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Laki
julkisten alojen eläkelain muuttamisesta annetun lain 98 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisten alojen eläkelain muuttamisesta annetun lain (956/2019) 98 §:n

1 momentti seuraavasti:

98 §

Ensisijaisen etuuden tai eläkkeen muutoksen vaikutus eläkkeen määrään

Ensisijaisen etuuden vähentämistä eläkkeestä tarkistetaan, jos eläkkeensaajalle myön-
netään uusi ensisijainen etuus tai jos ensisijaisen etuuden tai tämän lain mukaisen eläk-
keen määrä muuttuu muutoin kuin 100 §:ssä säädetyn indeksitarkistuksen tai kertakoro-
tuksen vuoksi. Eläkkeen määrä tarkistetaan myös, jos tämän lain mukaisesta eläkkeestä on
vähennetty ensisijainen etuus ja eläkkeensaajalle myönnetään muu työeläke tai muun työ-
eläkkeen määrä muuttuu muutoin kuin indeksitarkistuksen tai kertakorotuksen vuoksi.
Osatyökyvyttömyyseläkkeestä ei kuitenkaan vähennetä työtapaturma- ja ammattitauti-
lain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain tai sotilastapaturman ja palve-
lussairauden korvaamisesta annetun lain tai tapaturman ja palvelussairauden korvaamises-
ta kriisinhallintatehtävässä annetun lain mukaista päivärahaa taikka liikennevakuutuslain
tai potilasvakuutuslain mukaista ansionmenetyskorvausta, jos se on myönnetty osatyöky-
vyttömyyseläkkeen aikana sattuneen vahinkotapahtuman tai liikennevahingon perusteel-
la. Osittaisesta varhennetusta vanhuuseläkkeestä tai työkyvyttömyyseläkkeen ja työu-
raeläkkeen osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrää vastaavasta osasta ei myös-
kään vähennetä työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja
ammattitautilain, sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain tai
tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä annetun lain, lii-
kennevakuutuslain, liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta anne-
tun lain sekä potilasvakuutuslain mukaista ansionmenetyskorvausta tai eläkettä, jos se on
myönnetty osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen aikana sattuneen vahinkotapahtuman
tai liikennevahingon perusteella, ennen kuin eläkkeensaaja on täyttänyt alimman vanhuu-
seläkeikänsä.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
HE 64/2019
StVM 12/2019
EV 47/2019
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