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Laki
kunnallisen eläkelain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kunnallisen eläkelain (549/2003) 162 §:n 1 momentti ja 164 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 162 §:n 1 momentti laissa 469/2010 ja 164 §:n 1 momentti laissa
1216/2004, ja
lisätään 162 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1293/2006, 925/2009 ja 469/2010, uusi
6 momentti ja lakiin siitä lailla 921/2003 kumotun 163 §:n tilalle uusi 163 § seuraavasti:
162 §
Lainvoimaisen päätöksen poistaminen
Jos kunnallisen eläkelaitoksen tämän lain
tai valtion eläkelain perusteella antama eläkettä koskeva lainvoimainen päätös perustuu
virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen
tai se on ilmeisesti lain vastainen, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta voi kunnallisen eläkelaitoksen esityksestä tai sen hakemuksesta, jota asia koskee, poistaa päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi.
Päätöksen poistamista on haettava viiden
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Erityisen painavista syistä päätös voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdystä
hakemuksesta. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaiselle
tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaiseHE 274/2010
StVM 51/2010
EV 300/2010

mista. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu kuuleminen toimitetaan tiedoksi siten kuin hallintolain (434/2003) 59 §:ssä säädetään.
163 §
Asian uudelleen ratkaiseminen takautuvasti
myönnetyn ensisijaisen etuuden tai muun
eläkkeen johdosta
Jos eläkkeensaajalle on päätöksen antamisen jälkeen takautuvasti myönnetty 77 tai
87 §:ssä tarkoitettu ensisijainen etuus tai
eläke taikka 91 §:n 1 momentissa tarkoitettu
eläke, eläkelaitos voi ilman päätöksen poistamista tai asianosaisen suostumusta ratkaista
asian uudelleen.
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Asia voidaan ratkaista uudelleen 1 momentissa säädetyllä tavalla, jos eläkkeensaajalle
on päätöksen antamisen jälkeen takautuvasti
myönnetty valtion eläkelain 74 tai 85 §:ssä
tarkoitettu ensisijainen etuus tai eläke taikka
mainitun lain 88 §:n 3 momentissa tarkoitettu
eläke.
164 §
Hallintomenettelyä koskevien säännösten soveltaminen
Kunnallisen eläkelaitoksen käsitellessä
tässä laissa tarkoitettua hallintoasiaa sovelletaan hallintolakia, kielilakia (423/2003) ja vi-

ranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua
lakia, jollei tässä laissa toisin säädetä.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011.
Lain 163 §:ää sovelletaan, jos takautuva
etuus tai eläke myönnetään tämän lain voimaantulon jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa muutoksenhakulautakunnassa ja vakuutusoikeudessa vireillä oleviin lainvoimaisen päätöksen poistamista koskeviin asioihin sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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