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Laki
julkisten alojen eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisten alojen eläkelain (81/2016) 16 §:n 1 momentti, 58 §:n 1 momentti,

81 §:n 1 momentti ja 153 § seuraavasti:

16 §

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrä

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena on eläkkeen alkamista edeltäneen
kalenterivuoden loppuun mennessä työeläkelakien mukaan ansaittu eläke. Ansaitussa
eläkkeessä otetaan työansioista huomioon osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen alka-
mista edeltäneen kalenterivuoden loppuun mennessä maksetut työansiot. Tämän lain mu-
kaisen eläkeosuuden määrä on työntekijän hakemuksen mukaan 25 tai 50 prosenttia osit-
taisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena olevasta tämän lain mukaisesta eläkkees-
tä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

58 §

Työuraeläkkeen muuttuminen vanhuuseläkkeeksi

Työuraeläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi sitä seuraavan kuukauden alusta, jonka aika-
na eläkkeensaaja täyttää alimman vanhuuseläkeikänsä. Työntekijälle myönnetään van-
huuseläkkeessä hakemuksesta työuraeläkkeen alkamisen jälkeen maksetusta työansiosta
karttunut eläke sellaisesta työskentelystä, joka on päättynyt ennen työuraeläkkeen alka-
mista.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

81 §

Eläkkeen karttuminen

Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia 85 ja 86 §:ssä tarkoitetusta kunkin vuoden eläkkeen pe-
rustana olevista työansioista (vuosiansio), jotka on maksettu työntekijälle 17 vuoden iän
täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan
saakka.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
HE 87/2018
StVM 7/2018
EV 121/2018
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153 §

Julkisen työnantajan velvollisuus antaa tietoja

Julkinen työnantaja on velvollinen ilmoittamaan Kevalle tämän lain piiriin kuuluvien
henkilöiden nimet, henkilötunnukset sekä muut tunnistetiedot, jos henkilöllä ei ole henki-
lötunnusta, virka- ja työsuhteiden ja 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen sopimusten sekä
luottamustoimien alkamis- ja päättymispäivät sekä palkka- ja palkkiotiedot. Lisäksi julki-
nen työnantaja on velvollinen antamaan Kevalle tunnistetietonsa, eläkejärjestelynumeron-
sa sekä muut henkilöiden eläkeoikeuteen ja jäsenyhteisöjen maksuvelvollisuuteen liitty-
vät tiedot.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, julkinen työnantaja on velvollinen pyynnöstä
antamaan Kevalle ja tämän lain mukaiselle muutoksenhakuelimelle kaikki sellaiset työn-
tekijän työskentelyä ja työolosuhteita koskevat tiedot tai muut vastaavat työnantajalta saa-
tavissa olevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä eläketurvan järjestämiseksi ja käsiteltävä-
nä olevan eläkeasian ratkaisemiseksi tai jotka muutoin ovat välttämättömiä tämän lain
mukaisten tehtävien toimeenpanossa.

Pyydettäessä työnantajalta työntekijän eläke- tai kuntoutusasian käsittelyä varten tarvit-
tavia tietoja, työnantajalle saa ilman työntekijän suostumusta ilmoittaa vain ne työntekijää
koskevat salassa pidettävät tiedot, jotka ovat välttämättömiä mainittujen asioiden päätök-
senteossa tarvittavien tietojen yksilöimiseksi.

Kevalla on oikeus tarkastaa julkisen työnantajan asiakirjoista 1 ja 2 momentissa tarkoi-
tettujen tietojen oikeellisuus.

Keva pitää rekisteriä tämän lain piiriin kuuluvien henkilöiden eläkeoikeuteen vaikutta-
vista tämän pykälän ja 151 §:n perusteella saamistaan tiedoista.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
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