oloajalta 

 
Osa-aikaeläkettä saaneen vanhuuseläk-

keeseen lisätään osa-aikaeläkkeellä olon 
ajalta 1/16 prosenttia ja työkyvyttömyys-
eläkkeeseen 1/8 prosenttia 43 §:ssä sääde-
tystä ansiotulojen erotuksesta jokaiselta 
kuukaudelta, jolta työntekijä on saanut osa-
aikaeläkettä. Tällöin ansiotulojen erotus on 
se työansiotulojen erotus, jonka perusteella 
osa-aikaeläke on ensimmäisen kerran mää-
rätty. Jos osa-aikaeläke on maksettu myös 
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jonka perusteella osa-aikaeläke on määrät-
ty. 
 

muun työeläkelain perusteella, tämän lain 
mukainen ansiotulojen erotus on sama suh-
teellinen osuus erotuksesta kuin tämän lain 
mukainen eläke on osa-aikaeläkkeiden yh-
teismäärästä.  

Jos osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdystä 
osa-aikatyöstä karttuvaan eläkkeeseen lue-
taan mukaan tulevan ajan eläke, tulevalta 
ajalta eläke lasketaan 40 §:n 2 momentin 2 
kohdan mukaisesti myös 43 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetusta ansiotulojen erotuksesta. 

Osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdystä osa-
aikatyöstä karttuu eläkettä siten kuin 40 §:n 
1 ja 2 momentissa säädetään. 

 
52 § 

Palvelussuhteen keskeytykset 

Eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi ei lueta: 
1) aikaa, jolloin työntekijä on ollut vaki-

naisessa palveluksessa asevelvollisuuttaan 
suorittamassa; 

2) koko keskeytysaikaa, jos palvelussuh-
de ja palkanmaksu ovat keskeytyneinä yh-
denjaksoisesti yli vuoden ajan; 

3) koko keskeytysaikaa, jos palvelussuh-
de ja palkanmaksu ovat keskeytyneenä vä-
hintään kuukauden ja työntekijä on keskey-
tysaikana ollut jonkin työeläkelain tai vas-
taavan ulkomaisen eläketurvan piiriin kuu-
luvassa työssä; ja 

4) aikaa, jonka työntekijä välittömästi en-
nen vanhuuseläkkeelle siirtymistä on van-
huuseläke-iän täyttämisen jälkeen ollut 
muun syyn kuin vuosiloman tai sairauslo-
man vuoksi poissa palvelussuhteesta. 

Sen estämättä, mitä 1 momentin 2 ja 3 
kohdassa säädetään, eläkeajaksi luetaan ai-
ka, jona palvelussuhde on ollut palkatto-
masti keskeytyneenä, jos keskeytysaikaan 
kohdistuu erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai 
vanhempainloma ja työntekijälle on mak-
settu tai hänellä olisi ollut oikeus keskey-
tysajalta sairausvakuutuslain mukaiseen eri-
tyisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainra-
haan. Samoin oikeuttaa eläkkeeseen aika, 
jona palvelussuhde on ollut palkattomasti 
keskeytyneenä ja jolta työntekijä on saanut 
työeläkelain, valtiokonttorin ohjeisiin pe-
rustuvan varhaiskuntoutuksen tai kuntou-
tusrahalain mukaista kuntoutusrahaa taikka 

52 §  

Eläkkeeseen oikeuttavat etuudet 

Eläkkeeseen oikeuttavat myös ne jäljem-
pänä 1—9 kohdassa mainitut etuudet, jotka 
työntekijä on saanut 18 vuoden iän täyttä-
mistä seuraavan kalenterikuukauden alusta 
eläketapahtumaa edeltävän kalenterivuoden 
loppuun mennessä. Edellytyksenä on, että 
työntekijällä on ennen eläketapahtumavuo-
den alkua työeläkelain mukaisia työansioita 
vähintään 12 566,70 euroa. Etuudet eivät 
kuitenkaan oikeuta eläkkeeseen silta ajalta, 
jolta työntekijä on saanut työeläkelain mu-
kaista muuta eläkettä kuin perhe-eläkettä. 
Tässä pykälässä tarkoitettu eläkeoikeus 
määräytyy etuuksien perusteena olevien 
työ- ja ansiotulojen mukaan seuraavasti: 

  1) äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai van-
hempainrahan perusteena oleva sairausva-
kuutuslain (364/1963) mukainen työtulo; 

2) vuorotteluvapaalain (1305/2002) mu-
kaisen vuorottelukorvauksen perusteella 
oleva ansio; 

3) työttömyysturvalain mukaisen ansioon 
suhteutetun päivärahan perusteena oleva 
ansio edellyttäen, että päivärahaa on saatu 
joko työttömyysturvalaissa tarkoitettuna 
palkansaajana tai mainitun lain 1 luvun 6 
§:n 2 momentissa tarkoitettuna yrittäjänä, 
siltä osin kuin päivärahaa on saatu ennen 
63 vuoden iän täyttämistä;  

4) julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain (1295/2002) mukaisen ansiotuen perus-
teena oleva ansio; 

5) työttömyysturvalain 10 luvussa tarkoi-
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ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuu-
tuksen tai liikennevakuutuksen kuntoutusta 
koskevien säännösten perusteella, ei kui-
tenkaan, jos kuntoutusrahaa on maksettu 
eläkkeen lisänä. 

Sovellettaessa 1 ja 2 momenttia katsotaan 
palkaksi myös päiväraha, jonka jäsenyhtei-
sön sairauskassa on maksanut sairausvakuu-
tuslain mukaisten etuuksien lisäksi. 
 

tetun koulutuspäivärahan perusteena oleva 
ansio; 

6) aikuiskoulutustuesta annetun lain 
(1276/2000) mukaisen ansiokoulutustuen 
perusteena oleva ansio; 

7) työeläkelain taikka kuntoutusrahalain 
(611/1991) mukaisen kuntoutusrahan tai 
tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuu-
tuksen kuntoutusta koskevien säännösten 
perusteella myönnetyn ansionmenetyksen 
korvauksen perusteena oleva työansio siltä 
ajalta, jolta etuus on maksettu työntekijälle, 
ei kuitenkaan, jos kuntoutusraha on makset-
tu eläkkeen lisänä; 

8) sairauspäivärahan ja erityishoitorahan 
perusteena oleva sairausvakuutuslaissa 
tarkoitettu työtulo siltä ajalta, jolta etuus on 
maksettu työntekijälle; 

9) tapaturma-, liikenne- tai sotilastapa-
turmavakuutusta koskevien säännösten mu-
kaisen ansionmenetyskorvauksen perustee-
na oleva työansio siltä ajalta, jolta päivä-
raha on maksettu työntekijälle, jos työnteki-
jälle ei makseta sairausvakuutuslain mu-
kaista sairauspäivärahaa tämän ansionme-
netyskorvauksen vuoksi. 

Siltä ajalta, jolta 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettu etuus on maksettu työntekijälle, 
eläkkeen perusteena on mainitun etuuden 
perusteena oleva työtulo korotettuna ker-
toimella 1,17.  Ajalta, jolta etuus on mak-
settu työnantajalle, eläkkeen perusteena on 
mainitun etuuden perusteena oleva työtulo 
muunnettuna kertoimella 0,17. Jos kuiten-
kin etuus on ansiotulojen puuttumisen tai 
niiden vähäisyyden vuoksi maksettu vähim-
mäispäivärahan suuruisena, eläkkeen pe-
rusteena on kuitenkin 523,61 euroa kuu-
kaudessa. Jos etuus on työhön paluun vuok-
si maksettu vähimmäispäivärahan suurui-
sena, etuuden perusteena on työntekijälle 
maksetun vähimmäispäivärahan määrä.   

Eläkkeen perusteena on 75 prosenttia 1 
momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun etuu-
den perusteena olevasta ansiosta ja 65 pro-
senttia 4—9 kohdassa tarkoitetun etuuden 
perusteena olevasta ansiosta tai työtulosta.  

Jos eläkkeensaajalla on oikeus eläkkee-
seen kahden tai useamman työeläkelain 
mukaan, 1—3 momentissa mainituista ansi-
oista karttuneen eläkkeen osan käsittelee ja 
ratkaisee 7 luvussa tarkoitettu viimeinen 
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eläkelaitos tai jos viimeistä eläkelaitosta 
koskevia säännöksiä ei sovelleta, työnteki-
jäin eläkelain 10 d §:n 1 momentissa tar-
koitettu eläkelaitos tai jos työntekijällä ei 
ole yksityisten eläkelakien mukaan vakuu-
tettuja työnansioita, se eläkelaitos, jossa 
eläketurva on järjestetty viimeisen ansio-
työn perusteella. Vastuu näiden etuuksien 
perusteella karttuneesta eläkkeestä jaetaan 
eläkelaitosten kesken siten kuin työntekijäin 
eläkelain 12 §:n 1 momentin 6 kohdassa 
säädetään. 

 
 

53 § 

Tuleva aika 

Eläkeajaksi työkyvyttömyyseläkettä var-
ten luetaan myös tuleva aika edellyttäen, et-
tä: 

1) työkyvyttömyys on alkanut ennen kuin 
palvelussuhteen tai tämän lain mukaisen 
osa-aikaeläkkeen päättymisestä on kulunut 
360 päivää (jälkikarenssiaika); 

2) työntekijä on ollut työkyvyttömyyden 
alkamisvuoden ja sitä välittömästi edeltä-
neiden kymmenen kalenterivuoden aikana 
vähintään 12 kuukautta työeläkelaissa tar-
koitetussa Suomessa järjestetyn työeläke-
turvan piiriin kuuluvassa ansiotyössä; ja 

3) työntekijä on ennen työkyvyttömyyden 
alkamista asunut Suomessa vähintään viisi 
vuotta. 

Kunnallinen eläkelaitos voi erityisestä 
syystä päättää, että 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitettua asumista koskevaa edellytystä 
ei sovelleta. 

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitet-
tua 12 kuukauden aikaa laskettaessa katso-
taan eläkkeeseen oikeuttavaksi myös sellai-
nen kalenterikuukausi, jolta työntekijä on 
saanut lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelaissa tarkoitettuja ansioi-
ta edellyttäen kuitenkin, että ansiot koko 
kalenterivuodelta ovat vähintään yhtä suuret 
kuin mainitun lain 5 §:n 2 momentissa tar-
koitettu rahamäärä. Kalenterikuukausi, jolta 
työntekijä on saanut taiteilijoiden ja eräiden 
erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläke-
laissa (662/1985) tarkoitettuja ansioita, ote-
taan vastaavasti huomioon, jos ansiot koko 

53 § 

Tuleva aika  

Työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä lue-
taan eläkkeeseen oikeuttavaksi myös tuleva 
aika.  Edellytyksenä on kuitenkin, että työn-
tekijällä on työkyvyttömyyden alkamisvuot-
ta edeltäneen kymmenen kalenterivuoden 
aikana työeläkelain mukaisia työansioita 
vähintään 12 566,70 euroa.  

Tulevan ajan eläkkeen perusteena oleva 
työansio (tulevan ajan ansio) määrätään 
niiden työeläkelain mukaisten työansioiden 
perusteella, jotka työntekijällä on ollut työ-
kyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden 
viiden kalenterivuoden aikana (tarkastelu-
aika).Tulevan ajan ansiota määrättäessä 
vuosiansiot tarkistetaan 71 §:n mukaisesti. 
Tulevan ajan ansio on tarkasteluaikana 
saatujen, näin tarkistettujen työansioiden 
summa jaettuna kuudellakymmenellä. 

Tulevan ajan ansiota määrättäessä siihen 
luetaan myös tarkasteluaikaan kohdistuva 
52 §:ssä mainitun etuuden perusteena oleva 
ansio tai työtulo tarkistettuna palkkaker-
toimella. 

Jos työntekijä on tarkasteluaikana saanut 
työttömyysturvalain mukaista peruspäivä-
rahaa tai työmarkkinatukea tai työttömyys-
turvalain peruspäivärahan suuruista työ-
voimapoliittista koulutustukea tai koulutus-
päivärahaa tai julkisesta työvoimapalvelus-
ta annetun lain mukaista perustukea, ote-
taan tulevan ajan ansiota määrättäessä 
työansiona huomioon 1 047,22 euroa jokai-
selta täydeltä kuukaudelta, jolta mainittua 
etuutta on suoritettu. Vastaavalla tavalla 
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kalenterivuodelta ovat vähintään mainitun 
lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun raha-
määrän suuruiset. 
 

otetaan huomioon myös sairausvakuutus-
lain mukainen päiväraha, jos se on myön-
netty työttömyysturvalain mukaisen perus-
päivärahan suuruisena. 

Jos tulevan ajan ansiota määrättäessä 
työntekijällä ei tarkasteluaikana ole 3 ja 4 
momentissa tarkoitettujen ansioiden lisäksi 
2 momentissa tarkoitettuja työansioita, 
työntekijällä ei ole oikeutta tulevan ajan 
eläkkeeseen. 

Jos työntekijän työansiot ovat tarkastelu-
aikana hänen vakiintunutta ansiotasoaan 
pienemmät alle kolmevuotiaan lapsen hoi-
tamisen vuoksi ja tämän seikan johdosta 
hänen eläketurvansa olisi alentunut vähin-
tään 20 prosenttia, käytetään sen estämättä, 
mitä edellä tässä pykälässä säädetään, 
työntekijän hakemuksesta 1 momentin mu-
kaisena ansiona sitä työansiota, jota lap-
senhoitoaika ei ole pienentänyt. 

 
 

54 § 

Jälkikarenssiajan pidennys 

Edellä 53 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-
koitettua jälkikarenssiaikaa laskettaessa jä-
tetään huomioon ottamatta päivät, joilta 
työntekijä on saanut: 

1) opintovapaalaissa (273/1979) tarkoitet-
tua opintovapaata; 

2) työttömyysturvalain 10 luvussa tarkoi-
tettua koulutuspäivärahaa; 

3) julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain mukaista ansiotukea; 

4) työttömyysturvalain mukaista päivära-
haa tai enintään 180 päivältä maksettua 
työmarkkinatukea, yhteensä kuitenkin enin-
tään työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:ssä 
säädettyä enimmäismäärää vastaavilta päi-
viltä; 

5) työeläkelain tai kuntoutusrahalain mu-
kaista kuntoutusrahaa tai ansionmenetys-
korvausta tapaturmavakuutuksen tai liiken-
nevakuutuksen kuntoutusta koskevien sään-
nösten perusteella; tai 

6) sairausvakuutuslain mukaista päivära-
haa kolmen viimeisen vuoden aikana välit-
tömästi ennen tämän lain mukaisen työky-
vyttömyyden alkamista; näihin päiviin rin-
nastetaan päivät, joilta päivärahaa olisi suo-

54 § 

Tulevan ajan ansiot erityistilanteissa 

Sen estämättä, mitä 53 §:n 2 momentissa 
säädetään, tulevan ajan ansiota määrättä-
essä otetaan huomioon myös työkyvyttö-
myyden alkamisvuoden ansiot sen kuukau-
den loppuun, jona työntekijä on tullut työ-
kyvyttömäksi, jos 

1) työntekijällä ei ole tarkasteluaikana 
yhtenäkään vuonna sellaisia työansioita, 
jotka 53 §:n 2, 3 ja 6 momentin mukaan 
otetaan huomioon tulevan ajan ansiota 
määrättäessä; tai 

2) työntekijällä on 1 kohdassa tarkoitettu-
ja työnansioita vain työkyvyttömyyden al-
kamisvuonna tai sitä edeltävänä vuonna. 

Jos työntekijä on tullut työkyvyttömäksi 
ennen sen kalenterivuoden päättymistä, jo-
na hän täyttää 23 vuotta, tarkasteluaika on 
sen estämättä, mitä 53 §:n 2 momentissa 
säädetään, 18 vuoden iän täyttämistä seu-
raavan kuukauden alkamisen ja sen kuu-
kauden päättymisen välinen aika, jona työn-
tekijä on tullut työkyvyttömäksi. Tällöin tu-
levan ajan ansio on tänä tarkasteluaikana 
saatujen 71 §:n mukaan tarkistettujen työ-
ansioiden summa jaettuna samaan ajanjak-
soon sisältyvien kuukausien lukumäärällä. 
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ritettu, jollei työntekijä olisi saanut sairaus-
vakuutuslain 27 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tua sairaudesta, viasta tai vammasta johtu-
van työkyvyttömyyden vuoksi maksettavaa 
vastaavaa korvausta jonkin muun lain nojal-
la. 

 
 
 
 

 
 

55 § 

Työttömyysturvalain mukaiset lisäpäivät 

Jos työntekijä on saanut työttömyyspäivä-
rahaa työttömyysturvalain 6 luvun 9 §:n 1 
momentin perusteella ennen kuin palvelus-
suhteen päättymisestä on kulunut 53 ja 54 
§:ssä tarkoitettu jälkikarenssiaika, luetaan 
tämän palvelussuhteen perusteella myön-
nettävää työkyvyttömyyseläkettä määrättä-
essä tuleva aika eläkkeeseen oikeuttavaksi 
ajaksi. 
 

55 § 

Tulevan ajan ansion jakaantuminen 

Tämän lain alainen tulevan ajan ansio on 
sama suhteellinen osuus 53 §:n 2—4 ja 6 
momentissa ja 54 §:n 1 ja 2 momentissa 
määritellystä tulevan ajan ansioiden yh-
teismäärästä kuin tämän lain alaisten työ-
ansioiden osuus on kaikkien työeläkelakien 
alaisten ansioiden yhteismäärästä 53 §:n 2 
momentin ja 54 §:n 2 momentin mukaisena 
tarkasteluaikana. 
 

 
 

56 § 

Lastenhoitoaika 

Tuleva aika luetaan työkyvyttömyyseläk-
keeseen oikeuttavaksi ajaksi myös sellaisen 
palvelussuhteen perusteella, jonka päätyt-
tyä työntekijällä on 53—55 §:ssä tarkoite-
tun jälkikarenssiajan täyttymisen ja työky-
vyttömyyden alkamisen välisen ajan ollut 
83 §:ssä tarkoitettu kolmea vuotta nuorem-
pi lapsi. Edellä mainittu aikaväli ei kuiten-
kaan saa olla yhdeksää vuotta pidempi. 
Työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavaksi 
ajaksi lukemisen edellytyksenä on kuitenkin, 
että: 

1) työntekijä on saanut tämän lapsen pe-
rusteella sairausvakuutuslain mukaista äiti-
ys-, isyys- tai vanhempainrahaa taikka las-
ten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 
annetun lain (1128/1996) mukaista kotihoi-
don tukea; ja 

2) tulevaa aikaa ei lueta eläkkeeseen oi-
keuttavaksi 53—55 §:n perusteella. 

56 §  

Lastenhoitoaika 

(kumotaan) 
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57 § 

Tulevan ajan liittäminen palvelussuhtee-
seen 

Tuleva aika luetaan eläkkeeseen oikeutta-
vaksi vähintään kuusi kuukautta jatkuneen 
palvelussuhteen perusteella. 

Tuleva aika luetaan kuitenkin eläkkeeseen 
oikeuttavaksi kuusi kuukautta lyhyemmän 
palvelussuhteen perusteella silloin, kun 
työntekijällä ei ole ennen tätä palvelussuh-
detta alkaneen virka- tai työsuhteen taikka 
yrittäjätoiminnan perusteella oikeutta täysi-
tehoiseen eläkkeeseen. 

Jos työntekijä tulevaan aikaan oikeutta-
van palvelussuhteen päätyttyä on myöhem-
min toisen virka- tai työsuhteen taikka yrit-
täjätoiminnan perusteella saavuttanut oi-
keuden täysitehoiseen eläkkeeseen, ei 53—
56 §:n säännöksiä sovelleta aikaisempaan 
palvelussuhteeseen. Työntekijän katsotaan 
tällöin saavuttaneen edellä tarkoitetun oi-
keuden lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelain mukaiseen eläketur-
vaan sinä ajankohtana, jona hänen maini-
tussa laissa tarkoitetuissa työsuhteissa saa-
mansa ansio yhteensä on ennen työkyvyttö-
myyden pääasiallisena syynä olevan sai-
rauden, vian tai vamman saamista noussut 
lain 7 §:n 1 momentissa edellytettyyn vähin-
tään 134,55 euron rajamäärään. Rahamää-
rä vastaa vuoden 1962 indeksilukua 100. 

57 §  

Tulevan ajan liittäminen palvelussuhtee-
seen  

(kumotaan) 

 
58 § 

Tuleva aika ja toimeksiantosopimus sekä 
lyhyet palvelussuhteet 

Tulevaa aikaa ei liitetä 3 §:ssä mainittui-
hin sopimussuhteisiin, jos perhehoitajalla 
tai omaishoitajalla on oikeus täysitehoiseen 
eläkkeeseen jonkin virka- tai työsuhteen 
taikka yrittäjätoiminnan perusteella ja josta 
laskettava eläkepalkka on suurempi kuin 3 
§:n mukaisen sopimussuhteen eläkepalkka. 

Tulevaa aikaa ei liitetä myöskään palve-
lussuhteisiin, jotka ovat jatkuneet alle kuu-
kauden tai joista tuleva keskimääräinen 
kuukausiansio on pienempi kuin 15,14 eu-
roa. Jos työntekijällä ei kuitenkaan ole oi-
keutta tulevaan aikaan minkään työeläke-

58 § 

Tuleva aika ja toimeksiantosopimus sekä 
lyhyet palvelussuhteet 

(kumotaan) 
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lain mukaan ja hänen tässä momentissa 
tarkoitetuista palvelussuhteista saamansa 
ansiot ovat yhteensä vähintään 12 kertaa 
15,14 euroa eläketapahtumaa edeltävältä 
360 päivältä, tuleva aika otetaan huomioon 
tämän lain mukaisessa eläkkeessä. Tulevan 
ajan eläkepalkka on 360 päivän ajalta edel-
lä mainituista palvelussuhteista saadut työ-
ansiot vähennettynä palkansaajan eläke-
maksulla ja jaettuna 12:lla. Rahamäärät 
vastaavat vuoden 1966 indeksilukua 142. 
 

59 § 

Eläkkeelläoloajan lukeminen eläkeajaksi 

Kun täysitehoisen eläkkeen päättymisen 
jälkeen työntekijälle myöhemmin myönne-
tään eläke uuden eläketapahtuman perus-
teella, lasketaan siihen palvelussuhteeseen, 
johon tuleva aika liittyi, eläkkeeseen oikeut-
tavaksi myös aika, jolta hänellä oli oikeus 
aikaisempaan eläkkeeseen 23 vuotta täytet-
tyään. 

 

59 § 

 Eläkkeelläoloajan lukeminen eläkeajaksi 

Jos työkyvyttömyyseläkettä saaneelle 
työntekijälle myöhemmin on suoritettava 
vanhuuden tai uuden työkyvyttömyyden pe-
rusteella eläkettä, eläkkeeseen oikeuttavaksi 
luetaan myös aika, jolta hänellä oli oikeus 
saada aikaisempaa eläkettä. Eläkkeeseen 
oikeuttavaksi ei kuitenkaan lasketa aikaa, 
jolta 28 §:n 2 momentin mukaan ei ole oi-
keutta eläkkeeseen. Määrättäessä tämän 
lain mukaista eläkettä työkyvyttömyyseläk-
keen ajalta käytetään perusteena sitä suh-
teellista osuutta tulevan ajan ansioista, joka 
vastaa tämän lain mukaisten työansioiden 
määrää kaikkien työeläkelakien mukaisten 
ansioiden yhteismäärästä. 

 
 

60 § 

Eläke entisin perustein 

Eläke määrätään samoin perustein kuin 
aikaisempi eläke, jos täysitehoista eläkettä 
saaneelle työntekijälle myöhemmin myön-
netään eläke sellaisen uuden työkyvyttö-
myyden perusteella, joka on alkanut ennen 
kuin aikaisemman eläkkeen päättymisestä 
on kulunut kaksi vuotta. Samoin menetel-
lään, jos eläke myönnetään saman sairau-
den, vian tai vamman perusteella kuin ai-
kaisempi eläke. 

 
 
 
 
 

60 § 

Eläke entisin perustein 

Eläke määrätään samoin perustein kuin 
aikaisempi eläke, jos työkyvyttömyyseläket-
tä saaneelle työntekijälle myöhemmin 
myönnetään eläke sellaisen uuden työky-
vyttömyyden perusteella, joka on alkanut 
ennen kuin aikaisemman eläkkeen päätty-
misestä on kulunut kaksi vuotta. Samoin 
menetellään, jos eläke myönnetään saman 
sairauden, vian tai vamman perusteella kuin 
aikaisempi eläke. Jos vanhuuseläke alkaa 
ennen kuin aikaisemman työkyvyttömyys-
eläkkeen päättymisestä on kulunut kaksi 
vuotta, vanhuuseläke määrätään samojen 
perusteiden mukaan kuin työkyvyttömyys-
eläke. 
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Jos työeläkelain mukainen täysitehoinen 
eläke myönnetään uuden työkyvyttömyy-
den perusteella samojen perusteiden mu-
kaan kuin aikaisempi eläke, ei aikaisemman 
eläkkeen päättymisen jälkeen jatkunutta 
palvelussuhdetta oteta eläkkeeseen oikeut-
tavana huomioon. 

 
 
Jos tämän lain mukaista kuntoutusrahaa 

saaneelle työntekijälle myönnetään työky-
vyttömyyseläke sellaisen työkyvyttömyy-
den perusteella, joka on alkanut ennen kuin 
kuntoutusrahakauden päättymisestä on ku-
lunut kaksi vuotta, eläke määrätään niillä 
perusteilla, joiden mukaan se olisi määrätty, 
jos työkyvyttömyys olisi alkanut kuntou-
tuspäätöstä tehtäessä 

Jos tämän lain mukaista kuntoutusrahaa 
saaneelle työntekijälle myönnetään työky-
vyttömyyseläke sellaisen työkyvyttömyyden 
perusteella, joka on alkanut ennen kuin 
kuntoutusrahakauden päättymisestä on ku-
lunut kaksi vuotta, eläke määrätään niillä 
perusteilla, joiden mukaan se olisi määrät-
ty, jos työkyvyttömyys olisi alkanut kuntou-
tusrahakauden alkaessa. 

 
 
 

 
61 § 

Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen 

Tätä lakia sovellettaessa katsotaan palve-
lussuhde alkaneeksi silloin, kun työntekijä 
on ryhtynyt tekemään työtään. 

Palvelussuhteen katsotaan päättyneen sen 
päivän lopussa, jolta sen perusteella vii-
meksi maksettiin palkkaa ennen palvelus-
suhteen katkeamista tai työkyvyttömyyden, 
osa-aikaeläkkeen taikka yksilöllisen var-
haiseläkkeen alkamista. 

Eläkkeeseen oikeuttavan palvelussuhteen 
alkamispäivästä ja palvelussuhteen keston 
laskemisesta päivinä säädetään tarkemmin 
sisäasiainministeriön asetuksella. 

61 §  

Palvelussuhteen alkaminen ja päättyminen  

(kumotaan) 
 

 
62 § 

Palvelussuhteen jatkuvuus 

Palvelussuhteen ei katsota keskeytyvän 
työntekijän siirtyessä saman jäsenyhteisön 
toiseen palvelussuhteeseen, jos siirtyminen 
on välitöntä. 

Palvelussuhteen ei katsota keskeytyvän 
myöskään kunnallisen jaotuksen muuttumi-
sen, jäsenyhteisön laitoksen, liikkeen tai 
kiinteistön toisen jäsenyhteisön omistukseen 
siirtymisen taikka jäsenyhteisön tietyn toi-
minnan toisen jäsenyhteisön toiminnaksi 
siirtymisen johdosta. 

62 §  

Palvelussuhteen jatkuvuus 

(kumotaan) 
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Tämän lain 3 §:n mukaiseen sopimussuh-
teeseen tai luottamustoimeen perustuvaa 
aikaa ei kuitenkaan liitetä sitä välittömästi 
edeltävään tai välittömästi sen jälkeen al-
kavaan saman jäsenyhteisön virka- tai työ-
suhteeseen. 
 

63 § 

Rinnakkaiset palvelussuhteet 

Jos työntekijä on samanaikaisesti kahdes-
sa tai useammassa virka- tai työsuhteessa 
samaan jäsenyhteisöön, katsotaan hänen 
kuitenkin eläkettä määrättäessä olevan yh-
dessä palvelussuhteessa lukuun ottamatta 
11 §:n 2 momentissa tarkoitettua tilannetta. 

Jos työntekijä on samanaikaisesti jä-
senyhteisöön sekä virka- tai työsuhteessa 
että 3 §:ssä tarkoitetussa toimeksiantoso-
pimussuhteessa, sopimussuhteessa tai luot-
tamustoimessa, eläke määräytyy erikseen 
virka- tai työsuhteista ja erikseen toimek-
siantosopimussuhteista, sopimussuhteista ja 
luottamustoimista. 
 

63 §  

Rinnakkaiset palvelussuhteet 

(kumotaan) 
 

 
64 § 

Jäsenyhteisöjen yhteinen virka- tai työsuhde 

Kahden tai useamman jäsenyhteisön yh-
teinen virka- tai työsuhde on tässä laissa 
tarkoitettu palvelussuhde. 

64 § 

Jäsenyhteisöjen yhteinen virka- tai työsuhde  

(kumotaan) 
 

 
65 § 

Palvelussuhteen tekninen katkaisu 

Jos työntekijän säännöllisenä pidettävä 
työaika tai työaikajärjestely palvelussuh-
teen jatkuttua vähintään kolme vuotta muut-
tuu ja hänen työansionsa samalla alenee 
vähintään yhdellä neljänneksellä tai nousee 
vähintään yhdellä kolmanneksella, eikä 
työajan tai työaikajärjestelyn muutosta ole 
tarkoitettu tilapäiseksi, palvelussuhdetta pi-
detään eri palvelussuhteena työajan tai 
työaikajärjestelyn muutosta seuraavan kuu-
kauden alusta (tekninen katkaisu). Palve-
lussuhdetta ei kuitenkaan päätetä, jos edel-
lä tarkoitetun uuden palvelussuhteen alka-

65 §  

Palvelussuhteen tekninen katkaisu 

(kumotaan) 
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misesta ei eläketapahtuman sattuessa ole 
kulunut kahta vuotta. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelle-
taan myös, jos työajan muutos on tapahtu-
nut asteittain ja työansiot ovat sen takia 
muuttuneet 1 momentissa tarkoitetulla ta-
valla enintään kolmen vuoden kuluessa en-
simmäisestä muutoksesta lukien. Verratta-
essa toisiinsa eri ajankohtien työansioita ne 
tarkistetaan 78 §:n mukaisesti. 

 
 

66 §  

Palvelussuhteen automaattinen katkaisu 

Vähintään kymmenen vuotta jatkunut pal-
velussuhde päätetään sen vuoden lopussa, 
jonka aikana työntekijä on täyttänyt 54 
vuoden iän (automaattinen katkaisu). Jos 
palvelussuhde ei ole edellä mainittuna 
ajankohtana jatkunut kymmentä vuotta, se 
päätetään sen vuoden lopussa, jona kym-
menen vuotta täyttyy. 

Palvelussuhdetta ei kuitenkaan päätetä 
enää sen vuoden jälkeen, jonka päättymi-
sestä on kaksi täyttä kalenterivuotta työnte-
kijän vanhuuseläkeikään, eikä myöskään, 
jos palvelussuhde päättyy tai eläketapahtu-
ma sattuu päättämistä seuraavan kalenteri-
vuoden aikana. Palvelussuhdetta ei myös-
kään päätetä, jos työntekijän palkka on kat-
kaisun jälkeisessä palvelussuhteessa alen-
tunut sellaisen poikkeuksellisen syyn joh-
dosta, joka on ilmaantunut ennen palvelus-
suhteen päättämistä, jos harkinnanvaraisen 
eläkepalkan soveltamisen edellytykset täyt-
tyvät. 

Edellä 1 momentissa mainitun palvelus-
suhteen päättämisen jälkeen työntekijän 
jatkaessa palvelussuhdettaan hänen katso-
taan olevan uudessa palvelussuhteessa. 

66 § 

Palvelussuhteen automaattinen katkaisu 

(kumotaan) 
 

 
67 § 

Teknisen ja automaattisen katkaisun sovel-
tamisen rajoituksia 

Sen estämättä, mitä 65 ja 66 §:ssä sääde-
tään palvelussuhteen päättämisestä, katso-
taan sanotun palvelussuhteen jatkuneen yh-
denjaksoisesti sovellettaessa 24 §:n 3 mo-

67 § 

 Teknisen ja automaattisen katkaisun sovel-
tamisen rajoituksia  

(kumotaan) 
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menttia sekä työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 
momenttia. Sovellettaessa 65 §:ää katso-
taan palvelussuhteen jatkuneen yhdenjak-
soisesti sen estämättä, mitä 66 §:ssä sääde-
tään palvelussuhteen päättämisestä. 
 
 

68 § 

Eläkepalkassa huomioon otettavat ansiot 

Eläkepalkkaa laskettaessa työansio mää-
räytyy samojen perusteiden mukaan kuin 
veron ennakkoa pidätettäessä. Kokouspalk-
kioita, kertaluontoisista luennoista ja esi-
telmistä suoritettavia palkkioita ja palvelus-
suhteen päättyessä maksettavaa vuosiloman 
korvausta ei kuitenkaan oteta huomioon. 

Jos työntekijä saa korvauksen työstään 
joko kokonaan tai osaksi yksityisiltä ja 
muilta maksuvelvollisilta periminään mak-
suina ja lunastuksina ja hänen jäsenyhtei-
söltä saamansa palkkaus on sen johdosta 
pienempi kuin se tehtävän laadun perusteel-
la tai muutoin olisi, eläkepalkkaa määrättä-
essä nämä maksut ja lunastukset otetaan 
huomioon jäsenyhteisön vahvistamien pe-
rusteiden mukaisesti. 
 

68 § 

Eläkkeessä huomioon otettavat ansiot  

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota 
määrättäessä otetaan huomioon palkka tai 
muu vastike, joka on maksettu tai sovittu 
maksettavaksi korvauksena työstä. Tällai-
nen vastike katsotaan eläkkeen perusteena 
olevaan työansioon kuuluvaksi myös silloin, 
kun sen suorittaa työntekijälle työnantajan 
sijasta konkurssipesä, palkkaturvalaissa 
(866/1998) tarkoitettu palkkaturvasta huo-
lehtiva viranomainen tai muu maksaja (si-
jaismaksaja). 

Jos työstä suoritettava vastike on sovittu 
osaksi tai kokonaan hyvitettäväksi: 

1) yleisöltä saatavilla maksuilla tai lunas-
tuksilla; tai 

2) vakuutuskassalaissa (1164/1992) tar-
koitetun sairauskassan maksamalla päivä-
rahalla, jota työntekijä saa laissa säädetyn 
tai työehto- tai muussa sopimuksessa sovi-
tun palkan sijasta, luetaan  myös tällainen 
tulo eläkkeen perusteena olevaan työansi-
oon;  edellä 1 kohdassa mainitut maksut 
luetaan  jäsenyhteisön vahvistamien perus-
teiden mukaisesti. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna vastik-
keena työstä ei kuitenkaan pidetä muun 
muassa: 

1) kokouspalkkioita; 
2) työnantajalta saatua henkilökuntaetua; 
3) korkoetua palvelussuhteen perusteella 

saadusta lainasta; 
4) etua palvelussuhteeseen perustuvasta 

oikeudesta merkitä yhteisön osakkeita tai 
osuuksia käypää alempaan hintaan, jos etu 
on henkilöstön enemmistön käytettävissä; 

5) tuloverolain 66 §:ssä tarkoitettua työ-
suhdeoption käyttämisestä syntyvää etua tai 
sellaista palvelussuhteeseen perustuvaa 
suoritusta, joka määräytyy yhtiön osakkeen 
arvon muutoksen perusteella; 

6) työmatkasta saatua päivärahaa tai 
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muuta kustannusten korvausta; 
7) työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 14 

§:n 1 momentissa tarkoitettua odotusajan 
palkkaa; 

8) palvelussuhteen päättämisestä makset-
tavaa korvausta tai muuta vahingonkorva-
usta; 

9) henkilöstörahastolaissa (814/1989) 
tarkoitettuja voittopalkkioeriä, jotka on 
siirretty henkilöstörahastoon tai nostettu 
käteisenä tai henkilöstörahastosta nostettua 
rahasto-osuutta; eikä 

10) eriä, jotka maksetaan työntekijälle yh-
tiökokouksen päätöksen perusteella voiton-
jakona tai käteisenä voittopalkkiona, edel-
lyttäen että käteinen voittopalkkio makse-
taan koko henkilöstölle eikä sillä pyritä 
korvaamaan työehtosopimuksen tai työso-
pimuksen edellyttämää palkkausjärjestel-
mää ja että käteisen voittopalkkion määräy-
tymisperusteet ovat henkilöstörahastolain 2 
§:n 2 momentin mukaiset ja että yhtiön va-
paan pääoman määrä on suurempi kuin yh-
tiökokouksessa päätettävän käteisen voitto-
palkkion ja osakkeenomistajille maksettavi-
en osinkojen yhteismäärä. 

Edellä 3 momentin 10 kohdassa tarkoite-
tussa tilanteessa edellytetään lisäksi, että 
voittopalkkion maksamisesta ei ole tehty 
työnantajaa velvoittavaa sopimusta ja että 
omistajat tekevät sitovan päätöksen kätei-
sen voittopalkkion maksamisesta yhtiöko-
kouksessa tilikauden päätyttyä ja että voit-
topalkkiot maksetaan tämän jälkeen. Lisäk-
si edellytyksenä on, että asia käsitellään yh-
teistoiminnasta yrityksissä annetun lain 
(725/1978) mukaisella tai muulla vastaa-
valla tavalla.  

Kun työntekijä lähetetään Suomesta ul-
komaille työskentelemään tai kun hänet ote-
taan ulkomailla suomalaisen työnantajan 
palvelukseen siten, että hän tulee tämän 
lain soveltamispiiriin, eläkkeen perusteena 
olevana työansiona on 1—4 momentista 
säädetystä poiketen pidettävä sitä palkkaa, 
jota vastaavasta työstä Suomessa olisi mak-
settava. Jos vastaavaa työtä Suomessa ei 
ole, työansiona pidetään sitä palkkaa, jonka 
muutoin voidaan katsoa vastaavan sanottua 
työtä.  
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69 § 

Palkansaajien eläkemaksun vähentäminen 

Eläkepalkkaa laskettaessa kunkin vuoden 
työansioista vähennetään määrä, joka vastaa 
sanotulle kalenterivuodelle vahvistettua 133 
§:ssä tarkoitettua palkansaajien eläkemak-
suprosenttia. 

 
Palkansaajien eläkemaksua vähennettäes-

sä sovelletaan soveltuvin osin, mitä työnte-
kijäin eläkelain 7 a §:ssä säädetään. Vastaa-
va vähennys tehdään myös luottamushenki-
löiden ansionmenetyksen korvauksista ja 
palkkioista, eläinlääkärien muilta kuin jä-
senyhteisöiltä saamista eläinlääkintähuolto-
lain (685/1990) 14 §:n 1 momentin mukaan 
eläkepalkassa huomioon otettavista palkki-
oista ja edellä 68 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetuista maksuista ja lunastuksista. 
 

69 §  

Palkansaajien eläkemaksun vähentäminen 

Eläkettä laskettaessa kunkin vuoden työ-
ansioista vähennetään määrä, joka vastaa 
sanotulle kalenterivuodelle vahvistettua 133 
§:ssä tarkoitettua palkansaajien eläkemak-
suprosenttia tai 53 vuotta täyttäneiden osal-
ta korotettua maksua. 

Palkansaajien eläkemaksua vähennettäes-
sä sovelletaan soveltuvin osin, mitä työnte-
kijäin eläkelain 7 a §:ssä säädetään. Vastaa-
va vähennys tehdään myös eläinlääkärien 
muilta kuin jäsenyhteisöiltä saamista eläin-
lääkintähuoltolain (685/1990) 14 §:n 1 
momentin mukaan eläkepalkassa huomioon 
otettavista palkkioista. 

 
 
 
Vuodelta, jona työntekijä täyttää 53 vuo-

den iän, pidetään palkansaajien eläkemak-
suprosenttina prosenttia, joka on 40 §:n 4 
momentissa säädetyllä tavalla määrättyjen 
kuukausien lukumäärällä painotettu 1 mo-
mentissa säädettyjen eläkemaksuprosenttien 
keskiarvo.  

 
 
 

70 § 

Eläkepalkan määräytyminen 

Eläkepalkka määrätään jokaisesta palve-
lussuhteesta erikseen. Eläkepalkka laske-
taan palvelussuhteen päättymisvuotta edel-
täneiden enintään 10 viimeisen kalenteri-
vuoden työansioista (valintavuodet). Jos 
palvelussuhde on jatkunut enintään kolmen 
kalenterivuoden aikana, palvelussuhteen 
päättymisvuosi otetaan yhtenä valintavuo-
tena huomioon. Eläkepalkkaa laskettaessa 
valintavuosien työansiot tarkistetaan 78 §:n 
mukaisesti. 

Eläkepalkkaa laskettaessa jätetään huo-
mioon ottamatta sellaiset valintavuodet ja 
vastaavat ansiot, joina vuosina ansioiden 
keskimäärä on vähemmän kuin 50 prosent-
tia kaikkien valintavuosien työansioiden 
keskimäärästä. Vuosia, jotka näin jätetään 

70 §  

Eläkkeen karttuminen eläketapahtuma-
vuodelta 

Jos työntekijällä on tämän lain alaisia 
ansioita vähintään kolmena perättäisenä 
kalenterivuotena ennen eläketapahtuma-
vuotta kunakin vuonna vähintään 6 000 eu-
roa, eläke karttuu eläketapahtumavuodelta 
eläketapahtumavuotta edeltäneen vuoden 
ansioista. Edellisen vuoden ansiot kerro-
taan eläketapahtumavuoden alusta eläketa-
pahtumakuukauden loppuun olevien kuu-
kausien määrällä ja jaetaan luvulla 12. 

Jos eläketapahtumavuotta edeltäneen 
vuoden ansiot kuitenkin poikkeavat kahden 
sitä edeltäneen vuoden keskiansioista yli 10 
prosentilla, ei sovelleta, mitä 1 momentissa 
säädetään, vaan eläke karttuu eläketapah-
tumavuodelta eläketapahtumaan mennessä 



 HE 45/2004 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

119

huomioon ottamatta, voi kuitenkin olla 
enintään kolmannes valintavuosista. 

Eläkepalkka on huomioon otettavien va-
lintavuosien työansioiden keskimäärä kuu-
kautta kohden. Keskimäärää kuukautta 
kohden laskettaessa jaetaan ansioiden yh-
teismäärä valintavuosiin sisältyvien päivien 
lukumäärällä ja osamäärä kerrotaan kolmel-
lakymmenellä. Keskimäärää laskettaessa 
palvelussuhteesta vähennetään ne keskey-
tykset, jotka eivät oikeuta eläkkeeseen. 

maksetuista tämän lain alaisista ansiosta. 

 
 

71 § 

Eläkepalkan laskeminen eräissä erityis- ti-
lanteissa 

Eläkepalkkaa laskettaessa ei oteta huomi-
oon aikaa, jona työntekijä on saanut täysi-
tehoista eläkettä. 

Jos palvelussuhde päättyy kesken kalente-
rivuotta teknisen katkaisun tai osa-
aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi, palvelus-
suhteen päättymisvuotta ei lueta valintavuo-
siin. Jos palvelussuhde alkaa teknisen kat-
kaisun tai osa-aikaeläkkeelle siirtymisen 
vuoksi kesken kalenterivuoden, ei palvelus-
suhteen alkamisvuotta lueta valintavuosiin. 
Jos palvelussuhde kuitenkin on edellä mai-
nituissa tilanteissa jatkunut vain alkamis- 
tai päättymisvuonna, eläkepalkka määrätään 
sen ansioista. 

Jos palvelussuhde on katkaistu automaat-
tisesti, katsotaan sen kuitenkin 70 §:ää so-
vellettaessa jatkuneen yhdenjaksoisesti, jos 
eläkkeen määrä ennen 76 §:n mukaisen yh-
teensovituksen tekemistä siten laskettuna on 
suurempi. Jos palvelussuhde on katkaistu 
automaattisesti, eläkepalkan valintavuosiin 
ei lueta katkaisun jälkeisen palvelussuhteen 
päättymisvuotta.  

Muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttäessä pal-
velussuhteen katsotaan eläkepalkkaa mää-
rättäessä päättyneen työkyvyttömyyden al-
kamista edeltäneen kalenterikuukauden lo-
pussa. Tällöin kuitenkin työkyvyttömyyden 
alkamista edeltänyt kalenterivuosi otetaan 
valintavuotena huomioon.  

71 §  

Palkkakerroin 

Tässä laissa säädetyt ansiorajat ja raha-
määrät sekä eläkettä laskettaessa kunkin 
vuoden ansio tarkistetaan kertoimella, josta 
säädetään työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä 
(palkkakerroin). 
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72 § 

Eläkepalkan laskeminen lastenhoidon ja 
kuntoutusetuuksien ajalta 

Jos 70 §:ssä tarkoitettuihin kalenterivuo-
siin sisältyy työsopimuslain (55/2001) 4 lu-
vun 1 tai 3 §:ssä tarkoitettua palkatonta eri-
tyisäitiys-, äitiys- tai vanhempainlomaa tai 
hoitovapaata taikka edellä 52 §:n 2 momen-
tissa mainittua yhdenjaksoisesti vähintään 
kuukauden jatkunutta kuntoutusetuusaikaa, 
eläkepalkka lasketaan 70 §:stä poiketen si-
ten, että valintavuosina otetaan huomioon 
enintään kymmenen sellaista viimeistä ka-
lenterivuotta, joihin ei sisälly mainittua pal-
katonta aikaa. 

 
Jos 1 momentissa tarkoitettua palkatonta 

aikaa sisältyy palvelussuhteen kaikkiin ka-
lenterivuosiin tai valintavuosista mikään ei 
sisälly palvelussuhteen kymmeneen viimei-
seen kalenterivuoteen, eläkepalkkana pide-
tään sitä palveluksessaoloaikaista keski-
määräistä ansiota, joka vastaa vakiintunutta 
ansiotasoa ennen palvelussuhteen päätty-
mistä. 

Eläkepalkka määrätään 70 ja 73 §:n mu-
kaisesti, jos se niin laskien on suurempi. 
 

72 §  

Ikäkorotus  

 
Työkyvyttömyyseläkettä, osatyökyvyttö-

myyseläkettä tai kuntoutustukea korotetaan 
jäljempänä mainitulla kertoimella sen ka-
lenterivuoden alusta, johon mennessä elä-
kettä tai kuntoutustukea on maksettu yh-
teensä viideltä täydeltä kalenterivuodelta. 
Korotus määrätään sen mukaan, minkä 
ikäinen työntekijä on korotusvuoden alussa 
siten, että iän ollessa 24—26 vuotta koro-
tusprosentti on 21. Korotusprosentti piene-
nee kutakin ikävuotta kohden 0,7 prosent-
tiyksiköllä. Iän ollessa yli 55 vuotta, koro-
tusta ei tehdä. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu kertakorotus 
ei sisältynyt edunjättäjän eläkkeeseen tai 
jos edunjättäjä ei ollut eläkkeellä kuolles-
saan, lisätään perhe-eläkkeen perusteeksi 
laskettavaan edunjättäjän työkyvyttömyys-
eläkkeeseen se kertakorotus, jonka edunjät-
täjä olisi saanut, jos työkyvyttömyyseläke 
olisi jatkunut 1 momentissa tarkoitetun 
ajan. Kertakorotus lisätään perhe-
eläkkeeseen sen kalenterivuoden alusta, jo-
hon mennessä edunjättäjän työkyvyttömyys-
eläke tai kuntoutustuki olisi jatkunut yh-
teensä viisi täyttä kalenterivuotta. 

 
 

73 § 

Harkinnanvarainen eläkepalkka 

Jos työntekijän taikka edunsaajan ilmoi-
tuksen johdosta tulee selvitetyksi, että elä-
kepalkka on työntekijän tai edunjättäjän 
palvelussuhteessa jonkin enintään kymme-
nen vuotta ennen eläketapahtumaa ilmaan-
tuneen poikkeuksellisen syyn vuoksi alempi 
kuin hänen 70 §:n mukaisesti tarkistettu 
eläkepalkkansa samassa palvelussuhteessa 
ennen tällaisen syyn ilmaantumista niin pit-
känä aikana, että suurempaa palkkaa voi-
daan pitää vakiintuneena, pidetään palve-
lussuhteen eläkepalkkana sitä keskimääräis-
tä ansiota, joka hänellä olisi ollut, jollei 
mainittua syytä olisi esiintynyt. Edellytyk-
senä on, että mainitulla seikalla on vähin-

73 §  

Elinaikakerroin  

Eläketurva sopeutetaan eliniän odotteen 
muutokseen vuoden 2009 jälkeen siten, että 
vanhuuseläkkeen alkaessa eläke muunne-
taan työntekijän 62 vuoden iän täyttämis-
vuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella. 
Jos vanhuuseläke kuitenkin alkaa ennen 62 
vuoden iän täyttämisvuotta, vanhuuseläke 
muunnetaan eläkkeen alkamisvuodelle vah-
vistetulla elinaikakertoimella. Leskeneläke 
muunnetaan eläkesovitusta tehtäessä kysei-
selle vuodelle vahvistetulla elinaikakertoi-
mella.  

Kun työkyvyttömyyseläke muuttuu van-
huuseläkkeeksi 62 vuoden iässä tai sen jäl-
keen, eläke tarkistetaan työntekijän 62 vuo-
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tään 20 prosentin vaikutus kokonaiseläke-
turvaan.  

Jos työntekijä tai edunsaaja esittää riittä-
väksi katsottavan selvityksen, noudatetaan 
1 momenttia, vaikka poikkeuksellinen syy 
olisi ilmaantunut aikaisemmin kuin kym-
menen vuotta ennen eläketapahtumaa. 

Jos tulee selvitetyksi, että eläkepalkka on 
poikkeuksellisesta syystä 1 momentissa tar-
koitetulla tavalla korkeampi kuin vakiintu-
nut työansio, voidaan eläkepalkkaa samalla 
tavoin alentaa. 

Sen estämättä, mitä 65 §:ssä säädetään 
palvelussuhteen päättymisestä, katsotaan 
mainitun palvelussuhteen jatkuneen yhden-
jaksoisesti tätä pykälää sovellettaessa. 

den iän täyttämisvuodeksi vahvistetulla 
elinaikakertoimella. Jos työkyvyttömyyselä-
ke muuttuu vanhuuseläkkeeksi ennen 62 
vuoden iän täyttämisvuotta, eläke tarkiste-
taan kuitenkin elinaikakertoimella, joka on 
vahvistettu sille vuodelle, jona eläke muut-
tuu vanhuuseläkkeeksi. 

Elinaikakertoimena käytetään sosiaali- ja 
terveysministeriön vuosittain työntekijäin 
eläkelain 7 h §:n nojalla vuosittain vahvis-
tamaa kerrointa. 

 
 

 
74 § 

Lyhyistä palvelussuhteista karttuneen eläk-
keen vähimmäismäärä 

Jos työntekijän 58 §:n 2 momentissa tar-
koitetuista palvelussuhteista sekä luotta-
mushenkilön 10 §:n 2 momentin mukaisista 
ansionmenetyksen korvauksista, jotka jää-
vät vuodessa alle 12 kertaa 15,14 euroa, 
karttunut eläke on yhteismäärältään ennen 
76 §:n mukaista yhteensovitusta pienempi 
kuin 1,68 euroa kuukaudessa, näistä palve-
lussuhteista ja ansionmenetyksen korvauk-
sista ei ole oikeutta eläkkeeseen. Rahamää-
rä 15,14 euroa vastaa vuoden 1966 indeksi-
lukua 142 ja rahamäärä 1,68 euroa vuoden 
1997 indeksilukua 1791. 

74 §  

Lyhyistä palvelussuhteista karttuneen eläk-
keen vähimmäismäärä  

(kumotaan) 
 

 
75 § 

Eläkkeen rajaus 

Eläke lasketaan jokaisesta palvelussuh-
teesta erikseen. Eri palvelussuhteista mää-
rätyt eläkkeet lasketaan yhteen. Eläkkeiden 
enimmäismäärä saa olla enintään 60 pro-
senttia suurimmasta eläkepalkasta sellai-
sessa palvelussuhteessa, jossa on eläkeai-
kaa vähintään kaksi vuotta. Jos sellaista 
palvelussuhdetta ei ole, yhteismäärä saa ol-
la enintään 60 prosenttia suurimmasta tä-
män lain mukaisesta eläkepalkasta. Jos 
työntekijällä on tämän lain mukaan eläk-
keeseen oikeuttavia rinnakkaisia palvelus-

75 § 

 Eläkkeen rajaus 

(kumotaan) 
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suhteita, otetaan eläkkeiden enimmäismää-
rää määrättäessä huomioon rinnakkaisuus-
ajalta karttunut eläke vain siitä palvelus-
suhteesta, jonka eläkepalkka on suurin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua yhteis-
määrää laskettaessa ja eläkepalkkaa valit-
taessa ei oteta huomioon työntekijän 58 §:n 
2 momentissa tarkoitettuja palvelussuhteita. 
 

76 § 

Yhteensovitus 

Eläkkeiden yhteensovituksessa noudate-
taan soveltuvin osin, mitä työntekijäin elä-
kelain 8 ja 8 a §:ssä säädetään. Uusi yhteen-
sovitus tehdään samoin edellytyksin kuin 
työntekijäin eläkelain mukainen uusi yh-
teensovitus. 

Työeläkelain mukainen varhennettu van-
huuseläke otetaan yhteensovituksessa huo-
mioon sellaisena kuin se on ennen varhen-
nusvähennyksen tekemistä. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, ei kertasuorituksena maksettu suoritus, 
josta eläkelaitos on saanut tiedon eläkepää-
töksen antamisen jälkeen, aiheuta eläkkeen 
uutta yhteensovitusta eikä sitä oteta huomi-
oon muusta syystä tapahtuvassa uudessa 
yhteensovituksessa. 
 

76 § 

Yhteensovitus 

Tämän lain mukainen eläke yhteensovite-
taan vähentämällä eläkkeestä seuraavat 
etuudet: 

1) tapaturmavakuutuslain (608/1948) 
säännöksiin perustuva päiväraha tai tapa-
turmaeläke; 

2) liikennevakuutuslain (279/1959) nojal-
la myönnetty omaan vammaan perustuva 
jatkuva korvaus; 

3) tapaturmavakuutuslain perusteella 
korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 
(625/1991) nojalla myönnetty ansionmene-
tyskorvaus; 

4) liikennevakuutuslain perusteella kor-
vattavasta kuntoutuksesta annetun lain 
(626/1991) nojalla myönnetty ansionmene-
tyskorvaus;  

5) sotilasvammalain (404/1948) nojalla 
myönnetty elinkorko; ja 

6) sotilastapaturmalain (1211/1990) no-
jalla myönnetty päiväraha tai tapaturma-
eläke. 

Jos työntekijälle myönnetään vanhuuselä-
ke 13 §:n mukaisesti 68 vuoden iän täyttä-
misen jälkeen, yhteensovitus toimitetaan 
vastaten 68 vuoden ikää. 

Jos työntekijällä on oikeus 1 momentissa 
6 kohdassa mainittuun etuuteen, tämän lain 
mukaisena eläkkeenä maksetaan kaikkien 
jäljempänä 4 momentissa tarkoitettujen pe-
ruseläkkeiden yhteismäärän ja 1 momentis-
sa mainitun etuuden erotuksesta yhtä suuri 
osa kuin tämän lain mukainen eläke on kai-
kista peruseläkkeistä. 

Edellä 3 momentissa tarkoitettuja perus-
eläkkeitä ovat työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentissa mainitut eläkkeet. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, eläkettä yhteensovitettaessa ei oteta 
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huomioon tapaturmavakuutuslakiin, liiken-
nevakuutuslakiin tai sotilasvammalakiin pe-
rustuvaa sellaista korvausta, jota työntekijä 
on saanut vähintään kolmen vuoden ajan 
ennen eläketapahtumaa, siltä osin kuin kor-
vaus ei ylitä eläketapahtumaa edeltänyttä 
tasoa vastaavaa korvausta eikä tällaiseen 
korvaukseen perustuvaa perhe-eläkettä. 
Uutena eläketapahtumana ei tällöin pidetä 
työttömyyseläkkeen muuttumista työkyvyt-
tömyyseläkkeeksi, osatyökyvyttömyyseläk-
keen muuttumista työttömyyseläkkeeksi, 
työkyvyttömyyseläkkeen muuttumista van-
huuseläkkeeksi eikä oikeuden syntymistä 
perhe-eläkkeen saamiseen eläkkeensaajan 
jälkeen. Niin ikään ei oteta eläkkeitä yh-
teensovitettaessa huomioon sellaista soti-
lasvammalain mukaista korvausta, joka pe-
rustuu vuosien 1939—1945 sodissa saatuun 
vammaan.  

Yhteensovituksessa otetaan huomioon 
myös 1 momentissa tarkoitettua etuutta vas-
taava vieraan valtion maksama etuus. Jos 
työntekijän eläkettä määrättäessä otetaan 
huomioon tuleva aika kahden tai useamman 
valtion eläkelainsäädännön mukaan, tule-
van ajan päällekkäisyys estetään ottamalla 
huomioon 4 momentissa tarkoitettua etuutta 
vastaava vieraan valtion etuus tulevan ajan 
osalta silloin, kun on kysymys sosiaaliturva-
järjestelmien soveltamisesta yhteisön alu-
eella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, 
itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä annetun neuvoston ase-
tuksen (ETY) N:o 1408/71, jäljempänä so-
siaaliturva-asetus tai Suomea velvoittavien 
sosiaaliturvasopimusten alaisesta etuudes-
ta. 

 
 

77 § 

Luottamushenkilön eläkkeen yhteensovitus 

Yhteensovitettaessa luottamushenkilölle 
karttunutta eläkettä pidetään palvelussuh-
teena kutakin kalenterivuotta, jolta ansion-
menetyksen korvauksia ja erillisiä palkkioi-
ta on maksettu ja eläkepalkkana 1/12 vuo-
tuisista ansionmenetyksen korvauksista ja 
erillispalkkioista. 
 

77 §  

Eläkkeiden uudelleen yhteensovitus 

Edellä 76 §:ssä tarkoitettu yhteensovitus 
tehdään uudelleen, jos: 

1) tämän lain mukainen eläkkeen määrä 
muuttuu muutoin kuin jäljempänä 78 §:ssä 
säädetyn tarkistuksen johdosta; 

2) eläkkeensaajalle myönnetään 76 §:n 1 
momentissa tarkoitettu päiväraha, eläke, 
korvaus tai elinkorko; 
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3) eläkkeensaajalle myönnetään 76 §:n 6 
momentissa tarkoitettu yhteensovituksessa 
huomioon otettava etuus; tai 

4) 2 kohdassa mainitun etuuden määrä 
muuttuu muutoin kuin 78 §:ssä tarkoitetun 
tarkistuksen johdosta tai 3 kohdassa maini-
tun etuuden määrä muuttuu muutoin kuin 
78 §:ssä tarkoitettuun tarkistukseen rinnas-
tettavan toimenpiteen johdosta.  

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitet-
tua päivärahaa ei kuitenkaan yhteensoviteta 
silloin, kun se on myönnetty osatyökyvyttö-
myyseläkkeen saajalle ja se perustuu osa-
työkyvyttömyyseläkkeen aikana sattunee-
seen tapaturmaan.  

Yhteensovitusta ei tehdä uudelleen, jos 1 
momentissa tarkoitettu etuus myönnetään 
tai jos se muuttuu lyhyemmäksi ajaksi kuin 
neljäksi kuukaudeksi luettuna etuuden al-
kamisesta tai muuttumisesta.  

Yhteensovitus tehdään uudelleen siitä 
ajankohdasta, josta 1 momentin 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitettu etuus myönnetään tai josta 
sen määrä muuttuu, tai kun eläkelaitos saa 
tiedon 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun 
etuuden myöntämisestä tai muuttumisesta. 

 
78 § 

Indeksikorotus 

Eläkepalkka tarkistetaan eläkettä myön-
nettäessä ja 76 §:ää sovellettaessa niiden 
indeksilukujen mukaan, jotka vuosittain 
vahvistetaan työntekijäin eläkelain 9 §:n 
soveltamista varten. 

Eläkkeen määrä tarkistetaan samalla ta-
voin kuin työntekijäin eläkelain mukaisten 
eläkkeiden tarkistuksesta säädetään. 

78 § 

 Indeksitarkistus 

Eläkettä tarkistetaan kalenterivuosittain 
siten kuin työntekijäin eläkelain 9 §:ssä 
säädetään. 

 
84 § 

Perhe-eläkkeen peruste 

Perhe-eläkkeen perusteena on se edunjät-
täjän vanhuuseläke tai täysi työkyvyttö-
myyseläke, jota hän sai kuollessaan. Jos 
edunjättäjä sai työttömyyseläkettä tai 39 §:n 
1 momentissa tarkoitettua työkyvyttömyys-
eläkettä, johon ei oltu lisätty tulevan ajan 
eläkkeenosaa, tämä eläkkeenosa lisätään 
perhe-eläkkeen perusteeksi laskettavaan 

84 § 

 Perhe-eläkkeen peruste 

Perhe-eläkkeen perusteena on se edunjät-
täjän vanhuuseläke tai täysi työkyvyttö-
myyseläke, jota hän sai kuollessaan. Tällöin 
edunjättäjän vanhuuseläkkeessä ei oteta 
huomioon 73 §:n mukaista eläkkeen muun-
toa. Jos edunjättäjä sai työttömyyseläkettä 
tai 39 §:n 1 momentissa tarkoitettua työky-
vyttömyyseläkettä, johon ei oltu lisätty tu-
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edunjättäjän eläkkeeseen. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

levan ajan eläkkeenosaa, tämä eläkkeenosa 
lisätään perhe-eläkkeen perusteeksi lasket-
tavaan edunjättäjän eläkkeeseen. Niin ikään 
perhe-eläkkeen perusteeksi laskettavaan 
edunjättäjän eläkkeeseen lisätään edunjät-
täjän eläkkeellä ollessa ansaitsema uusi 
eläke.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
87 §  

Perhe-eläkkeen yhteensovitus  

Perhe-eläkkeen yhteensovituksessa nou-
datetaan soveltuvin osin, mitä työntekijäin 
eläkelain 8 ja 8 a §:ssä säädetään. Uusi yh-
teensovitus tehdään samoin edellytyksin 
kuin työntekijäin eläkelain mukainen uusi 
yhteensovitus. 

Yhteensovitettu perhe-eläke jaetaan edun-
saajien kesken 85 ja 86 §:ssä mainittujen 
määrien kesken. 
 

87 §  

Perhe-eläkkeen yhteensovitus  

Perhe-eläkkeen yhteensovituksessa nou-
datetaan soveltuvin osin, mitä 76 ja 77 
§:ssä säädetään. Jos yhteensovitus tehdään 
uudelleen, otetaan 76 §:n 1 momentin 2 ja 3 
kohtaa sovellettaessa huomioon siinä tar-
koitettua etuutta vastaava perhe-eläke. 
 

 
88 § 

Leskeneläkkeen eläkesovitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos leski ei saa 1 momentissa tarkoitettua 

eläkettä, lesken ansiotyöhön ja kunnallisiin 
luottamustoimiin perustuvana eläkkeenä pi-
detään sitä eläkettä, joka hänelle olisi 
myönnetty, jos hän olisi tullut täyteen työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa 
määrin työkyvyttömäksi edunjättäjän kuo-
linpäivänä tai sinä päivänä, jona 2 momen-
tissa tarkoitettu lapsi täyttää 18 vuotta. Näin 
menetellään myös vieraan valtion tai kan-
sainvälisen järjestön palveluksessa ansaitun 
vastaavan etuuden osalta. Jollei mainitusta 
etuudesta saada tietoa, mainittuna lesken 
ansiotyöhön perustuvana eläkkeenä voidaan 
pitää sellaista teoreettista eläkettä, joka les-
kelle olisi myönnetty, jos hänen vieraassa 
valtiossa työskentelyyn tai kansainvälisen 
järjestön palvelukseen perustuva vakuutus-
aikansa olisi tämän lain alaista palvelusta. 
Eläkettä määrättäessä ei kuitenkaan sovel-
leta tulevan ajan jälkikarenssiaikaa piden-
täviä 54—56 §:n säännöksiä. 

88 §  

Leskeneläkkeen eläkesovitus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos leski ei saa 1 momentissa tarkoitettua 

eläkettä, lesken ansioihin perustuvana eläk-
keenä pidetään sitä eläkettä, joka hänelle 
olisi myönnetty, jos hän olisi tullut täyteen 
työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa 
määrin työkyvyttömäksi edunjättäjän kuo-
linpäivänä tai sinä päivänä, jona 2 momen-
tissa tarkoitettu lapsi täyttää 18 vuotta. Näin 
menetellään myös vieraan valtion tai kan-
sainvälisen järjestön palveluksessa ansaitun 
vastaavan etuuden osalta. Jollei mainitusta 
etuudesta saada tietoa, mainittuna lesken 
ansiotyöhön perustuvana eläkkeenä voidaan 
pitää sellaista teoreettista eläkettä, joka les-
kelle olisi myönnetty, jos hänen vieraassa 
valtiossa työskentelyyn tai kansainvälisen 
järjestön palvelukseen perustuva vakuutus-
aikansa olisi tämän lain alaista palvelusta. 
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89 § 

Eläkesovitusperuste 

Eläkesovituksessa vähennetään les-
keneläkettä, jos lesken 88 §:ssä tarkoitetut 
eläkkeet ylittävät eläkesovitusperusteen. 
Eläkesovitusperuste on 42,89 euroa kuu-
kaudessa, jos edunjättäjän 84 §:n mukaisesti 
laskettu eläke ja työeläkelakiin perustuvat 
eläkkeet yhteensä ylittävät sanotun raha-
määrän. Eläkesovitusperuste on sanottujen 
eläkkeiden yhteismäärän suuruinen, jos yh-
teismäärä ylittää 21,44 euroa ja on enintään 
42,89 euroa. Muussa tapauksessa eläkesovi-
tusperuste on 21,44 euroa. Rahamäärät vas-
taavat vuoden 1966 indeksilukua 142. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

89 § 

Eläkesovitusperuste 

Eläkesovituksessa vähennetään les-
keneläkettä, jos lesken 88 §:ssä tarkoitetut 
eläkkeet ylittävät eläkesovitusperusteen. 
Eläkesovitusperuste on 649,69 euroa kuu-
kaudessa, jos edunjättäjän 84 §:n mukaisesti 
laskettu eläke ja työeläkelakiin perustuvat 
eläkkeet yhteensä ylittävät sanotun raha-
määrän. Eläkesovitusperuste on sanottujen 
eläkkeiden yhteismäärän suuruinen, jos yh-
teismäärä ylittää 324,77 euroa ja on enin-
tään 649,69 euroa. Muussa tapauksessa elä-
kesovitusperuste on 324,77 euroa. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

92 § 

Perhe-eläkkeen indeksikorotus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

92 §  

Perhe-eläkkeen indeksitarkistus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

101 § 

Ennakkopäätös eläkeoikeudesta 

Kunnallinen eläkelaitos voi antaa ennak-
kopäätöksen siitä: 

1) onko hakija tämän lain alaisessa virka- 
tai työsuhteessa tai onko hän tiettynä ajan-
jaksona ollut sellaisessa virka- tai työsuh-
teessa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) onko jokin virasta tai työstä maksettava 
palkkalaji eläkkeeseen oikeuttavaa palkkaa. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työntekijän hakemuksesta eläkelaitoksen 
on annettava päätös siitä, onko palvelussuh-
teeseen sovellettava 65 §:ää ja myönteisessä 
tapauksessa vahvistettava näin päättyneestä 
palvelussuhteesta muodostuva vastainen 
eläkeoikeus. 

 

101 § 

Ennakkopäätös eläkeoikeudesta 

Kunnallinen eläkelaitos voi antaa ennak-
kopäätöksen siitä: 

1) onko hakija tämän lain alaisessa palve-
lussuhteessa tai onko hän tiettynä ajanjak-
sona ollut sellaisessa palvelussuhteessa; 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) onko työntekijälle maksettava palkka 
tai muu vastike 68 §:ssä tarkoitettua eläket-
tä kartuttavaa työansiota. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Eläkelaitoksen on asianomaisen jäsenyh-
teisön hakemuksesta annettava päätös siitä, 
onko työntekijälle maksettava palkka tai 
muu vastike sellaista 68 §:ssä tarkoitettua, 
eläkettä kartuttavaa työansiota, joka kuuluu 
tämän lain piiriin 

. 
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102 § 

Ennakkopäätös yksilöllisestä varhaiseläk-
keestä ja osatyökyvyttömyyseläkkeestä 

 
Työntekijällä on oikeus saada ennakko-

päätös siitä, täyttääkö hän: 
1) yksilöllisen varhaiseläkkeen saamisen 

edellytykset; tai 
2) osatyökyvyttömyyseläkkeen saamisen 

edellytykset. 
Ennakkopäätös on eläkelaitosta sitova, jos 

siihen perustuva eläkehakemus tehdään yh-
deksän kuukauden tai jäsenyhteisön ja työn-
tekijän sopiman sitä pitemmän ajan kulues-
sa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 
 

102 § 

Ennakkopäätös osatyökyvyttömyyseläk-
keestä ja oikeudesta ammatilliseen kun-

toutukseen 

Työntekijällä on oikeus saada ennakko-
päätös siitä, täyttääkö hän: 

1) osatyökyvyttömyyseläkkeen saamisen 
edellytykset; tai 

2) ammatillisen kuntoutuksen saamisen 
edellytykset. 

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu 
ennakkopäätös on eläkelaitosta sitova, jos 
siihen perustuva eläkehakemus tehdään yh-
deksän kuukauden tai jäsenyhteisön ja työn-
tekijän sopiman sitä pitemmän ajan kulues-
sa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Edellä 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu ennak-
kopäätös on eläkelaitosta sitova, jos kun-
toutussuunnitelma, jonka eläkelaitos hyväk-
syy, toimitetaan eläkelaitokseen yhdeksän 
kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimai-
seksi tulosta. 

 
 
 

103 § 

Viimeisen eläkelaitoksen tehtävät 

Jos työntekijä tai luottamushenkilö on ol-
lut sekä tämän lain että muun julkisten alo-
jen eläkelain taikka yksityisten alojen elä-
kelain mukaisen eläketurvan piirissä ja jos 
hän eläketapahtumahetkellä tai viimeksi 
ennen eläketapahtumaa oli tämän lain pii-
riin kuuluvassa palvelussuhteessa, kunnalli-
nen eläkelaitos (viimeinen eläkelaitos):  
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos työntekijän tai luottamushenkilön elä-
keturva oli eläketapahtumahetkellä tai vii-
meksi ennen eläketapahtumaa järjestetty 
muussa julkisten alojen eläkelaitoksessa tai 
yksityisten alojen eläkelaitoksessa, tämä 
eläkelaitos hoitaa viimeisenä eläkelaitokse-
na 1 momentissa tarkoitetut tehtävät myös 
tämän lain mukaisen eläketurvan osalta. 

 

103 § 

Viimeisen eläkelaitoksen tehtävät 

Jos työntekijä on ollut sekä tämän lain et-
tä muun julkisten alojen eläkelain taikka 
yksityisten alojen eläkelain mukaisen eläke-
turvan piirissä ja jos hän eläketapahtuma-
hetkellä tai viimeksi ennen eläketapahtumaa 
oli tämän lain piiriin kuuluvassa palvelus-
suhteessa, kunnallinen eläkelaitos (viimei-
nen eläkelaitos):  
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos työntekijän eläketurva oli eläketapah-
tumahetkellä tai viimeksi ennen eläketapah-
tumaa järjestetty muussa julkisten alojen 
eläkelaitoksessa tai yksityisten alojen eläke-
laitoksessa, tämä eläkelaitos hoitaa viimei-
senä eläkelaitoksena 1 momentissa tarkoite-
tut tehtävät myös tämän lain mukaisen elä-
keturvan osalta. 
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105 § 

Neuvotteluvelvollisuus 

Jos kunnallinen eläkelaitos tässä luvussa 
tarkoitettuna viimeisenä eläkelaitoksena rat-
kaisee oikeuden työkyvyttömyyseläkkee-
seen 24 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla 
tai kysymys on oikeudesta yksilölliseen var-
haiseläkkeeseen ja jos työntekijäin eläkelain 
10 d §:n 1 momentissa tarkoitetun yksityis-
ten alojen eläkelaitoksen eläkkeen määrä 
kuukaudessa ylittää työntekijäin eläkelain 1 
§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun ra-
hamäärän kolminkertaisena, kunnallisen 
eläkelaitoksen on ennen päätöstään pyydet-
tävä yksityisten alojen eläkelaitokselta arvio 
eläkkeenhakijan työkyvystä. Jos kunnalli-
nen eläkelaitos ja yksityisten alojen eläke-
laitos ovat tällöin eläkkeenhakijan työkyvyn 
arvioinnista eri mieltä, yksityisten alojen 
eläkelakien piiriin kuuluvaan eläketurvaan 
ei sovelleta, mitä viimeisestä eläkelaitok-
sesta 103 §:n 1 momentissa säädetään. 

 

105 §  

Neuvotteluvelvollisuus  

Jos kunnallinen eläkelaitos tässä luvussa 
tarkoitettuna viimeisenä eläkelaitoksena rat-
kaisee oikeuden työkyvyttömyyseläkkee-
seen 24 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla ja 
jos työntekijäin eläkelain 10 d §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun yksityisten alojen elä-
kelaitoksen eläkkeen määrä kuukaudessa 
ylittää työntekijäin eläkelain 1 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitetun rahamäärän 
kolminkertaisena, kunnallisen eläkelaitok-
sen on ennen päätöstään pyydettävä yksi-
tyisten alojen eläkelaitokselta arvio eläk-
keenhakijan työkyvystä. Jos kunnallinen 
eläkelaitos ja yksityisten alojen eläkelaitos 
ovat tällöin eläkkeenhakijan työkyvyn arvi-
oinnista eri mieltä, yksityisten alojen eläke-
lakien piiriin kuuluvaan eläketurvaan ei so-
velleta, mitä viimeisestä eläkelaitoksesta 
103 §:n 1 momentissa säädetään. 
 

 
 

109 § 

Muun kuin työkyvyttömyyseläkkeen maksa-
misen alkaminen 

Vanhuuseläkkeen, osa-aikaeläkkeen, yksi-
löllisen varhaiseläkkeen ja työttömyyseläk-
keen maksaminen alkaa seuraavan kalente-
rikuukauden alusta sen jälkeen, kun oikeus 
eläkkeen saamiseen on syntynyt. 

Yksilöllistä varhaiseläkettä maksetaan 
kuitenkin aikaisintaan eläkkeen tai 102 
§:ssä tarkoitetun ennakkopäätöksen hake-
mista seuraavan kalenterikuukauden alusta. 

Jos työntekijä on saanut 36 §:n 1 momen-
tin 3 kohdassa tarkoitetun työvoimaviran-
omaisen todistuksen myöhemmin kuin kuu-
kauden kuluessa 36 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitetun päivärahatodistuksen an-
tamisesta, työttömyyseläke alkaa työvoima-
viranomaisen todistuksen antamista seuraa-
van kalenterikuukauden alusta. 

 

109 § 

Muun kuin työkyvyttömyyseläkkeen maksa-
misen alkaminen  

Vanhuuseläkkeen, osa-aikaeläkkeen ja 
työttömyyseläkkeen maksaminen alkaa seu-
raavan kalenterikuukauden alusta sen jäl-
keen, kun oikeus eläkkeen saamiseen on 
syntynyt.  

Jos työntekijä on saanut 36 §:n 1 momen-
tin 3 kohdassa tarkoitetun työvoimaviran-
omaisen todistuksen myöhemmin kuin kuu-
kauden kuluessa 36 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitetun päivärahatodistuksen an-
tamisesta, työttömyyseläke alkaa työvoima-
viranomaisen todistuksen antamista seuraa-
van kalenterikuukauden alusta. 
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110 § 

Takautuva maksaminen ja eläkesaatavan 
vanhentuminen 

Vanhuus- tai perhe-eläkettä ei ilman päte-
vää syytä makseta takautuvasti pitemmältä 
kuin vuoden ajalta ennen hakemuksen te-
kemistä eikä työttömyyseläkettä tai osa-
aikaeläkettä pitemmältä kuin kuuden kuu-
kauden ajalta ennen hakemuksen tekemistä. 
Yksilöllinen varhaiseläke voidaan poikke-
uksellisesta syystä maksaa takautuvasti, 
kuitenkin enintään vuoden ajalta ennen ha-
kemista seuraavaa kuukautta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

110 § 

Takautuva maksaminen ja eläkesaatavan 
vanhentuminen  

Perhe-eläke voidaan maksaa takautuvasti 
vuoden ajalta ennen hakemuksen tekemistä 
ja työttömyyseläkettä tai osa-aikaeläkettä 
kuuden kuukauden ajalta ennen hakemuk-
sen tekemistä. Pätevästä syystä perhe-eläke 
ja työttömyys- ja osa-aikaeläke voidaan 
maksaa tätä pitemmältäkin ajalta.  

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
112 § 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen maksami-
sen alkaminen 

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä makse-
taan, jollei jäljempänä tässä pykälässä toisin 
säädetä, aikaisintaan sen kalenterikuukau-
den alusta, joka ensiksi seuraa sairausva-
kuutuslain 27 §:ssä tarkoitetun päivärahan 
ensisijaisuusajan eli 150 ensimmäisen suo-
rituspäivän ja tämän jälkeisten, sanotussa 
pykälässä tarkemmin säädettyjen viiden tai 
neljän täyden kalenterikuukauden jälkeen. 

 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

112 § 

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen maksami-
sen alkaminen 

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä makse-
taan, jollei jäljempänä tässä pykälässä toisin 
säädetä, aikaisintaan sen kalenterikuukau-
den alusta, joka ensiksi seuraa sairausva-
kuutuslain 27 §:ssä tarkoitetun päivärahan 
ensisijaisuusajan eli 150 ensimmäisen suo-
rituspäivän ja tämän jälkeisten, sanotussa 
pykälässä tarkemmin säädettyjen viiden tai 
neljän täyden kalenterikuukauden jälkeen. 
Jos työntekijä on täyttänyt 63 vuotta ennen 
sairausvakuutuslain 27 §:ssä tarkoitetun 
ensisijaisuusajan täyttämistä, eläke laske-
taan työkyvyttömyyseläkkeenä, mutta 
myönnetään vanhuuseläkkeenä 63 vuoden 
iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta 
lukien. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

115 § 

Kertasuoritus 

Kunnallinen eläkelaitos voi maksaa kerta-
suorituksena vanhuuseläkkeen ja sellaisen 
täyden työkyvyttömyyseläkkeen, johon ei 
ole liitetty tulevaa aikaa, jos eläkkeen mää-
rä ennen 76 §:n mukaista yhteensovitusta 
on pienempi kuin 0,84 euroa kuukaudessa. 

115 §  

Kertasuoritus  

Kunnallinen eläkelaitos voi maksaa kerta-
suorituksena vanhuuseläkkeen ja täyden 
työkyvyttömyyseläkkeen, jos eläkkeen 
määrä ennen 76 ja 77 §:n mukaista yhteen-
sovitusta on pienempi kuin 12,72 euroa 
kuukaudessa. Jos eläkelaitos maksaa työky-
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Rahamäärä vastaa vuoden 1966 indeksilu-
kua 142. Niin ikään eläkelaitos voi maksaa 
kertasuorituksena 0,84 euroa pienemmän 
perhe-eläkkeen ja Suomesta lapselle mak-
settavan eläkkeen, joka maksetaan lapselle 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta 
yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin 
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoitta-
jiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) n:o 1408/71 pe-
rusteella niiden etuuksien, joihin lapsella 
olisi oikeus Suomesta, ja lapsen asuinmaan 
myöntämien etuuksien erotuksena. Kerta-
suoritus lasketaan työntekijäin eläkelain 19 
b §:n 5 momentissa tarkoitettujen sosiaali- 
ja terveysministeriön vahvistamien perus-
teiden mukaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

vyttömyyseläkkeen kertasuorituksena, se 
maksaa samalla kertasuorituksena myös 
työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen myönnettä-
vän vanhuuseläkkeen. Niin ikään eläkelai-
tos voi maksaa kertasuorituksena 12,72 eu-
roa pienemmän perhe-eläkkeen ja Suomes-
ta lapselle maksettavan eläkkeen, joka mak-
setaan lapselle sosiaaliturva-asetuksen  pe-
rusteella niiden etuuksien, joihin lapsella 
olisi oikeus Suomesta, ja lapsen asuinmaan 
myöntämien etuuksien erotuksena. Kerta-
suoritus lasketaan työntekijäin eläkelain 19 
b §:n 5 momentissa tarkoitettujen sosiaali- 
ja terveysministeriön vahvistamien perus-
teiden mukaisesti.  

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
117 § 

Vanhuuseläkkeen maksamisen keskeyttämi-
nen 

Jos eläkkeensaajalle on myönnetty 12 §:n 
nojalla vanhuuseläke valtion eläkelain 
muuttamisesta annetun lain (757/1986) 
voimaantulosäännöksen 3 momentin nojalla 
ja jos tämän valtion eläkkeen maksaminen 
keskeytetään valtion eläkelain muuttamises-
ta annetun lain voimaantulosäännöksen 
muuttamisesta annetun lain (1345/1990) 
mukaisesti, keskeytetään samaksi ajaksi 
myös tämän lain nojalla myönnetyn eläk-
keen maksaminen. Samoin keskeytetään täl-
laisen eläkkeen maksaminen, jos työntekijä 
ennen tämän lain mukaisen vanhuuseläke-
iän saavuttamista tulee eläkelaitoksen jä-
senyhteisön päätoimiseen palvelussuhtee-
seen, sanotun palvelun ajaksi. 

117 §  

Vanhuuseläkkeen maksamisen keskeyttämi-
nen  

 
(kumotaan) 
 

 
123 § 

Viivästyskorotuksen maksamisvelvollisuu-
den rajoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläkkeen korotusta ei makseta, jos se on 

pienempi kuin 2,52 euroa. Rahamäärä vas-
taa vuoden 1984 indeksilukua 1006. 

123 § 

 Viivästyskorotuksen maksamisvelvollisuu-
den rajoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläkkeen korotusta ei makseta, jos se on 

pienempi kuin 5,39 euroa.  
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125 § 

Eläkkeen maksaminen sairausvakuutusra-
hastolle  

Jos täysi työkyvyttömyyseläke myönne-
tään takautuvasti 112 §:n 1 momentin mu-
kaisesti samalta ajalta, jolta on maksettu 
sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, 
eläke maksetaan sairausvakuutusrahastolle 
siltä osin kuin se vastaa samalta ajalta mak-
settua sairausvakuutuslain mukaista päivä-
rahaa. Samoin menetellään, jos yksilöllinen 
varhaiseläke myönnetään takautuvasti. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

125 § 

 Eläkkeen maksaminen sairausvakuutusra-
hastolle  

Jos täysi työkyvyttömyyseläke myönne-
tään takautuvasti 112 §:n 1 momentin mu-
kaisesti samalle ajalle, jolta on maksettu 
sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, 
eläke maksetaan sairausvakuutusrahastolle 
siltä osin kuin se vastaa samalta ajalta mak-
settua sairausvakuutuslain mukaista päivä-
rahaa.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
126 § 

Eläkkeen maksaminen Kansaneläkelaitok-
selle ja työttömyyskassalle 

Jos eläkkeensaaja on saanut työttömyys-
turvalain mukaista työttömyyspäivärahaa, 
työmarkkinatukea tai koulutuspäivärahaa 
taikka julkisesta työvoimapalvelusta anne-
tun lain mukaista ansiotukea samalta ajalta, 
jolta hänelle myönnetään eläkettä takautu-
vasti, kunnallisen eläkelaitoksen on Kan-
saneläkelaitoksen tai työttömyyskassan vaa-
timuksesta suoritettava takautuvasti makset-
tava eläke Kansaneläkelaitokselle tai työt-
tömyyskassalle siltä osin kuin se vastaa sa-
malta ajalta maksetun työttömyyspäivära-
han, työmarkkinatuen, koulutustuen tai an-
siotuen määrää. 

Jos eläkkeensaaja on väliaikaisesti saanut 
Kansaneläkelaitoksen maksamaa eläkettä 
kansaneläkelain 45 §:n 2 momentin mukaan 
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään 
153 §:ssä tarkoitetun valituksen johdosta 
eläkettä takautuvasti, eläkelaitoksen on 
maksettava takautuva eläke Kansaneläkelai-
tokselle siltä osin kuin se vastaa Kansanelä-
kelaitoksen samalta ajalta liikaa maksaman 
eläkkeen määrää. Samoin voidaan menetel-
lä, jos eläkkeensaaja on saanut kansaneläke-
lain mukaista eläkettä samalta ajalta, jolta 
kunnallinen eläkelaitos 162 §:n mukaisesti 
oikaisee tai muutoin tarkistaa myönnetyn 
eläkkeen määrän. 

 

126 §  

Eläkkeen maksaminen Kansaneläkelaitok-
selle ja työttömyyskassalle 

Jos eläkkeensaaja on saanut työttömyys-
turvalain mukaista työttömyyspäivärahaa, 
työmarkkinatukea tai koulutuspäivärahaa 
taikka julkisesta työvoimapalvelusta anne-
tun lain mukaista koulutustukea samalta 
ajalta, jolta hänelle myönnetään eläkettä ta-
kautuvasti, kunnallisen eläkelaitoksen on 
Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan 
vaatimuksesta suoritettava takautuvasti 
maksettava eläke Kansaneläkelaitokselle tai 
työttömyyskassalle siltä osin kuin se vastaa 
samalta ajalta maksetun työttömyyspäivä-
rahan, työmarkkinatuen, koulutustuen tai 
ansiotuen määrää.  

Jos eläkkeensaaja on väliaikaisesti saanut 
Kansaneläkelaitoksen maksamaa eläkettä 
kansaneläkelain 45 §:n 2 momentin mukaan 
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään 
153 §:ssä tarkoitetun valituksen johdosta 
eläkettä takautuvasti, eläkelaitoksen on 
maksettava takautuva eläke Kansaneläkelai-
tokselle siltä osin kuin se vastaa Kansanelä-
kelaitoksen samalta ajalta liikaa maksaman 
eläkkeen määrää. Samoin voidaan menetel-
lä, jos eläkelaitos jatkaa 153 §:ssä tarkoite-
tun valituksen johdosta myönnettyä kuntou-
tustukea takautuvasti tai silloin, kun eläk-
keensaaja on saanut kansaneläkelain mu-
kaista eläkettä samalta ajalta, jolta kunnal-
linen eläkelaitos 162 §:n mukaisesti oikai-
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

see aikaisemman päätöksen tai muutoin 
tarkistaa myönnetyn eläkkeen määrän tai 
oikaisupäätöksen jälkeen myöntää kuntou-
tustuelle jatkoa takautuvasti.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos henkilölle myönnetään vanhuuseläke 
takautuvasti samalle ajalle, jolta hän on 
saanut sairausvakuutuslain mukaista päivä-
rahaa, maksetaan eläke sairausvakuutusra-
hastolle siltä osin kuin se vastaa samalta 
ajalta maksetun päivärahan määrää. 

 
 

133 § 

Palkansaajien eläkemaksu 

Tämän lain soveltamisalan piiriin kuulu-
vat työntekijät ja luottamushenkilöt ovat 
velvollisia suorittamaan eläkemaksun. 

Eläkemaksu on työntekijäin eläkelain 12 
b §:n 1 momentissa säädetyn eläkemaksu-
prosentin suuruinen osuus 131 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuista ansioista. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

133 §  

Palkansaajien eläkemaksu 

Tämän lain soveltamisalan piiriin kuulu-
vat työntekijät ovat velvolliset suorittamaan  
eläkemaksun. 

Eläkemaksu on työntekijäin eläkelain 12 
b §:n 1 momentissa säädetyn eläkemaksu-
prosentin suuruinen osuus 68 §:ssä tarkoi-
tetuista eläkkeessä huomioon otettavista 
ansioista.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
140 § 

Toimisto  

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
 
 Työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden se-

kä muiden lääketieteellisiä kysymyksiä si-
sältävien asioiden ratkaisemiseen eläkelai-
toksessa on osallistuttava yhden tai useam-
man asiantuntijalääkärin. Eläkelaitoksen 
asiantuntijalääkärin tässä toimessaan an-
tamaan arvioon ei sovelleta, mitä tervey-
denhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
(559/1994) 23 §:ssä säädetään. 

 
 

145 § 

Eläkkeenhakijan ja -saajan ilmoitusvelvol-
lisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvol-

145 §  

Eläkkeenhakijan ja -saajan ilmoitusvelvol-
lisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvol-
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linen ilmoittamaan eläkelaitokselle työky-
kynsä palautumisesta ja kuntoutuksen kes-
keytymisestä sekä yksilöllisen varhaiseläk-
keen saaja ryhtymisestään ansiotyöhön.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

linen ilmoittamaan eläkelaitokselle työky-
kynsä palautumisesta, ryhtymisestään an-
siotyöhön ja kuntoutuksen keskeytymisestä.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 

146 § 

Jäsenyhteisöjen ilmoitusvelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

jäsenyhteisö on velvollinen pyydettäessä 
antamaan eläkelaitokselle ja tämän lain 
mukaiselle muutoksenhakuelimelle kaikki 
sellaiset työntekijän ja luottamushenkilön 
työskentelyä ja työolosuhteita koskevat ja 
muut vastaavat jäsenyhteisöltä saatavissa 
olevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä elä-
keturvan järjestämiseksi ja käsiteltävänä 
olevan eläkeasian ratkaisemista varten tai 
jotka muuten ovat välttämättömiä tässä lais-
sa säädettyjen tehtävien toimeenpanossa.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

146 §  

Jäsenyhteisöjen ilmoitusvelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 

jäsenyhteisö on velvollinen pyydettäessä 
antamaan eläkelaitokselle ja tämän lain 
mukaiselle muutoksenhakuelimelle kaikki 
sellaiset työntekijän työskentelyä ja työ-
olosuhteita koskevat ja muut vastaavat jä-
senyhteisöltä saatavissa olevat tiedot, jotka 
ovat välttämättömiä eläketurvan järjestämi-
seksi ja käsiteltävänä olevan eläkeasian rat-
kaisemista varten tai jotka muuten ovat 
välttämättömiä tässä laissa säädettyjen teh-
tävien toimeenpanossa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

148 § 

Eläkelaitoksen oikeus antaa tietoja 

Kunnallisella eläkelaitoksella on oikeus 
sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia 
koskevien rajoitusten estämättä antaa tämän 
lain toimeenpanoon perustuvia tietoja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) jäsenyhteisön järjestämän 9 §:ssä tar-
koitetun vapaamuotoisen eläkevakuutuksen 
taikka yksityisen työnantajan järjestämän 
muun kuin työntekijäin eläkelain 11 §:n 1 
momentissa tarkoitetun vapaaehtoisen ryh-
mälisäeläketurvan jatkuvaa hoitamista var-
ten työntekijöiden ja luottamushenkilöiden 
nimi- ja osoitetiedot, henkilötunnukset, tie-
dot eläkkeiden määristä ja eläkkeen mää-
rään vaikuttavista tekijöistä sekä muut tässä 
kohdassa mainittua tarkoitusta varten vält-

148 § 

 Eläkelaitoksen oikeus antaa tietoja 

Kunnallisella eläkelaitoksella on oikeus 
sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia 
koskevien rajoitusten estämättä antaa tämän 
lain toimeenpanoon perustuvia tietoja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) jäsenyhteisön järjestämän 9 §:ssä tar-
koitetun vapaamuotoisen eläkevakuutuksen 
taikka yksityisen työnantajan järjestämän 
muun kuin työntekijäin eläkelain 11 §:n 1 
momentissa tarkoitetun vapaaehtoisen ryh-
mälisäeläketurvan jatkuvaa hoitamista var-
ten työntekijöiden nimi- ja osoitetiedot, 
henkilötunnukset, tiedot eläkkeiden määris-
tä ja eläkkeen määrään vaikuttavista teki-
jöistä sekä muut tässä kohdassa mainittua 
tarkoitusta varten välttämättömät tiedot li-
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tämättömät tiedot lisäeläketurvaa hoitavalle 
henkivakuutusyhtiölle, eläkekassalle tai elä-
kesäätiölle; 

8) henkivakuutusyhtiölle, eläkekassalle 
tai eläkesäätiölle uuden vapaamuotoisen 
eläkevakuutuksen tai ryhmälisäeläketurvan 
ehtojen sopimista varten työntekijöiden ja 
luottamushenkilöiden nimi- ja osoitetiedot, 
henkilötunnukset, tiedot eläkkeiden määris-
tä ja eläkkeen määrään vaikuttavista teki-
jöistä sekä muut tässä kohdassa mainittua 
tarkoitusta varten välttämättömät tiedot, jos 
lisäeläketurva jäsenyhteisön tai yksityisen 
työnantajan aloitteesta lopetetaan ja korva-
taan vastaavanlaisella uudella lisäeläketur-
valla; uuden lisäeläketurvavakuutuksen an-
tajan on tällöin esitettävä eläkelaitokselle 
selvitys siitä, että uusi lisäeläketurva mer-
kitsee aikaisemman lisäeläketurvan kor-
vaamista uudella; sekä 

9) henkivakuutusyhtiölle, eläkekassalle 
tai eläkesäätiölle lisäeläketurvan ja sen kus-
tannusten määrittelemistä varten tiedot 
työntekijöiden ja luottamushenkilöiden vir-
ka- ja työsuhteista, luottamustoimista, 3 §:n 
2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista 
toimeksiantosopimuksista ja sopimuksista, 
eläkeoikeuksista, ikä- ja sukupuolija-
kaumasta ja eläkkeen määriin vaikuttavista 
tekijöistä sekä lisäeläketurvan lopullisen si-
sällön määrittelemistä varten työntekijöiden 
ja luottamushenkilöiden nimi- ja osoitetie-
dot, henkilötunnukset, tiedot eläkkeiden 
määristä ja eläkkeen määrään vaikuttavista 
tekijöistä sekä muut tässä kohdassa mainit-
tua tarkoitusta varten välttämättömät tiedot; 
yksilöityjen henkilötietojen luovuttamisen 
edellytyksenä on kuitenkin, että henkiva-
kuutusyhtiö, eläkekassa tai eläkesäätiö on 
huolehtinut siitä, että lisäeläkejärjestelyn 
piiriin kuuluville henkilöille on vakuutus-
sopimuksen tai eläkejärjestelyn tultua hy-
väksytyksi asianmukaisesti selvitetty hen-
kivakuutusyhtiön, eläkekassan tai eläkesää-
tiön mahdollisuus saada tarvittavat tiedot ja 
ettei henkilö nimenomaisesti ole kieltäyty-
nyt lisäeläkejärjestelystä tai kieltänyt anta-
masta tietojaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

säeläketurvaa hoitavalle henkivakuutusyh-
tiölle, eläkekassalle tai eläkesäätiölle;  

8) henkivakuutusyhtiölle, eläkekassalle 
tai eläkesäätiölle uuden vapaamuotoisen 
eläkevakuutuksen tai ryhmälisäeläketurvan 
ehtojen sopimista varten työntekijöiden  
nimi- ja osoitetiedot, henkilötunnukset, tie-
dot eläkkeiden määristä ja eläkkeen mää-
rään vaikuttavista tekijöistä sekä muut tässä 
kohdassa mainittua tarkoitusta varten vält-
tämättömät tiedot, jos lisäeläketurva jä-
senyhteisön tai yksityisen työnantajan aloit-
teesta lopetetaan ja korvataan vastaavanlai-
sella uudella lisäeläketurvalla; uuden lisä-
eläketurvavakuutuksen antajan on tällöin 
esitettävä eläkelaitokselle selvitys siitä, että 
uusi lisäeläketurva merkitsee aikaisemman 
lisäeläketurvan korvaamista uudella; sekä  

9) henkivakuutusyhtiölle, eläkekassalle 
tai eläkesäätiölle lisäeläketurvan ja sen kus-
tannusten määrittelemistä varten tiedot 
työntekijöiden virka- ja työsuhteista, luot-
tamustoimista, 3 §:n 2 momentin 1 ja 2 
kohdassa tarkoitetuista toimeksiantosopi-
muksista ja sopimuksista, eläkeoikeuksista, 
ikä- ja sukupuolijakaumasta ja eläkkeen 
määriin vaikuttavista tekijöistä sekä lisäelä-
keturvan lopullisen sisällön määrittelemistä 
varten työntekijöiden  nimi- ja osoitetiedot, 
henkilötunnukset, tiedot eläkkeiden määris-
tä ja eläkkeen määrään vaikuttavista teki-
jöistä sekä muut tässä kohdassa mainittua 
tarkoitusta varten välttämättömät tiedot; yk-
silöityjen henkilötietojen luovuttamisen 
edellytyksenä on kuitenkin, että henkiva-
kuutusyhtiö, eläkekassa tai eläkesäätiö on 
huolehtinut siitä, että lisäeläkejärjestelyn 
piiriin kuuluville henkilöille on vakuutus-
sopimuksen tai eläkejärjestelyn tultua hy-
väksytyksi asianmukaisesti selvitetty hen-
kivakuutusyhtiön, eläkekassan tai eläkesää-
tiön mahdollisuus saada tarvittavat tiedot ja 
ettei henkilö nimenomaisesti ole kieltäyty-
nyt lisäeläkejärjestelystä tai kieltänyt anta-
masta tietojaan. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
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154 § 

Kuntien eläkelautakunta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtioneuvosto määrää sisäasiainministe-

riön esityksestä kuntien eläkelautakunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 
muut jäsenet viideksi kalenterivuodeksi ker-
rallaan. Heidän paikkansa vapautuessa kes-
ken toimikauden määrätään seuraaja jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. Heidän oikeudes-
taan pysyä tehtävässään on muutoin voi-
massa, mitä tuomarinviran haltioista sääde-
tään. Eläkelautakunnan jäsenet toimivat 
tuomarin vastuulla. Jäsenen, joka ei ole ai-
kaisemmin tehnyt tuomarinvalaa tai sitä 
vastaavaa vakuutusta, tulee ennen tehtä-
väänsä ryhtymistä tehdä se eläkelauta-
kunnassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

154 § 

Kuntien eläkelautakunta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtioneuvosto määrää sisäasiainministe-

riön esityksestä kuntien eläkelautakunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 
muut jäsenet enintään viideksi kalenteri-
vuodeksi kerrallaan. Heidän paikkansa va-
pautuessa kesken toimikauden määrätään 
seuraaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
Heidän oikeudestaan pysyä tehtävässään on 
muutoin voimassa, mitä tuomarinviran hal-
tijoista säädetään. Eläkelautakunnan jäsenet 
toimivat tuomarin vastuulla. Jäsenen, joka 
ei ole aikaisemmin tehnyt tuomarinvalaa tai 
sitä vastaavaa vakuutusta, tulee ennen teh-
täväänsä ryhtymistä tehdä se eläkelauta-
kunnassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
167 § 

Oikeus siirtää eläke 

Työntekijällä ja luottamushenkilöllä on 
oikeus siirtää tämän lain mukainen eläkeoi-
keutensa Euroopan yhteisöihin siten kuin 
eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työ-
eläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen 
eläkejärjestelmän välillä annetussa laissa 
(165/1999) säädetään. Siltä osin kuin eläke-
oikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejär-
jestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejär-
jestelmän välillä annetussa laissa on tämän 
lain säännöksistä poikkeavia säännöksiä, 
Euroopan yhteisöihin siirtyvään ja sieltä pa-
lautettavaan eläkeoikeuteen sovelletaan en-
sin mainitun lain säännöksiä. 

167 § 

Oikeus siirtää eläke 

Työntekijällä on oikeus siirtää tämän lain 
mukainen eläkeoikeutensa Euroopan yhtei-
söihin siten kuin eläkeoikeuden siirtämises-
tä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroo-
pan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä an-
netussa laissa (165/1999) säädetään. Siltä 
osin kuin eläkeoikeuden siirtämisestä Suo-
men työeläkejärjestelmän ja Euroopan yh-
teisöjen eläkejärjestelmän välillä annetussa 
laissa on tämän lain säännöksistä poik-
keavia säännöksiä, Euroopan yhteisöihin 
siirtyvään ja sieltä palautettavaan eläkeoi-
keuteen sovelletaan ensin mainitun lain 
säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

 



 HE 45/2004 vp  
  
   

 

136

 
2. 

Laki 

 kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 34 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kunnallisesta viranhaltijasta 11 päivänä huhtikuuta 2003 annetun lain (304/2003) 

34 §:n 6 kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
34 § 

Virkasuhteen päättyminen ilman irtisano-
mista 

Virkasuhde päättyy ilman irtisanomista ja 
irtisanomisaikaa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) sen kalenterikuukauden päättyessä, 
jonka aikana viranhaltija saavuttaa van-
huuseläkeikänsä, jollei viranhaltijan kanssa 
sovita viran määräaikaisesta jatkamisesta.  
 

34 § 

Virkasuhteen päättyminen ilman irtisano-
mista 

Virkasuhde päättyy ilman irtisanomista ja 
irtisanomisaikaa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) sen kalenterikuukauden päättyessä, 
jonka aikana viranhaltija täyttää 68 vuotta, 
jollei viranhaltijan kanssa sovita viran mää-
räaikaisesta jatkamisesta.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2005. 
——— 

 
 


