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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisen elä-
kelain muuttamisesta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kun-
nallisen eläkelain säännöksiä, jotka koskevat 
kuntoutusta ja kuntien eläkelautakunnan 
asemaa. 

Kunnalliselle eläkelaitokselle säädettäisiin 
velvollisuus järjestää ammatillista kuntoutus-
ta henkilölle, jolla voidaan todeta olevan sai-
raudesta, viasta tai vammasta johtuva uhka 
joutua kunnallisessa eläkelaissa tarkoitetulla 
tavalla työkyvyttömäksi. Esityksen mukaan 
ammatillinen kuntoutus olisi viranhaltijan ja 
työntekijän oikeus ja sen saamisen edellytyk-
sistä säädettäisiin laissa. Samalla kuntoutuk-
sen ajan toimeentuloturvaa ehdotetaan kehi-
tettäväksi paremmin työelämän tarpeita vas-
taavaksi lisäämällä kunnalliseen eläkelakiin 
säännökset osakuntoutusrahasta ja muutta-
malla odotusajan kuntoutusrahaa koskevia 
säännöksiä. Myös säännöstä yhteistyöstä 
muiden kuntoutustahojen kanssa ehdotetaan 

täsmennettäväksi siten, että kunnallisen elä-
kelaitoksen tehtävänä olisi antaa viranhalti-
jalle ja työntekijälle tarpeelliset tiedot kun-
toutusmahdollisuuksista. Ehdotetut muutok-
set ovat osa työeläkkeiden kehittämistä kos-
kevaa kokonaisuudistusta ja vastaavat muu-
tokset on tehty jo yksityisen sektorin työelä-
kelakeihin. 

Eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenha-
kuasteena toimiva kuntien eläkelautakunta 
ehdotetaan organisatorisesti ja taloudellisesti 
irrotettavaksi kunnallisen eläkelaitoksen yh-
teydestä. Esityksen tarkoituksena on vahvis-
taa kuntien eläkelautakunnan asemaa riippu-
mattomana lainkäyttöelimenä. 

Lisäksi lakiin ehdotetaan tehtäviksi hallin-
tolain voimaantulon edellyttämät tekniset 
tarkistukset. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2004. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Kuntien eläkevakuutuksen järjestämä kun-
toutus 

Kunnallisen eläkelain (549/2003) 22 §:n 
mukaan kunnallisen eläkelaitoksen on ennen 
työkyvyttömyyseläkkeestä päättämistä tarvit-
taessa varmistettava, että eläkkeen hakijan 
mahdollisuudet kuntoutukseen on selvitetty. 
Jos eläkehakemus hylätään, hakija ohjataan 
tarpeen mukaan hänen kuntoutustarvettaan 
vastaavaan kuntoutukseen tai muiden palve-
luiden piiriin. Sen sijaan velvollisuutta kun-
toutuksen tukemiseen ei ole. Työeläkekun-
toutus on harkinnanvaraista toisin kuin Kan-
saneläkelaitoksen järjestämä kuntoutus.  Elä-
keturvakeskus on antanut yleiskirjeellä sovel-
tamisohjeet työeläkelaitoksille ja Työeläke-
vakuuttajat TELA ry on viimeksi 9 päivänä 
kesäkuuta 1997 vahvistanut suosituksen työ-
eläkekuntoutuksen toimeenpanosta. 

Käytännössä kuntoutusasian selvittely tulee 
yleisimmin vireille vakuutetun kuntoutusha-
kemuksella. Jos edellytykset työeläkekuntou-
tukseen ovat olemassa, hakijalle annetaan 
kuntoutuslupaus. Jos taas edellytyksiä ei kat-
sota olevan, hakijalle annetaan asiasta päätös. 
Lain 17 §:n 2 momentin mukaan kuntoutuk-
sen ehdoton edellytys on, että  työntekijällä 
on eläkkeessään oikeus tulevaan aikaan. 
Työeläkevakuuttajat TELA ry:n mainitun 
suosituksen mukaan harkittaessa ammatilli-
sen kuntoutuksen tukemista tulisi lisäksi ot-
taa huomioon muun muassa, onko vakuutettu 
ansainnut työeläketurvaa kohtuullisessa mää-
rin, onko ammatillisen kuntoutuksen toi-
meenpano vireillä jo muualla, onko aiottu 
kuntoutus ammatillista ja onko vakuutettu 
työkyvytön tai onko hänellä työkyvyttömyy-
den uhka.   

Kunnallisen eläkelaitoksen järjestämän 
ammatillisen kuntoutuksen, kuten työeläke-
kuntoutuksen yleensäkin, keskeiseksi edelly-
tykseksi on otettu työkyvyttömyyden uhka, 
jota ei ole kuitenkaan erikseen määritelty. 
Uhkaa arvioidaan työeläkelaeissa tarkoitettu-

jen työkyvyttömyysmääritelmien mukaisena. 
Työkyvyttömyyden uhkan arvioiminen suh-
teessa kunnallisen eläkelain mukaiseen työ-
kyvyttömyysmääritelmään edellyttää, että 
työntekijällä on sairaudesta johtuva todennä-
köinen eläkeriski. Tällöin arvioidaan tulisiko 
hän todennäköisesti työkyvyttömäksi lähi-
vuosien aikana, jollei kuntoutustoimiin ryh-
dytä.  

Kunnallisen eläkelain mukaisen kuntoutuk-
sen toimenpiteitä ovat lain 17 §:n 1 momen-
tin mukaan neuvonta, kuntoutustutkimukset, 
työhön ja ammattiin johtava koulutus, työhön 
valmennus, elinkeinotuki sekä ammatillista 
kuntoutusta tukeva lääkinnällinen kuntoutus. 
Työhön valmennus sisältää myös yleisesti 
tuetun työkokeilun. 

Kuntoutuksen lähtökohtana on yhteistyö 
työpaikan kanssa. Ensin selvitellään töiden 
järjestely- ja uudelleensijoitusmahdollisuudet 
omalla työpaikalla. Jos omalla työpaikalla tai 
työnantajalla ei löydy tehtäviä, joissa työky-
vyttömyyden uhkaa voidaan alentaa, selvite-
tään vakuutetun mahdollisuudet saada työtä 
muualta. Viimeisenä vaihtoehtona harkitaan 
uudelleen koulutusta. Pohjakoulutuksen tu-
keminen ei kuulu työeläkejärjestelmän tehtä-
viin. Työeläkejärjestelmä korvaa lääkinnäl-
listä kuntoutusta vain, jos se on välttämätöntä 
ammatillisen kuntoutuksen loppuun saatta-
miseksi.  

Työntekijällä ei kunnallisen eläkelain 
158 §:n mukaan ole oikeutta hakea muutosta 
valittamalla kunnallisen eläkelaitoksen pää-
töksestä, joka koskee oikeutta kuntoutukseen, 
harkinnanvaraiseen kuntoutusrahaan tai kun-
toutusavustukseen taikka korvaukseen kun-
toutuksen aiheuttamista välttämättömistä ja 
tarpeellisista kustannuksista. Sen sijaan kun-
toutusrahan määrästä voi valittaa. 
 
Kunnallisen eläkelain mukainen kuntoutus-
raha 

Kuntoutusrahaa maksetaan ajalta, jolloin 
kuntoutuksen toimenpiteet ovat käynnissä. 
Kuntoutuskorotusta puolestaan maksetaan 
kaikilta niiltä kalenterikuukausilta, jotka kun-
toutus kestää. Kunnallisen eläkelain 45 §:n 
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mukaan työssä vielä olevan vakuutetun kun-
toutusrahan määrä lasketaan siitä täysitehoi-
sesta työkyvyttömyyseläkkeestä, johon hä-
nellä olisi oikeus kuntoutuspäätöksen teko-
hetkellä. Kuntoutusraha on eläkkeiden yh-
teismäärä kerrottuna 1,33:lla. Työkyvyttö-
myyseläkkeellä tai kuntoutustuella olevan 
eläkkeensaajan eläkettä korotetaan 33 pro-
sentin kuntoutuskorotuksella niiltä kalenteri-
kuukausilta, joiden ajan kuntoutus kestää. 
Osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan henki-
lön eläke muutetaan aktiivisen ammatillisen 
kuntoutuksen ajaksi täyden työkyvyttömyys-
eläkkeen suuruiseksi ja sen määrää korote-
taan edellä mainitulla kuntoutuskorotuksella.  

Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvolli-
suutta kuntoutusajalta vastaavalla tavalla 
kuin sairausajalta. Jos työnantaja kuitenkin 
maksaa palkkaa, kuntoutuksessa olevalla 
työntekijälleen, voidaan kuntoutusraha mak-
saa työnantajalle palkkaa vastaavalta osalta. 

Kunnallisen eläkelain 18 §:n 2 momentin 
mukaan kuntoutusrahaa voidaan maksaa 
myös kuntoutuspäätöksen antamisen ja kun-
toutuksen alkamisen väliseltä ajalta sekä 
kuntoutusjaksojen väliseltä ajalta. Muulloin 
kuin aktiivisen kuntoutuksen ajalta maksetta-
van kuntoutusrahan enimmäisaika on yleensä 
kuitenkin kolme kuukautta kutakin kalenteri-
vuotta kohden kummankin syyn perusteella 
erikseen laskettuna. 

Kuntoutuksen jälkeiseltä ajalta kuntoutus-
rahaa saaneelle voidaan maksaa lain 19 §:n 
mukaan harkinnanvaraista kuntoutusavustus-
ta, jos tämä on hänen työllistymisensä kan-
nalta erityisen tarpeellista. Kunnallisen elä-
kelain 47 §:n mukaan harkinnanvarainen 
kuntoutusavustus lasketaan kertakorvauksena 
ja sen määrä on enintään kuuden kuukauden 
kuntoutusrahan määrä.  

Kunnallisen eläkelain 21 §:n mukaan työn-
tekijälle voidaan maksaa korvaus kuntoutuk-
sen aiheuttamista välttämättömistä ja tarpeel-
lisista kustannuksista. Työeläkevakuuttajat 
TELA ry on antanut suosituksia muun muas-
sa kuntoutuksen vaatimista lisätutkimuksista 
aiheutuvien kustannusten korvaamisesta sekä 
ammatilliseen koulutukseen osallistumisesta 
aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. 

Kuntien eläkelautakunta 

Kunnallisen eläkejärjestelmän oikeusturva 
on järjestetty siten, että ensimmäisen asteen 
muutoksenhakuelimenä toimii kuntien eläke-
lautakunta- niminen toimielin. Kuntien elä-
kelautakunnan päätökseen haetaan muutosta 
vakuutusoikeudelta, joka on organisoitu 
tuomioistuimeksi. 

Kuntien eläkelautakunnan asema, toimiala 
ja organisaatio on pysynyt periaatteessa 
muuttumattomana siitä lähtien, kun kunnal-
listen viranhaltijain ja työntekijäin eläkelaki 
(202/1964) tuli voimaan toukokuun alusta 
vuonna 1964. Kunnallisen eläkelain 153 §:n 
mukaan kuntien eläkelautakunta toimii kun-
nallisen eläkelaitoksen yhteydessä. Tästä or-
ganisatorisesta yhteydestä johtuu, että kunti-
en eläkelautakunnan toimiston henkilökunta 
on lautakunnan työjärjestyksen mukaan kun-
nallisen eläkelaitoksen palveluksessa. Kunti-
en eläkelautakunta saa myös kunnalliselta 
eläkelaitokselta muun muassa tietotekniikka-, 
palkkahallinto-, monistus-  ja postituspalve-
lut. Kuntien eläkelautakunnan palveluksessa 
olevien toimihenkilöiden työsuhde-etuudet 
määräytyvät samoin kuin kunnallisessa elä-
kelaitoksessa.  

Kuntien eläkelautakunnan työjärjestyksen 
20 §:n mukaan kunnallinen eläkelaitos vastaa 
kuntien eläkelautakunnan toiminnasta aiheu-
tuvista menoista. Kunnallisen eläkelaitoksen 
talousarvioon otetaan eläkelautakunnan ja 
eläkelautakunnan toimiston tarvitsemat mää-
rärahat. Kunnallisen eläkelaitoksen tilintar-
kastus on koskenut myös eläkelautakuntaa. 

Kuntien eläkelautakunnan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet 
määrää kunnallisen eläkelain 155 §:n mu-
kaan sisäasiainministeriö neljäksi kalenteri-
vuodeksi kerrallaan. Sisäasiainministeriö 
vahvistaa kunnallisen eläkelaitoksen valtuus-
kunnan esityksestä kuntien eläkelautakunnal-
le työjärjestyksen, jossa annetaan tarkemmat 
määräykset eläkelautakunnan järjestysmuo-
dosta ja toiminnasta. Kuntien eläkelautakun-
nan jäsenten palkkiot vahvistaa sisäasianmi-
nisteriö kunnallisen eläkelaitoksen valtuus-
kunnan esityksestä. 
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1.2. Nykytilan arviointi 

Kuntoutus 

Kunnallisen eläkelaitoksen ja muiden työ-
eläkelaitosten järjestämässä ammatillisessa 
kuntoutuksessa on eräitä sellaisia epätarkoi-
tuksenmukaisia eroja verrattuna Kansanelä-
kelaitoksen järjestämään kuntoutukseen, jot-
ka haittaavat ammatillisen kuntoutuksen toi-
meenpanoa. Esimerkiksi Kansaneläkelaitok-
sen kuntoutusasiassa antamaan päätökseen 
voi hakea muutosta. Sen sijaan kunnallisen 
eläkelain mukaisen kuntoutuksen saamisen 
edellytyksiä ei ole täsmällisesti säädetty lais-
sa. Tämän vuoksi on tällaisiin harkinnanva-
raisiin etuisuuksiin voitu lain 158 §:ssä sää-
tää valituskielto. Säännöksissä mainitaan 
edellytyksenä ainoastaan se, että työntekijällä 
tulee olla oikeus niin sanottuun tulevan ajan 
eläkeosuuden sisältävään työkyvyttömyys-
eläkkeeseen, jos hänelle kuntoutuksen sijasta 
olisi myönnettävä eläke. 
 
Kuntien eläkelautakunta 

Kuntien eläkelautakunta on alun perin jär-
jestetty lautakuntatyyppiseksi muutoksenha-
kuelimeksi, jotta oikeusturvaa voidaan antaa 
nopeasti, tehokkaasti ja kohtuullisin kustan-
nuksin. Vaikka lautakunta on tosiasiallisesti 
toiminut riippumattomana lainkäyttöelimenä, 
lautakunnan asema ei kuitenkaan vastaa riip-
pumattomuudelle nykyään asetettuja muo-
dollisia vaatimuksia. Kunnallisen eläkelain 
mukaan kuntien eläkelautakunta toimii kun-
nallisen eläkelaitoksen yhteydessä. Kuntien 
eläkelautakunnan riippumattomuus edellyt-
tää, että se toimii organisatorisesti ja budjetti-
taloudellisesti erillisinä kunnallisesta eläke-
laitoksesta.  

Toimeentuloturvan muutoksenhakukomitea 
katsoi mietinnössään (komiteanmietintö 
2001:9), että eläkelautakunnan riippumatto-
muus edellyttää hallinnollista erillisyyttä 
etuusjärjestelmien laitoksista ja toimeenpa-
novaltaa käyttävistä viranomaisista.  

2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

2.1. Kuntoutus 

Esityksen tavoitteena on painottaa amma-
tillisen kuntoutuksen ensisijaisuutta työky-
vyttömyyseläkkeeseen nähden. Oikeus kun-
toutukseen olisi jo silloin, kun työkyvyn me-
nettämisen uhka on havaittavissa. Tarkoituk-
sena on näin edesauttaa ammatillisen kuntou-
tuksen aloittamista niin varhaisessa vaihees-
sa, että sillä voidaan ehkäistä työkyvyttö-
myys tai ainakin myöhentää sen alkamista 
merkittävästi. Tavoitteena on myös työkyvyt-
tömyyseläkkeensaajien työkyvyn palauttami-
nen ammatillisen kuntoutuksen toimenpitein, 
milloin se on mahdollista. Lisäksi uudistuk-
sen tavoitteena on parantaa työeläkekuntou-
tujan oikeusturvaa muuttamalla kuntoutus 
oikeudeksi, jota koskevaan päätökseen voi 
hakea muutosta. Kuntoutustoimenpiteiden si-
sällöstä ei sen sijaan vastaisuudessakaan voi-
si valittaa.  

Kunnalliseen eläkelakiin ehdotetaan otetta-
vaksi säännös siitä, milloin ammatilliseen 
kuntoutukseen on oikeus. Tämän tulisi olla 
yhdenmukainen työeläkelaitosten ja Kansan-
eläkelaitoksen järjestämässä kuntoutuksessa. 
Ehdotuksen mukaan hakijalla, jolla voidaan 
todeta olevan sairaudesta, viasta tai vammas-
ta johtuva uhka joutua kunnallisessa eläke-
laissa tarkoitetulla tavalla työkyvyttömäksi, 
olisi oikeus saada tarkoituksenmukaista am-
matillista kuntoutusta. Työkyvyttömyyden 
uhkaa arvioitaessa tarkasteltaisiin hakijan 
toimintakykyä ja sen oletettavaa kehitystä lä-
hivuosina. Ammatillista kuntoutusta pidettäi-
siin tarkoituksenmukaisena, jos sen avulla 
voitaisiin estää odotettavissa oleva työkyvyt-
tömyys taikka palauttaa tai korjata työkykyä 
niin, että työntekijä voi palata takaisin työ-
elämään. Kuntoutuksella tulisi myös olla elä-
kemenoja säästävä vaikutus. 

Aktiivisiin kuntoutustoimenpiteisiin osal-
listumisen kannustavuuden lisäämiseksi eh-
dotetaan,    että   eläkelaitoksen    myöntämää  
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kuntoutusrahaa ei enää korotettaisi kuntou-
tuskorotuksella odotus- ja väliajoilta. Tänä 
aikana kuntoutujalle maksettaisiin työkyvyt-
tömyyseläkkeen suuruista kuntoutusrahaa. Se 
voitaisiin lisäksi maksaa harkinnanvaraisena 
kuntoutusavustuksena ammatillisen kuntou-
tussuunnitelman valmistelun ajalta. Sen si-
jaan kuntoutustoimenpiteiden ajalta makset-
taisiin sekä eläkkeen että kuntoutusrahan saa-
jalle nykyisen suuruinen kuntoutuskorotus, 
33 prosenttia kuntoutusrahan tai eläkkeen 
määrästä. 

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi osakun-
toutusrahasta. Nykyisin kunnallisen eläkelain 
mukaista kuntoutusrahaa maksetaan vain sel-
laisen kuntoutuksen ajalta, jona kuntoutuja 
on täysipäiväisesti estynyt työstään. Tämä 
edellytys ehdotetaan poistettavaksi. Osakun-
toutusrahaan olisi oikeus, jos ammatilliseen 
kuntoutukseen osallistuva henkilö työskente-
lee samanaikaisesti siten, että hänen ansiotu-
lonsa ylittävät puolet tulevan ajan eläk-
keenosan perusteena olevasta palkasta.  

Ammatillisen kuntoutuksen merkityksen 
korostamiseksi ehdotetaan, että työkyvyttö-
myyseläke alkaisi vasta, kun henkilön oikeus 
työeläkelakien tai kansaneläkelain mukaiseen 
ammatillisen kuntoutuksen perusteella mak-
settavaan kuntoutusrahaan on päättynyt. Pai-
navasta syystä eläke voitaisiin myöntää ai-
emmin. 

Edellä ehdotettuja vastaavat kuntoutusta 
koskevat uudistukset toteutetaan yksityisen 
sektorin eläkejärjestelmissä vuoden 2004 
alusta. Tähän liittyen on annettu laki kansan-
eläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 
annetun lain 2 §:n muuttamisesta (186 
/2003), laki kuntoutusrahalain 5 ja 14 §:n 
muuttamisesta (187/2003), laki työntekijäin 
eläkelain muuttamisesta (188/2003), laki me-
rimieseläkelain muuttamisesta (189 /2003) ja 
laki kansaneläkelain 39 §:n muuttamisesta 
(190/2003). Näiden muutosten tavoitteena on 
lisäksi vähentää Kansaneläkelaitoksen ja työ-
eläkelaitosten kuntoutujien välistä tarpeeton-
ta eriarvoisuutta ja näiden järjestelmien 
etuuksien edullisuusvertailua. 
 
2.2. Kuntien eläkelautakunta 

Esityksen tavoitteena on kuntien eläkelau-
takunnan aseman muuttaminen siten, että se 

muodollisestikin toimii riippumattomana 
lainkäyttöelimenä. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että eläkelautakunta irrotetaan organisatori-
sesti ja taloudellisesti kunnallisesta eläkelai-
toksesta. 

Kuntien eläkelautakunta olisi suoraan lain 
nojalla kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhtei-
sö samoin kuin kunnallinen eläkelaitos ja 
Kuntien takauskeskus. 

Kuntien eläkelautakunnan kustannukset si-
sällytettäisiin kunnallisen eläkelaitoksen kus-
tannuksiin. Kuntien eläkelautakunta perisi 
kustannukset vuosittain kunnalliselta  eläke-
laitokselta. Talousarvion vahvistaisi sisäasi-
ainministeriö, joka myös määräisi tilintarkas-
tajan ja hyväksyisi tilinpäätöksen.  

Lautakunnan jäsenet nimittäisi valtioneu-
vosto sisäasianministeriön esityksestä. Lau-
takunta nimettäisiin nykyisen neljän vuoden 
sijasta viideksi vuodeksi kerrallaan.  

Kunnalliseen eläkelakiin tehtäisiin tarvitta-
vat muutokset sekä lisättäisiin säännökset 
kuntien eläkelautakunnan työjärjestyksestä, 
jonka se vahvistaisi itselleen, sekä  talousar-
viosta ja tilintarkastajasta.   

Työntekijäin eläkelakia (395/1961) ja val-
tion eläkelakia (280/1966) on muutettu 1 
päivänä tammikuuta ja 20 päivänä helmikuu-
ta 2003 voimaan tulleilla laeilla (1319/2002 
ja 114/2003) siten, että yksityisen sektorin 
eläkelautakunta ja valtion eläkelautakunta 
toimivat organisatorisesti itsenäisinä muu-
toksenhakueliminä samalla tavalla kuin tässä 
esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuntien 
eläkelautakunnasta. Muista mainituista muu-
toksenhakulautakunnista poiketen kuntien 
eläkelautakunta ehdotetaan erotettavaksi 
myös taloudellisesti itsenäiseksi yksiköksi 
vuodesta 2005 lukien siten, että sisäasiainmi-
nisteriö vahvistaisi lautakunnan talousarvion, 
määräisi tilintarkastajan ja hyväksyisi tilin-
päätöksen. 
 
2.3. Hallintomenettelyä koskevien sään-

nösten soveltaminen 

Kunnalliseen eläkelakiin ehdotetaan tehtä-
väksi korjaukset, jotka aiheutuvat vuoden 
2004 alusta voimaan tulevasta muun muassa 
hallintomenettelylain (598/1982) korvaavasta 
hallintolaista (434/2003) ja samasta ajankoh-
dasta voimaan tulevasta uudesta kielilaista 
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(423/2003). Korjaukset koskevat viittaus-
säännöksiä mainittuihin lakeihin ja ovat 
luonteeltaan teknisiä.  
 
3.  Esityksen vaikutukset  

Ammatillista kuntoutusta koskevien ehdo-
tusten arvioidaan lisäävän kuntoutushake-
muksia  vuosittain noin 350:llä. Näistä arvi-
oidaan aiheutuvan vuosittain noin 2,3 mil-
joonan euron lisäkustannukset. Nykyään 
vuosittain tehdään noin 1 000 kuntoutusta 
koskevaa päätöstä, joista hakijoiden kannalta 
myönteisiä on ollut keskimäärin kaksi kol-
masosaa. Kuntoutuksen tavoitteena on myö-
hentää eläkkeelle siirtymistä ja siten säästää 
eläkemenoja. Tavoitteena on, että kokonai-
suutena kuntoutukseen käytetyt kustannukset 
jäävät pienemmiksi kuin vastaava eläkeme-
nojen säästö. 

Kuntoutuskorotukseen ja osakuntoutusra-
haan liittyvillä muutoksilla ei ole merkittäviä 
eläkejärjestelmän rahoitukseen liittyviä kus-
tannusvaikutuksia. Esityksen mukaan kun-
toutettavalle maksettava kuntoutusraha olisi 
suuruudeltaan eläke korotettuna 33 prosentil-
la vain aktiivisen kuntoutuksen ajalta. Koska  
nykyisin mainittu korotus maksetaan myös 
niin sanotuilta väliajoilta, jolloin kuntoutet-
tava ei ole kuntoutuksessa, alenisi kuntoutus-
raha näiltä ajoilta eläkkeen suuruiseksi. Tältä 
osin esitys toisaalta alentaa kuntoutettavien 
taloudellisia etuuksia ja toisaalta lisää heidän 
motivaatiotaan osallistua aktiivisiin kuntou-
tustoimenpiteisiin. 

Esitykseen sisältyvillä ehdotuksilla vahvis-
tetaan kuntien eläkelautakunnan asemaa riip-
pumattomana lainkäyttöelimenä. Organisato-
risesti esitys merkitsee kuntien eläkelauta-
kunnan ja  sen  toimiston  yhdistymistä.  Toi- 

miston henkilöstön siirtyessä kuntien eläke-
lautakunnan palvelukseen henkilöstön oikeu-
det ja etuudet, kuten palvelussuhteen ehdot, 
säilyvät ennallaan. 

Kuntien eläkelautakuntaa koskevilla ehdo-
tuksilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaiku-
tuksia. Lisäkustannuksia aiheutuu siitä, että 
kuntien eläkelautakunta joutuu järjestämään 
itse ne hallinnolliset palvelut, jotka se saa 
nykyään kunnalliselta eläkelaitokselta.  

Ehdotetut muutokset eivät aiheuta valtiolle 
kustannuksia. Ehdotuksen mukaan sisäasi-
ainministeriö vahvistaisi jatkossa kuntien 
eläkelautakunnan talousarvion, määräisi tilin-
tarkastajan ja hyväksyisi tilinpäätöksen. Nä-
mä uudet tehtävät eivät edellytä lisähenkilös-
tön palkkaamista ministeriöön. 
 
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu sisäasianministeriössä 
virkatyönä kunnallisen eläkelaitoksen toimis-
ton suorittamaan pohjatyöhön perustuen. 

Kunnallinen eläkelaitos, kunnalliset pääso-
pijajärjestöt ja Kunnallinen työmarkkinalai-
tos ovat yksimielisiä tähän esitykseen sisäl-
tyvistä kuntoutusta koskevista muutosehdo-
tuksista. Esitys perustuu kuntoutuksen osalta 
työkyvyttömyyseläkkeeseen liittyviä ongel-
mia selvittäneen työryhmän asettaman työ-
eläkekuntoutusta pohtineen alatyöryhmän 
ehdotukseen (sosiaali- ja terveysministeriön 
työryhmämuistio 1998:11).   

Kuntien eläkelautakuntaa koskevien muu-
tosten osalta esitys perustuu toimeentulotur-
van muutoksenhakukomitean mietintöön 
(komiteanmietintö 2001:9). Valmistelun yh-
teydessä on kuultu kuntien eläkelautakuntaa, 
kunnallista eläkelaitosta ja kunnallisia pääso-
pijajärjestöjä. 



 HE 42/2003 vp  
  
   

 

8

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut  

2 §. Jäsenyhteisöt. Pykälän 1 momenttiin 
ehdotetaan lisättäväksi kuntien eläkelauta-
kunta yhdeksi kunnallisen eläkelaitoksen jä-
senyhteisöksi. Tällöin eläkelautakunnan 
työntekijöiden eläketurva säilyy kunnallisen 
eläkelain alaisuudessa erotettaessa eläkelau-
takunta organisatorisesti kunnallisesta eläke-
laitoksesta.  

10 §. Eläke ja muut etuudet. Pykälän 1 
momenttiin on lisätty säännös mahdollisuu-
desta myöntää kuntoutusraha ja kuntoutusko-
rotus kuukautta lyhyemmältä ajalta. Sään-
nöksen mukaan kuntoutusetuuksiin sovelle-
taan muutoin, kuten nykyisinkin, soveltuvin 
osin eläkkeitä koskevia säännöksiä.  

17 §. Ammatillinen kuntoutus. Pykälä eh-
dotetaan uudistettavaksi kokonaisuudessaan. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan 
työntekijällä olisi oikeus saada tarkoituksen-
mukaista ammatillista kuntoutusta, jos hänel-
lä arvioidaan olevan uhka tulla työkyvyttö-
mäksi kunnallisen eläkelain 24 §:n 1—3 
momentissa säädetyllä tavoin. Lisäksi 1 mo-
mentin 2 kohdassa edellytetään, että hänen 
työkyvyttömyyseläkkeeseensä sisältyisi niin 
sanottu tulevan ajan eläkeosuus, jos hänelle 
kuntoutuksen sijasta olisi myönnettävä eläke. 
Samalla edellytyksellä kuntoutukseen olisi 
oikeus myös henkilöllä, jota on pidettävä 
työkyvyttömyysmääritelmän mukaisesti työ-
kyvyttömänä. 

Kunnallisen eläkelaitoksen järjestämän 
kuntoutuksen perusteena olisi edelleenkin ai-
na asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai 
vamma. Ammatillisen kuntoutuksen järjes-
täminen työeläkelaitosten kustannuksella on 
tarkoituksenmukaista silloin, kun henkilö on 
ollut mukana työelämässä eikä hänen yhtey-
tensä siihen ole lopullisesti katkennut. Jos 
henkilön yhteys työelämään on vähäinen, on 
perusteltua, että Kansaneläkelaitos vastaa 
kuntoutuksesta kansaneläkelaitoksen järjes-
tämästä kuntoutuksesta annetun lain 
(610/1991) mukaan. Työvoimaviranomaiset 
vastaisivat jatkossakin nykyiseen tapaan 
henkilön työllistymismahdollisuuksien pa-
rantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.  

Kunnallisen eläkelain mukaisen kuntoutuk-
sen edellytyksenä olisi nykyiseen tapaan, että 
niin sanottu tulevan ajan eläkeoikeus olisi 
vielä voimassa. Nykyään ratkaisevana seik-
kana pidetään tällöin sitä, että työntekijä kun-
toutuspäätöstä tehtäessä on vielä täysitehoi-
sen työkyvyttömyysturvan piirissä. On kui-
tenkin mahdollista, että kuntoutuksesta päät-
täminen viivästyy ja henkilö näin menettää 
mahdollisuutensa saada mainittua kuntoutus-
ta. Oikeus kunnallisen eläkelain mukaiseen 
kuntoutukseen voitaisiin tällaisessa tapauk-
sessa menettää käsittelyn pitkittymisen vuok-
si, mitä ei voida pitää hakijan oikeusturvan 
kannalta perusteltuna. Siksi ehdotetaan, että 
asia ratkaistaan sen mukaan, onko tulevan 
ajan edellytys voimassa sinä hetkenä, jona 
hakijan kuntoutustarve on selvitettävänä hä-
nen sairauspäiväraha-asiassaan. Momentin 2 
kohdassa viitattavan kansaneläkelaitoksen 
järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 
6 §:n mukaan kuntoutustarve on selvitettävä 
viimeistään, kun päivärahan suorituspäivien 
luku ylittää 60. Tämä on tarpeen myös Kan-
saneläkelaitoksen ja eläkelaitoksen välisen 
työnjaon kannalta.  

Momentin nojalla henkilölle syntyisi edellä 
mainituilla edellytyksillä oikeus kuntoutuk-
seen. 

Pykälän 2 momentin nojalla kuntoutuksen 
edellytyksenä olisi nykyisen soveltamiskäy-
tännön mukaisesti, että sairaus, vika tai 
vamma aiheuttaa lähivuosina objektiivisesti 
todettavissa olevan todennäköisen uhkan 
työkyvylle. Tällöin tarkoitetaan sairaudella 
diagnostisoitua sairautta, jonka osalta hoidon 
ja lääkinnällisen kuntoutuksen toteutuksen 
mahdollisuudet on otettu huomioon. Lähi-
vuosilla  tarkoitetaan noin viiden vuoden 
ajanjaksoa ja ”uhkalla työkyvylle” tarkoite-
taan puolestaan tilannetta, jossa vakuutetulla 
on arviointihetkellä sellainen sairaudesta joh-
tuva työkyvyttömyyden uhka, että hänelle lä-
hivuosina ilman ammatillisia kuntoutustoi-
mia tulisi myönnettäväksi työkyvyttömyys-
eläke (täytenä tai osaeläkkeenä). Mitä pitem-
pään työntekijä on työskennellyt samassa 
ammatissa, mitä iäkkäämpi hän on ja mitä 
suppeampi ammattitaito ja –koulutus hänellä 
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on, sitä enemmän työkyvyttömyyden arvi-
oinnissa painaa hakijan kykenemättömyys 
jatkaa nykyisessä työssään. Tällainen vakiin-
tuneeseen työhön tai ammattiin liittyvä työ-
kyvyn menettämisen uhka puoltaa ammatilli-
sen kuntoutuksen aloittamista, kuten ny-
kyisinkin, sovellettaessa säännöstä harkin-
nanvaraiseen kuntoutukseen. Tätä sovelta-
miskäytäntöä on tarkoitus jatkaa edelleen. 
Sen sijaan nuoremmilla ja niillä, joilla jo on 
koulutusta tai kokemusta myös muuhun työ-
hön, työkyvyttömyyden uhkaa arvioidaan 
myös suhteessa muuhun työhön, jonka suo-
rittamista heiltä on kohtuullista edellyttää. 
Kuntoutusarviossa painotus voi kuitenkin ol-
la odotettavissa olevan työuran pituuden 
kautta erilainen kuin eläkeasioissa. Tämä 
merkitsisi käytännössä esimerkiksi sitä, että 
nuoren henkilön kohdalla voidaan sitoutua 
pitempään koulutukseen kuin sellaisen henki-
lön kohdalla, jolla odotettavissa oleva työs-
kentelyaika on vain muutamia vuosia. Myös 
työkyvyttömyyden uhkaa aiheuttavan sairau-
den ennuste olisi harkintaan vaikuttava tekijä 
kuten nykyisinkin. 

Todennäköisyys arvioidaan käyttämällä 
ammattitautien diagnostiikassa sovellettavaa 
asteikkoa (erittäin todennäköinen, todennä-
köinen, mahdollinen, epätodennäköinen ja 
erittäin epätodennäköinen). Lisäksi edellyte-
tään, että ammatillisella kuntoutuksella voi-
daan siirtää tai estää työkyvyttömyyden uh-
kaa, kun otetaan huomioon vakuutetun aikai-
sempi koulutus, työkokemus sekä hänen 
ikänsä ja asumisolosuhteensa ja näihin ver-
rattavat sosiaalis-taloudelliset seikat. Amma-
tillisella kuntoutuksella tulee myös todennä-
köisesti olla eläkkeelle jäämisen siirtämisen 
tai estämisen kautta eläkemenoa säästävä 
vaikutus. 

Kuntoutusoikeuden saamiseksi siis edelly-
tettäisiin nykyiseen tapaan, että työkyvyttö-
myyden uhka voidaan torjua tarkoituksen-
mukaisella ammatillisella kuntoutuksella. 
Ammatillista kuntoutusta voidaan pitää tar-
koituksenmukaisena, jos eläkelaitos voisi 
työntekijän sairauden, vian tai vamman, iän, 
aikaisemman toiminnan ja koulutuksen huo-
mioon ottaen arvioida ammatillisen kuntou-
tuksen mahdollistavan työelämään palaami-
sen taikka siirtävän tai estävän työkyvyttö-
myyden. Kuntoutuksen sisältö ja yksityis-

kohtainen toteuttaminen sen sijaan riippuisi 
viime kädessä eläkelaitoksen harkinnasta, 
joskin kuntoutujalla itsellään olisi myös näis-
sä asioissa pitkälle menevä vaikuttamisen 
mahdollisuus. 

Pykälän 3 momentissa lueteltaisiin amma-
tillisen kuntoutuksen toimenpiteet nykyisen 2 
momentin sijasta. Luettelo vastaisi sisällöl-
tään nykyisessä 2 momentissa olevaa luette-
loa, eikä se ole tyhjentävä. Kunnallisen elä-
kelain nykyinen 21 §:n säännös kuntoutuksen 
aiheuttamista tarpeellisten ja välttämättömien 
kustannusten korvaamisesta ehdotetaan siir-
rettäväksi tähän momenttiin. Jos eläkelaitos 
on päättänyt ammatillisen kuntoutuksen tu-
kemisesta, se myös korvaa ne tarpeelliset ja 
välttämättömät kustannukset, jotka kuntou-
tuksesta aiheutuvat. 

Koska lakisääteinen sotilastapaturma-, ta-
paturma- ja liikennevakuutus ovat työeläk-
keisiin nähden ensisijaisia, eivät työeläkelai-
tokset ole kuntouttaneet henkilöitä, joilla on 
oikeus kuntoutukseen näiden järjestelmien 
perusteella. Koska kuntoutuksesta nyt tulisi 
lakiin perustuva oikeus työeläkejärjestelmäs-
sä, pykälään ehdotetaan 4 momentiksi uutta 
säännöstä, jonka mukaan tämä oikeus väis-
tyisi silloin, kun kuntoutus järjestetään edellä 
tarkoitettuja ensisijaisia oikeuksia koskevien 
lakien perusteella. Sotilastapaturmalain 
(1211/1990) mukaiset etuudet määräytyvät 
tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaises-
ti. 

18 §. Kuntoutusraha. Pykälään ehdotetaan 
lisättäväksi mahdollisuus kuntoutusrahaan 
myös silloin, kun työntekijä on ainoastaan 
osittain estynyt tekemästä ansiotyötä kuntou-
tuksen johdosta. Pykälän nykyiset 2 ja 3 
momentin säännökset ehdotetaan siirrettä-
väksi 19 §:ään.  

19 §. Harkinnanvarainen kuntoutusavus-
tus. Pykälään ehdotetaan  koottavaksi har-
kinnanvaraista kuntoutusavustusta koskevat 
säännökset, jotka ovat nykyisin 18 §:n 2 ja 3 
momentissa, 19 §:ssä sekä 47 §:ssä. Kuntou-
tusrahan saajalle odotus– ja väliajoilta mak-
settava etuus säilyisi harkinnanvaraisena. Jot-
ta tältä ajalta maksettu etuus erottuisi kuntou-
tusrahasta, sitä kutsuttaisiin kuntoutusavus-
tukseksi. Siihen ei enää maksettaisi näiltä 
odotus– ja väliajoilta kuntoutuskorotusta.  
Harkinnanvaraisen kuntoutusavustuksen so-
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veltamisalaa laajennettaisiin siten, että kun-
toutusavustusta voitaisiin maksaa myös ajal-
ta, jonka ammatillisen kuntoutussuunnitel-
man valmistelu kestää. Maksaminen voisi ol-
la perusteltua niissä tapauksissa, joissa suun-
nitelma on tarpeen eläkelaitoksen tukeman 
ammatillisen kuntoutuksen käynnistämiseksi 
tai silloin, kun eläkelaitos arvioi kuntoutus-
suunnitelman todennäköisesti johtavan eläke-
laitoksen tukeman ammatillisen kuntoutuk-
sen käynnistymiseen. Kuntoutusavustusta ei 
vastaisuudessakaan maksettaisi ajalta, jolta 
työntekijälle maksetaan työttömyyspäivära-
haa taikka työmarkkinatukea. 

20 §. Kuntoutuskorotus. Pykälässä sääde-
tään kuntoutuskorotuksen maksamisesta. 
Kuntoutuskorotuksen maksamista ehdotetaan 
muutettavaksi niin, että sitä maksettaisiin ai-
noastaan aktiivisen kuntoutuksen ajalta kun-
toutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi 
myös kuntoutusrahan saajalle. Korotuksen 
määrä ei muuttuisi nykyisestä. 

21 §. Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen 
kuntoutusrahan aikana.  Pykälä ehdotetaan 
muutettavaksi sisällöltään kokonaisuudes-
saan. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi oi-
keudesta työkyvyttömyyseläkkeeseen kun-
toutusrahan aikana. Nykyisin pykälässä sää-
detään kuntoutuksen aiheuttamien välttämät-
tömien ja tarpeellisten erityiskustannusten 
korvaamisesta. Pykälän nykyinen sisältö eh-
dotetaan siirrettäväksi 17 §:n 3 momenttiin.  

Pykälässä  ehdotetaan säädettäväksi, että 
oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen alkaisi 
aikaisintaan sen kuukauden alusta, jota edel-
täneen kuukauden aikana hakijan oikeus 
ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksetta-
vaan kuntoutusrahaan on päättynyt. Tämä ra-
joitus koskisi vain ammatillisen kuntoutuk-
sen ajalta maksettavaa kuntoutusrahaa. Am-
matillisen kuntoutuksen perusteella samalta 
ajalta suoritettava kuntoutusraha estäisi työ-
kyvyttömyyseläkkeen alkamisen riippumatta 
siitä, maksetaanko sitä kuntoutusrahalain 
(611/1991) vain työntekijäin eläkelain 8 §:n 
4 momentissa mainitun lain taikka eläke-
säännön perusteella. Työkyvyttömyyseläke 
voitaisiin kuitenkin myöntää työntekijälle, 
jolla ei selvitysten perusteella katsota olevan 
mahdollisuuksia ammatillisen kuntoutuksen 
jatkamiseen tai jonka ammatillinen kuntoutus 
on pitkäaikaisen sairauden vuoksi keskeyty-

nyt tai päättynyt. Kuntoutusraha säädettäisiin 
siten ensisijaiseksi työkyvyttömyyseläkkee-
seen nähden. Uutta työkyvyttömyyseläkettä 
ei voisi saada ennen kuin ammatillisen kun-
toutuksen perusteella syntynyt oikeus kun-
toutusrahaan on päättynyt. Jos henkilö sen si-
jaan jo olisi työkyvyttömyyseläkkeellä kun-
toutuksen alkaessa, hän olisi oikeutettu kun-
toutusrahalain 16 §:n mukaiseen eläkkeen-
saajan kuntoutusrahaan tai vastaavasti työ-
eläkelakien mukaiseen kuntoutuskorotukseen 
kuntoutusaikana.  

22 §. Kuntoutusmahdollisuuksien varmis-
taminen. Säännöstä ehdotetaan täsmennettä-
väksi siten, että eläkelaitoksen tehtävänä olisi 
eläkehakemuksen hylkäystapauksissa huo-
lehtia siitä, että työkyvyttömyyseläkkeen ha-
kijalle annetaan tietoja kuntoutusmahdolli-
suuksista ja että hänet ohjataan kuntoutustar-
vettaan vastaavaan kuntoutukseen tai muiden 
palvelujen piiriin. Tämä tapahtuisi yhteis-
työssä palveluita järjestävien tahojen kanssa. 
Pykälän viittaussäännöstä ehdotetaan tarkis-
tettavaksi teknisesti siten, että siinä viitataan 
kumotun kuntoutuksen asiakaspalveluyhteis-
työstä annetun lain (604/1991) sijasta   voi-
maan tulleeseen kuntoutuksen asiakasyhteis-
työstä annettuun lakiin (497/2003). 

 
4 luku. Eläkkeiden ja muiden etuuksien 
määräytyminen 
 

Luvun otsikko on täsmennetty vastaamaan 
luvun koko sisältöä. 

45 §. Kuntoutusrahan määrä. Kuntoutus-
rahan laskutapa muuttuisi niin, että se olisi 
yhtä suuri kuin hakijan työkyvyttömyyselä-
ke. Nykyään kuntoutusraha on työntekijälle 
karttuneiden eläkkeiden määrä korotettuna 
33 prosentilla.  Pykälään on myös tehty 
17 §:ää vastaavat muutokset, jotka koskevat 
sitä ajankohtaa, jonka mukaan kuntoutusra-
han suuruus määräytyy. Pykälän 2 moment-
tiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset osa-
kuntoutusrahan määrästä. Jos kuntoutuja an-
saitsee ammatillisen kuntoutuksen aikana 
työansioita yli puolet eläkepalkasta, kuntou-
tusrahana maksettaisiin puolet täydestä kun-
toutusrahasta. Tämä todettaisiin kuntoutuk-
sen alkaessa.  

46 §. Kuntoutuskorotuksen määrä. Pykä-
lässä säädetään kuntoutuskorotuksen määräs-
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tä. Kun täyteen kuntoutusrahaan liitetään 
kuntoutuskorotus, ehdotuksen mukainen täy-
si kuntoutusraha korotuksineen vastaa ny-
kyistä kuntoutusrahaa. Vastaavasti osakun-
toutusrahaan liitetään 33 prosentin kuntou-
tuskorotus osakuntoutusrahasta laskettuna. 
Nykyiseen 46 §:ään sisältyvä säännös kun-
toutuskorotuksen maksamisesta vain kuntou-
tuksen kestoajalta on siirretty 20 §:ään. 

47 §. Harkinnanvaraisen kuntoutusavus-
tuksen määrä.  Pykälästä poistettaisiin 
19 §:ään siirrettäviksi ehdotetut säännökset, 
joiden mukaan harkinnanvaraista kuntou-
tusavustusta ei makseta ajalta, jolta työnteki-
jällä on oikeus saada työttömyyspäivärahaa 
tai työmarkkinatukea.  

132 §. Valvontamaksu, kuntien eläkelauta-
kunnan kustannukset ja lisäturvan mak-
suosuudet. Pykälän otsikkoon ja 1 moment-
tiin ehdotetaan lisättäväksi kuntien eläkelau-
takunnan kustannukset siten, että ne muiden 
tässä momentissa mainittujen kustannusten 
tavoin luettaisiin kuuluviksi 131 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettuihin jäsenyhteisöjen mak-
suosuuksiin. Momentin mukaan kuntien elä-
kelautakunta perisi kustannukset vuosittain 
kunnalliselta eläkelaitokselta. Kustannukset 
muodostuisivat kuntien eläkelautakunnan 
toiminnan vaatimista kuluista kuten henkilös-
tökuluista, matkakorvauksista, toimitila- ja 
tarvikekuluista, ATK- ja muista palveluista 
aiheutuvista kuluista, henkilöstön koulutta-
misesta aiheutuvista kuluista ja muista käyt-
tömenoista. 

152 §. Tieto kuntoutuksesta Kansaneläke-
laitokselle. Pykälässä säädetään kunnallisen 
eläkelaitoksen velvollisuudesta ilmoittaa 
kuntoutuksesta Kansaneläkelaitokselle. 
Säännöksen sananmuotoa ehdotetaan täs-
mennettäväksi siten, että ilmoitusvelvollisuus 
koskee kuntoutustoimen ja kuntoutusraha-
päätöksen lisäksi myös päätöstä kuntoutusko-
rotuksesta. 

153 §. Muutoksen hakeminen. Pykälän 1 
momentista ehdotetaan poistettavaksi sään-
nös, jonka mukaan ensimmäisen asteen muu-
toksenhakuelimenä kunnallisia eläkkeitä 
koskevissa asioissa toimiva kuntien eläkelau-
takunta toimii kunnallisen eläkelaitoksen yh-
teydessä. Ehdotus kuuluu toimenpiteisiin, 
joilla kuntien eläkelautakunta organisatori-
sesti irrotetaan eläkepäätöksiä tekevästä kun-

nallisesta eläkelaitoksesta.  
154 §. Kuntien eläkelautakunta. Pykälään 

ehdotetaan otettavaksi uusi 3 momentti  ja 
nykyinen 3 momentti ehdotetaan siirrettäväk-
si uudeksi 4 momentiksi. 

Uuden 3 momentin sisältö vastaisi nykyistä 
155 §:n 1 momenttia muutettuna siten, että 
valtioneuvosto määräisi kuntien eläkelauta-
kunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohta-
jan sekä muut jäsenet viideksi kalenterivuo-
deksi kerrallaan. Nykyisin näistä asioista 
määrää sisäasiainministeriö neljäksi kalente-
rivuodeksi. 

Esityksen puheenjohtajasta ja muista jäse-
nistä tekisi valtioneuvostolle sisäasiainminis-
teriö. Heidän paikkansa vapautuessa kesken 
toimikauden määrättäisiin seuraaja jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. Heidän oikeudestaan 
pysyä tehtävässään olisi muutoin voimassa, 
mitä tuomarinviran haltijoista säädetään. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan  myös 
otettavaksi säännös, että eläkelautakunnan 
jäsenet toimivat tuomarin vastuulla. Lisäksi 
momenttiin ehdotetaan otettavaksi säännös 
jäsenen velvollisuudesta ennen tehtäväänsä 
ryhtymistä tehdä tuomarinvala tai sitä vas-
taava vakuutus kuntien eläkelautakunnassa, 
jollei hän ole aikaisemmin tehnyt tuomarin-
valaa tai vastaavaa vakuutusta. Ehdotettua 
tuomarinvalaa ja vakuutusta vastaava määrä-
ys sisältyy nykyisin sisäasiainministeriön 
kuntien eläkelautakunnalle vahvistamaan 
työjärjestykseen. Esitys vastaa eläkelauta-
kunnan ja valtion eläkelautakunnan osalta jo 
toteutettuja uudistuksia. 

155 §. Kuntien eläkelautakunnan talousar-
vio, tilinpäätös, järjestysmuoto, esittelijät se-
kä asian käsittely. Pykälään ja sen otsikkoon 
on tehty ehdotetun 153 ja 154 §:n edellyttä-
mät muutokset. Pykälästä on poistettu kunti-
en eläkelautakunnan asettamista koskevat 
säännökset ja siihen on lisätty kuntien eläke-
lautakunnan organisatoriseen eriyttämiseen 
liittyvät säännökset talousarviosta, tilinpää-
töksestä ja toimiston henkilökunnasta.  

Pykäläehdotuksen 1 momentin mukaan si-
säasianministeriö vahvistaa kuntien eläkelau-
takunnan talousarvion, määrää tilintarkasta-
jan ja hyväksyy tilinpäätöksen. Ministeriö 
vahvistaa nykyisen tapaan eläkelautakunnan 
esityksestä myös eläkelautakunnan puheen-
johtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jä-
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senten palkkiot.  
Pykäläehdotuksen 2 momentissa säädetään 

kuntien eläkelautakunnan työjärjestyksen 
vahvistamisesta. Momenttia muutettaisiin si-
ten, että kuntien eläkelautakunta vahvistaa  
itselleen työjärjestyksen, jossa annetaan tar-
kemmat määräykset eläkelautakunnan järjes-
tysmuodosta ja toiminnasta. Nykyisin eläke-
lautakunnan työjärjestyksen vahvistaa sisä-
asiainministeriö. 

Pykälän 3 momenttiin on lisätty säännös 
kuntien eläkelautakunnan omasta toimisto-
henkilökunnasta. Nykyään lautakunnan toi-
mistohenkilökunnan työnantajana on kunnal-
linen eläkelaitos. 

158 §. Valituskielto kuntoutuksen sisällös-
tä. Ehdotuksen mukaan työntekijällä olisi 
nykyisestä poiketen oikeus valittaa päätök-
sestä, joka koskee oikeutta saada ammatillis-
ta kuntoutusta sekä päätöksestä, joka koskee 
harkinnanvaraista kuntoutusavustusta. Tästä 
syystä pykälää ehdotetaan muutettavaksi 
niin, että siinä ei enää yleisesti kiellettäisi 
muutoksenhakua kuntoutusetuuksia koske-
vista päätöksistä vaan valituskielto koskisi 
vain kuntoutuksen sisältöä. 

Ehdotetulla muutoksenhakuoikeuden laa-
jennuksella korostettaisiin työntekijän oike-
utta säädetyillä edellytyksillä päästä kuntou-
tukseen. Muutoksenhaku voisi koskea ensik-
sikin sitä, onko hakijalla todettavissa sairau-
desta, viasta tai vammasta johtuva työkyvyt-
tömyyden uhka lähivuosina ja myös siitä, 
onko tämä uhka torjuttavissa tarkoituksen-
mukaisella ammatillisella kuntoutuksella. 
Kuntoutuksen  tarkoituksenmukaisuutta 
muutoksenhakuelin arviosi myös työkyvyt-
tömyyseläkettä tai kuntoutustukea saavan 
kuntoutuspäätöksestä tekemää valitusta käsi-
tellessään. Haetun ammatillisen kuntoutuk-
sen tarkoituksenmukaisuutta arvioidessaan 
muutoksenhakuelin ottaisi ensiksikin huomi-
oon hakijan sairauden, vian tai vamman, iän, 
aikaisemman toiminnan, koulutuksen ja yh-
teyden työelämään sekä sen, mahdollistaako 
haettu ammatillinen kuntoutus todennäköi-
sesti hakijan työelämään palaamisen tai es-
täisikö se työkyvyttömyyden. Lisäksi tarkoi-
tuksenmukaisuutta arvioitaessa otettaisiin 
huomioon, olisiko kuntoutuksella eläkkeelle 
siirtymisen myöhentämisen tai estämisen 
myötä todennäköisesti eläkemenoa säästävä 

vaikutus. 
Kuten edellä on todettu, eläkelaitos päättäi-

si yhteistyössä kuntoutuksen asiantuntijaver-
koston ja hakijan kanssa kuntoutuksen sisäl-
löstä eli kuntoutustoimenpiteistä ja korvaisi 
tukemansa kuntoutuksen tarpeelliset ja vält-
tämättömät kustannukset.  

Ammatillista kuntoutusta voidaan antaa 
monella eri tavalla. Kunnallinen eläkelaitos 
voi  rahoittaa kuntoutujan työkokeilun uuteen 
työtehtävään sijoittumiseksi tai työhön val-
mennusta, jos työtehtävät edellyttävät uusien 
valmiuksien opettelua. Työkokeiluun voi-
daan yhdistää esimerkiksi työaikajärjestelyjä 
ja perehdytystä, kun tuetaan työhön palaa-
mista pitkän poissaolon jälkeen, esimerkiksi 
palattaessa kuntoutustuelta takaisin työelä-
mään. Kunnallinen eläkelaitos voi rahoittaa 
myös tutkimuksia, jos niitä tarvitaan avuksi 
kuntoutussuunnitelman laatimiseen. Uuteen 
työhön tai ammattiin sijoittuminen voi edel-
lyttää kurssimuotoista opiskelua, oppisopi-
muskoulutusta tai varsinaista ammatillista 
koulutusta. Koulutuksen suunnittelussa on 
tärkeää selvittää uuden alan soveltuvuus ter-
veydentilan kannalta ja työllistymismahdolli-
suudet opintojen jälkeen. Kuntoutustoimen-
piteiden monimuotoisuuden ja yksilöllisyy-
den vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista, että 
kuntoutustoimenpiteiden sisällöstä voisi va-
littaa. Muutoksenhakuoikeus saattaisi myös 
viivästyttää kuntoutuksen toteuttamista käy-
tännössä.  

Ehdotetut valitusoikeutta koskevat rajoi-
tukset ovat harkinnanvaraista kuntoutusavus-
tusta koskevaa valitusoikeutta lukuun otta-
matta samat kuin yksityisen sektorin eläke-
järjestelmissä. 

163 §. Virheen korjaaminen. Pykälä ehdo-
tetaan kumottavaksi. Siinä on säädetty hallin-
tomenettelylakia vastaavasti päätökseen si-
sältyneen asia- ja kirjoitusvirheen korjaami-
sesta. Pykälä ei ole tarpeen, koska 164 §:n 
mukaan asian käsittelyyn kunnallisessa elä-
kelaitoksessa sovelletaan hallintolakia, joka 
korvaa vuoden 2004 alusta hallintomenette-
lylain. Hallintolaki sisältää myös kunnalli-
sessa eläkelaitoksessa sovellettavat säännök-
set asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisesta. 

164 §. Hallintomenettelyä koskevien sään-
nösten soveltaminen. Pykälään on tehty viit-
taussäännöksiä koskevat korjaukset, jotka ai-
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heutuvat vuoden 2004 alusta voimaan tule-
vasta hallintomenettelylain korvaavasta hal-
lintolaista  ja samasta ajankohdasta voimaan 
tulevasta uudesta kielilaista. Samalla viit-
taussäännöstä on muutettu siten, että pykä-
lässä mainittuja lakeja sovelletaan eläkkeitä 
koskevien asioiden lisäksi myös muihin hal-
lintoasioihin. 

Voimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tu-
levaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004. 

Voimaantulosäännöksen 2 momentin mu-
kaan ehdotettuja ammatillista kuntoutusta 
koskevia uusia säännöksiä sovelletaan kun-
toutukseen, joka alkaa lain voimaantulon jäl-
keen.  

Voimaantulosäännöksen 3 momentin mu-
kaan kuntien eläkelautakunnan henkilöstön 
oikeudellinen asema ja heille kuuluvat oi-
keudet ja etuudet eivät miltään osin muutu 
heidän siirtyessään suoraan tämän lain nojal-
la kunnallisen eläkelaitoksen palveluksesta 
siitä tällä lailla erotetun kuntien eläkelauta-
kunnan palvelukseen. 

Voimaantulosäännöksen 4 momentin mu-
kaan kuntien eläkelautakunta määrättäisiin 
ehdotettujen säännösten mukaisesti ensim-
mäisen kerran vuoden 2005 alusta, jolloin 
nykyisen eläkelautakunnan toimikausi päät-
tyy. Lautakunta myös noudattaisi siihen 
saakka tämän lain voimaan tullessa voimassa 
ollutta työjärjestystään.  

Voimaantulosäännöksen 5 momentin mu-
kaan lautakunta perisi 132 §:n mukaisesti 
kustannuksensa kunnalliselta eläkelaitokselta 
ensimmäisen kerran vuodelta 2005. Voi-
maantulosäännöksen 6 momentin mukaan si-
säasiainministeriö vahvistaisi ensimmäisen 
kerran Kuntien eläkelautakunnan talousarvi-
on ja määräisi eläkelautakunnan tilintarkasta-
jan vuodelle 2005. Koska kuntien eläkelauta-
kunta irrotetaan organisatorisesti kunnallises-
ta eläkelaitoksesta jo vuoden 2004 alusta, 
edellyttää lautakunnan toiminnan rahoitus 
mainittuna vuonna erityisjärjestelyjä. Voi-
maantulosäännöksen 5 momentin mukaan 
kunnallinen eläkelaitos osoittaa kuntien elä-
kelautakunnalle määrärahat, jotka eläkelau-
takunta tarvitsee toimintansa rahoittamiseen 
vuonna 2004. Määrärahojen mitoituksessa 
kunnallisen eläkelaitoksen tulee tällöin nou-
dattaa samoja periaatteita kuin vuonna 2003. 
 

2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 
2004 alusta. 

 
3.  Säätämisjärjes tys  

Ehdotuksen tarkoituksena on lisätä aktiivi-
siin kuntoutustoimenpiteisiin osallistumisen 
kannustavuutta ja tästä syystä 45 §:ssä ehdo-
tetaan, että kuntoutuksen väliajoilta kuntou-
tukseen osallistuvalle myönnettäisiin kuntou-
tusraha, joka olisi eläkkeen suuruinen. Ny-
kyisin kuntoutusraha on eläkkeiden yhteis-
määrä korotettuna 33 prosentilla.  Aktiivisen 
kuntoutuksen ajalta kuntoutusrahaa sen si-
jaan korotettaisiin vastaisuudessakin 33 pro-
sentilla. Koska kuntoutusraha olisi aina vä-
hintään eläkkeen suuruinen, esitys ei ole ris-
tiriidassa perustuslain 19 §:n 1 ja 2 momentin 
kanssa, joissa turvataan jokaiselle oikeus 
välttämättömään toimeentuloon ja huolenpi-
toon sekä lakisääteiseen perustoimeentulon 
turvaan. 

Esityksessä ehdotetaan (2, 132, 154 ja 
155 §), että kunnallisia eläkkeitä koskevissa 
päätöksissä ensimmäisenä muutoksenhakuas-
teena toimiva kuntien eläkelautakunta erote-
taan organisatorisesti ja taloudellisesti eläke-
päätösten valmistelusta vastaavasta kunnalli-
sesta eläkelaitoksesta. Esitys liittyy tältä osin 
perustuslain 21 §:ään, jonka mukaan jokai-
sella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvolli-
suuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai 
muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsi-
teltäväksi. Esitys toteuttaa yksilön oikeutta 
saada eläketurvaansa koskevat päätökset 
mainitussa perustuslain säännöksessä edelly-
tetyllä tavalla eläkepäätösten valmisteluteh-
täviin osallistumattoman itsenäisen lautakun-
tatyyppisen muutoksenhakuelimen käsiteltä-
väksi jo ensimmäisen asteen muutoksenhaus-
sa. 

Esitykseen sisältyvässä 158 §:ssä valitus-
kielto ammatillisen kuntoutuksen osalta rajat-
taisiin koskemaan kuntoutuksen sisältöä kos-
kevia päätöksiä, jotka sisältävät paljon yksi-
löllistä ja oikeudellisesti vaikeasti rajattavissa 
olevaa tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Ny-
kyisestä poiketen kaikkiin muihin kuntoutus-
ta koskeviin päätöksiin  saisi  hakea muutosta  
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valittamalla. Myös tältä osin esitys liittyy 
edellä mainittuun perustuslain 21 §:ssä sää-
dettyyn jokaisen oikeuteen saada oikeuksiaan 
ja velvollisuuksiaan koskeva päätös riippu-
mattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. 

Edellä todetun johdosta esitys voidaan kä-

sitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä 
perustuslain 72 §:n mukaisesti.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava ehdotus 
laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 

Laki 

kunnallisen eläkelain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kunnallisen eläkelain (549/2003) 163 §, 
muutetaan 2 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti, 17—22 §, 4 luvun otsikko, 45—47 §, 

132 §:n otsikko ja 1 momentti, 152 §, 153 §:n 1 momentti, 155 §:n otsikko ja 1—3 momentti, 
158 ja 164 § sekä 

lisätään 154 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seu-
raavasti: 
 
 

2 §  

Jäsenyhteisöt  

Kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisöjä 
ovat suoraan tämän lain nojalla kunnat ja 
kuntayhtymät sekä kunnallinen eläkelaitos, 
kuntien eläkelautakunta ja Kuntien takaus-
keskus.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

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 varhaiselä-
ke ja työttömyyseläke. Työntekijän edunsaa-
jilla 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. 
Kuntoutusraha ja -korotus voidaan kuitenkin 

maksaa myös kuukautta lyhyemmältä ajalta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 §  

Ammatillinen kuntoutus  

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

1) jos asianmukaisesti todettu sairaus, vika 
tai vamma todennäköisesti aiheuttaa uhkan, 
että työntekijä tulee työkyvyttömäksi 24 §:n 
1—3 momentissa tarkoitetulla tavalla tai 
häntä on pidettävä mainituissa momenteissa 
tarkoitetulla tavalla työkyvyttömänä; ja 

2) jos työntekijän eläkettä määrättäessä 
otettaisiin huomioon eläkkeeseen oikeuttava-
na aikana tuleva aika, jos hän olisi tullut työ-
kyvyttömäksi ajankohtana, jona hakemus 
tehtiin tai jona hakijan kuntoutustarve on 
viimeistään selvitettävä kansaneläkelaitoksen 
järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 
(610/1991) 6 §:n mukaan; jos työntekijä jo 
saa työkyvyttömyyseläkettä, edellytetään että 
eläke on edellä tarkoitetulla tavalla täysite-
hoinen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla työky-
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vyttömyyden uhkalla tarkoitetaan tilannetta, 
jossa on todennäköistä, että työntekijälle lä-
hivuosina, vaikka hoidon ja lääkinnällisen 
kuntoutuksen toteutuksen mahdollisuudet 
otetaan huomioon, ilman ammatillisia kun-
toutustoimia tulisi myönnettäväksi työkyvyt-
tömyyseläke täytenä tai osatyökyvyttömyys-
eläkkeenä. Kuntoutuksen tarkoituksenmukai-
suutta arvioitaessa otetaan huomioon hakijan 
ikä, ammatti, aikaisempi toiminta, koulutus, 
yhteys työelämään sekä se, johtaako haettu 
ammatillinen kuntoutus todennäköisesti haki-
jan terveydentilalle sopivassa työssä jatkami-
seen tai työhön palaamiseen. Lisäksi tarkoi-
tuksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan huo-
mioon, lykkääkö ammatillinen kuntoutus ha-
kijan eläkkeelle jäämistä. 

Ammatillisena kuntoutuksena voidaan 
työntekijälle tehdä muun muassa kuntoutus-
tutkimuksia, antaa työhön tai ammattiin joh-
tavaa koulutusta, järjestää työhön valmen-
nusta, myöntää elinkeinotukea ja järjestää 
ammatillista kuntoutusta tukevaa lääkinnäl-
listä kuntoutusta. Työntekijälle voidaan kor-
vata kuntoutuksen aiheuttamat välttämättö-
mät ja tarpeelliset kustannukset. 

Oikeutta tämän lain mukaiseen kuntoutuk-
seen ei kuitenkaan ole, jos työntekijällä on 
oikeus kuntoutukseen tapaturmavakuutuksen 
tai liikennevakuutuksen kuntoutusta koskevi-
en säännösten perusteella. 
 

18 §  

Kuntoutusraha  

Muulla kuin työkyvyttömyyseläkkeen saa-
jalla on oikeus kuntoutusrahaan niiltä kalen-
terikuukausilta, joiden aikana hän on koko-
naan tai osittain estynyt tekemästä ansiotyötä 
17 §:ssä tarkoitetun ammatillisen kuntoutuk-
sen vuoksi. 

 
19 §  

Harkinnanvarainen kuntoutusavustus  

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa harkin-
nanvaraisena kuntoutusavustuksena myös 
kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntoutuk-
sen alkamisen väliseltä ajalta, kuitenkin enin-
tään kolmelta kuukaudelta kalenterivuodessa. 

Sama koskee kuntoutusjaksojen välistä aikaa. 
Harkinnanvaraista kuntoutusavustusta voi-

daan maksaa 1 momentissa mainittua aikaa 
pitemmältäkin ajalta, jos sen maksaminen on 
kuntoutuksen turvaamiseksi perusteltua. 
Harkinnanvaraista kuntoutusavustusta voi-
daan myöntää myös hoito- tai kuntoutus-
suunnitelman laatimista varten. 

Kuntoutusrahaa saaneelle voidaan maksaa 
harkinnanvaraista kuntoutusavustusta, jos 
tämä on hänen työllistymisensä kannalta eri-
tyisen tarpeellista. Kuntoutusavustusta ei kui-
tenkaan makseta ajalta, jolta työntekijällä on 
oikeus työttömyysturvalain (1290/2002) mu-
kaiseen työttömyyspäivärahaan tai työmark-
kinatukeen. 
 
 

20 §  

Kuntoutuskorotus  

Kuntoutusrahaan, kuntoutustukeen ja työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen maksetaan 17 §:n 3 
momentissa tarkoitetun toimenpiteen kesto-
ajalta kuntoutuskorotus. 
 
 

21 §  

Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen kuntou-
tusrahan aikana  

Oikeutta 24 §:n 1—3 momentissa tarkoitet-
tuun työkyvyttömyyseläkkeeseen ei ole il-
man painavaa syytä ennen kuin oikeus työ-
eläkelain taikka kuntoutusrahalain 
(611/1991) mukaiseen kuntoutusrahaan on 
päättynyt. 
 
 

22 §  

Kuntoutusmahdollisuuksien varmistaminen  

Ennen kuin kunnallinen eläkelaitos tekee 
päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on 
tarvittaessa varmistettava, että hakijan mah-
dollisuudet kuntoutukseen on selvitetty. Jos 
eläkehakemus hylätään, eläkelaitoksen tehtä-
vänä on huolehtia siitä, että hakijalle anne-
taan tietoja kuntoutusmahdollisuuksista ja et-
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tä hänet ohjataan kuntoutustarvettaan vastaa-
vaan kuntoutukseen tai muiden palveluiden 
piiriin yhteistyössä niitä järjestävien tahojen 
kanssa. Lisäksi eläkelaitoksen on noudatetta-
va, mitä kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 
annetussa laissa (497/2003) säädetään.  
 
 
 

4 luku 

Eläkkeiden ja muiden etuuksien määräyty-
minen 

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 
ajankohtana. 

Jos työntekijä ammatillisen kuntoutuksen 
aikana ansaitsee enemmän kuin puolet siitä 
eläkepalkasta, jonka perusteella 1 momentis-
sa tarkoitetun eläkkeen tulevan ajan eläk-
keenosa lasketaan, kuntoutusrahan määrä on 
puolet 1 momentissa tarkoitetun täyden eläk-
keen määrästä. 
 
 

46 §  

Kuntoutuskorotuksen määrä  

Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia kuntou-
tusrahan, kuntoutustuen tai työkyvyttömyys-
eläkkeen yhteensovitetusta määrästä. 
 
 
 

47 §  

Harkinnanvaraisen kuntoutusavustuksen 
määrä  

Edellä 19 §:n 3 momentissa tarkoitettu har-

kinnanvarainen kuntoutusavustus on enintään 
kuudelta kuukaudelta lasketun kuntoutusra-
han suuruinen. Harkinnanvarainen kuntou-
tusavustus määritellään kertasuorituksena ja 
maksetaan yhdessä tai useammassa erässä.  
 

132 §  

Valvontamaksu, kuntien eläkelautakunnan 
kustannukset ja lisäturvan maksuosuudet  

Edellä 131 §:n 1 momentissa tarkoitettui-
hin menoihin kuuluviksi luetaan myös va-
kuutustarkastuksen kustantamisesta annetun 
lain (479/1944) 1 §:n 1 momentin nojalla 
määrätty valvontamaksu sekä kuntien eläke-
lautakunnan kustannukset. Kuntien eläkelau-
takunta perii kustannukset vuosittain kunnal-
liselta eläkelaitokselta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

152 §  

Tieto kuntoutuksesta Kansaneläkelaitokselle  

Kunnallisen eläkelaitoksen on ilmoitettava 
Kansaneläkelaitokselle 17 §:ssä tarkoitetusta 
kuntoutustoimesta  samoin kuin  kuntoutus-
rahaa ja   -korotusta koskevasta päätöksestä. 
 
 

153 §  

Muutoksen hakeminen  

Kunnallisen eläkelaitoksen päätökseen elä-
kettä koskevassa asiassa haetaan muutosta 
valittamalla kuntien eläkelautakuntaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

154 §  

Kuntien eläkelautakunta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtioneuvosto määrää sisäasianministeri-

ön esityksestä  kuntien eläkelautakunnan pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 
muut jäsenet viideksi kalenterivuodeksi ker-
rallaan. Heidän paikkansa vapautuessa kes-
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ken toimikauden määrätään seuraaja jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi. Heidän oikeudestaan 
pysyä tehtävässään on muutoin voimassa, 
mitä tuomarinviran haltijoista säädetään. 
Eläkelautakunnan jäsenet toimivat tuomarin 
vastuulla. Jäsenen, joka ei ole aikaisemmin 
tehnyt tuomarinvalaa tai sitä vastaavaa va-
kuutusta, tulee ennen tehtäväänsä ryhtymistä 
tehdä se eläkelautakunnassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

155 §  

Kuntien eläkelautakunnan talousarvio, tilin-
päätös, järjestysmuoto, esittelijät sekä asian 

käsittely  

Sisäasianministeriö vahvistaa kuntien elä-
kelautakunnan talousarvion, määrää tilintar-
kastajan ja hyväksyy tilinpäätöksen. Ministe-
riö vahvistaa myös lautakunnan esityksestä 
eläkelautakunnan puheenjohtajan, varapu-
heenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot.  

Eläkelautakunta vahvistaa itselleen työjär-
jestyksen, jossa annetaan tarkemmat määrä-
ykset eläkelautakunnan järjestysmuodosta ja 
toiminnasta. 

Eläkelautakunnalla on esittelijät, joiden tu-
lee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon 
suorittaneita sekä tarpeellinen toimistohenki-
lökunta. Heidät ottaa eläkelautakunta, joka 
myös päättää heidän palkkauksestaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

158 §  

Valituskielto kuntoutuksen sisällöstä 

Päätökseen, joka koskee 17 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetun kuntoutuksen sisältöä, ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 
 
 

164 § 

Hallintomenettelyä koskevien säännösten so-
veltaminen 

Kunnallisen eläkelaitoksen käsitellessä täs-

sä laissa tarkoitettua hallintoasiaa sovelletaan 
hallintolakia (434/2003), kielilakia 
(423/2003) ja viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia, jollei tässä laissa toi-
sin säädetä. Alle 15-vuotiaan puhevaltaa 
muussa kuin henkilöään koskevassa asiassa 
käyttää hänen edunvalvojansa. 

Eläkelaitoksen luottamushenkilö sekä lai-
toksen viranhaltija ja työntekijä voi kuitenkin 
sen estämättä, mitä hallintolain 28 §:n 1 mo-
mentin 4 ja 5 kohdassa säädetään, käsitellä 
asiaa, joka koskee eläkelaitoksen jäsenyhtei-
söä tai jäsenyhteisön palveluksessa olevaa 
henkilöä tai muuta tämän lain mukaisen elä-
keturvan alaisuuteen kuuluvaa henkilöä. 
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2004. 

Tätä lakia sovelletaan kuntoutukseen, joka 
alkaa lain tultua voimaan. 

Kuntien eläkelautakunnan henkilöstö siir-
tyy tämän lain  voimaan  tullessa  kunnallisen 
eläkelaitoksen palveluksesta kuntien eläke-
lautakunnan palvelukseen aikaisempiin teh-
täviinsä. Henkilöstön palvelussuhteisiin liit-
tyvät oikeudet ja etuudet eivät siirron yhtey-
dessä muutu.  

Kuntien eläkelautakunnan puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja jäsenet määrätään tä-
män lain mukaisesti ensimmäisen  kerran  
tämän lain voimaan tullessa toimivan lauta-
kunnan toimikauden päätyttyä vuoden 2005 
alusta alkavaksi toimikaudeksi. Lautakunta 
noudattaa lain voimaan tullessa voimassa 
olevaa työjärjestystä, kunnes uusi työjärjes-
tys on vahvistettu. 

Kuntien eläkelautakunta perii kunnalliselta 
eläkelaitokselta 132 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetut kustannukset ensimmäisen kerran vuo-
delta 2005. Kunnallinen eläkelaitos osoittaa 
kuntien eläkelautakunnalle vuoden 2004 toi-
mintaa varten tarvittavat määrärahat noudat-
taen kuntien eläkelautakunnan vuoden 2003 
määrärahojen mitoituksessa sovellettuja peri-
aatteita. 

Sisäasianministeriö vahvistaa ensimmäisen 
kerran kuntien eläkelautakunnan talousarvion 
ja määrää tilintarkastajan vuodeksi 2005. Si-
säasianministeriö hyväksyy eläkelautakunnan 
tilinpäätöksen ensimmäisen kerran vuodelta 
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2005.  
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2003 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

Laki 

kunnallisen eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kunnallisen eläkelain (549/2003) 163 §, 
muutetaan 2 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti, 17—22 §, 4 luvun otsikko, 45—47 §, 

132 §:n otsikko ja 1 momentti, 152 §, 153 §:n 1 momentti, 155 §:n otsikko ja 1—3 momentti, 
158 ja 164 § sekä 

lisätään 154 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seu-
raavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Jäsenyhteisöt 

Kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisöjä 
suoraan tämän lain nojalla ovat kunnat ja 
kuntayhtymät sekä kunnallinen eläkelaitos 
ja Kuntien takauskeskus. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 §  

Jäsenyhteisöt  

Kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisöjä 
ovat suoraan tämän lain nojalla kunnat ja 
kuntayhtymät sekä kunnallinen eläkelaitos, 
kuntien eläkelautakunta ja Kuntien takaus-
keskus.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
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. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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17 § 

Ammatillinen kuntoutus 

Työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja 
ansiokyvyn parantamiseksi voidaan työnte-
kijälle antaa ammatillista kuntoutusta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammatillisena kuntoutuksena voidaan: 
1) antaa neuvontaa; 
2) tehdä kuntoutustutkimuksia; 
3) antaa työhön ja ammattiin johtavaa 

koulutusta; 
4) järjestää työhön valmennusta; 
5) myöntää elinkeinotukea; sekä 

17 §  

Ammatillinen kuntoutus  

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

1) jos asianmukaisesti todettu sairaus, vi-
ka tai vamma todennäköisesti aiheuttaa uh-
kan, että työntekijä tulee työkyvyttömäksi 
24 §:n 1—3 momentissa tarkoitetulla taval-
la tai häntä on pidettävä mainituissa mo-
menteissa tarkoitetulla tavalla työkyvyttö-
mänä; ja 

2) jos työntekijän eläkettä määrättäessä 
otettaisiin huomioon eläkkeeseen oikeutta-
vana aikana tuleva aika, jos hän olisi tullut 
työkyvyttömäksi ajankohtana, jona hakemus 
tehtiin tai jona hakijan kuntoutustarve on 
viimeistään selvitettävä kansaneläkelaitok-
sen järjestämästä kuntoutuksesta annetun 
lain (610/1991) 6 §:n mukaan; jos työnteki-
jä jo saa työkyvyttömyyseläkettä, edellyte-
tään että eläke on edellä tarkoitetulla taval-
la täysitehoinen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla työky-
vyttömyyden uhkalla tarkoitetaan tilannetta, 
jossa on todennäköistä, että työntekijälle 
lähivuosina, vaikka hoidon ja lääkinnälli-
sen kuntoutuksen toteutuksen mahdollisuu-
det otetaan huomioon, ilman ammatillisia 
kuntoutustoimia tulisi myönnettäväksi työ-
kyvyttömyyseläke täytenä tai osatyökyvyt-
tömyyseläkkeenä. Kuntoutuksen tarkoituk-
senmukaisuutta arvioitaessa otetaan huo-
mioon hakijan ikä, ammatti, aikaisempi 
toiminta, koulutus, yhteys työelämään sekä 
se, johtaako haettu ammatillinen kuntoutus 
todennäköisesti hakijan terveydentilalle so-
pivassa työssä jatkamiseen tai työhön pa-
laamiseen. Lisäksi tarkoituksenmukaisuutta 
arvioitaessa otetaan huomioon, lykkääkö 
ammatillinen kuntoutus hakijan eläkkeelle 
jäämistä. 

Ammatillisena kuntoutuksena voidaan 
työntekijälle tehdä muun muassa kuntoutus-
tutkimuksia, antaa työhön tai ammattiin 
johtavaa koulutusta, järjestää työhön val-
mennusta, myöntää elinkeinotukea ja jär-
jestää ammatillista kuntoutusta tukevaa 
lääkinnällistä kuntoutusta. Työntekijälle 
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6) järjestää ammatillista kuntoutusta tu-
kevaa lääkinnällistä kuntoutusta. 

 
Ammatillista kuntoutusta voidaan antaa 

työntekijälle, jonka eläkettä tämän lain mu-
kaan määrättäessä olisi eläkkeeseen oikeut-
tavana aikana otettu huomioon myös tuleva 
aika, jos työkyvyttömyys olisi alkanut ajan-
kohtana, jona kuntoutuspäätös tehtiin. Am-
matillista kuntoutusta voidaan antaa myös 
työntekijälle, joka päätöstä tehtäessä saa 
tämän lain mukaista täysitehoista eläkettä. 

voidaan korvata mainitun kuntoutuksen ai-
heuttamat välttämättömät ja tarpeelliset 
kustannukset. 

Oikeutta tämän lain mukaiseen kuntou-
tukseen ei kuitenkaan ole, jos työntekijällä 
on oikeus kuntoutukseen tapaturmavakuu-
tuksen tai liikennevakuutuksen kuntoutusta 
koskevien säännösten perusteella. 
 

 
18 § 

Kuntoutusraha 

Työntekijällä, joka ei saa eläkettä, on oi-
keus kuntoutusrahaan niiltä kalenterikuu-
kausilta, joiden aikana hän on estynyt te-
kemästä ansiotyötään ammatillisen kuntou-
tuksen johdosta. 

 
Kuntoutusrahaa voidaan maksaa myös 

kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntou-
tuksen alkamisen väliseltä ajalta, kuitenkin 
enintään kolmelta kuukaudelta kalenteri-
vuodessa. Sama koskee kuntoutusjaksojen 
välistä aikaa. 

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa 2 mo-
mentissa mainittua aikaa pitemmältäkin 
ajalta, jos sen maksaminen on kuntoutuksen 
etenemisen turvaamiseksi perusteltua. 

18 §  

Kuntoutusraha  

Muulla kuin työkyvyttömyyseläkkeen saa-
jalla on oikeus kuntoutusrahaan niiltä ka-
lenterikuukausilta, joiden aikana hän on ko-
konaan tai osittain estynyt tekemästä ansio-
työtä 17 §:ssä tarkoitetun ammatillisen 
kuntoutuksen vuoksi. 
 

 
19 § 

Kuntoutusavustus 

Kuntoutusrahaa saaneelle voidaan maksaa 
harkinnanvaraista kuntoutusavustusta, jos 
tämä on hänen työllistymisensä kannalta 
erityisen tarpeellista. 
 

19 §  

Harkinnanvarainen kuntoutusavustus  

Kuntoutusrahaa voidaan maksaa harkin-
nanvaraisena kuntoutusavustuksena myös 
kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntou-
tuksen alkamisen väliseltä ajalta, kuitenkin 
enintään kolmelta kuukaudelta kalenteri-
vuodessa. Sama koskee kuntoutusjaksojen 
välistä aikaa. 

Harkinnanvaraista kuntoutusavustusta 
voidaan maksaa 1 momentissa mainittua 
aikaa pitemmältäkin ajalta, jos sen maksa-
minen on kuntoutuksen turvaamiseksi pe-
rusteltua. Harkinnanvaraista kuntou-
tusavustusta voidaan myöntää myös hoito- 
tai kuntoutussuunnitelman laatimista var-
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ten. 
Kuntoutusrahaa saaneelle voidaan mak-

saa harkinnanvaraista kuntoutusavustusta, 
jos tämä on hänen työllistymisensä kannal-
ta erityisen tarpeellista. Kuntoutusavustusta 
ei kuitenkaan makseta ajalta, jolta työnteki-
jällä on oikeus työttömyysturvalain 
(1290/2002) mukaiseen työttömyyspäivära-
haan tai työmarkkinatukeen. 

 
20 § 

Kuntoutuskorotus 

Jos työntekijälle kunnallisen eläkelaitok-
sen päätöksellä annetaan 17 §:n 2 momentin 
2—4 tai 6 kohdassa tarkoitettua kuntoutus-
ta, työkyvyttömyyseläkkeeseen ja 25 §:ssä 
tarkoitettuun kuntoutustukeen maksetaan 
kuntoutuskorotus. Kuntoutuskorotus makse-
taan myös, jos vastaavan päätöksen on an-
tanut jokin muu työeläkettä maksava eläke-
laitos. 

20 §  

Kuntoutuskorotus  

Kuntoutusrahaan, kuntoutustukeen ja työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen maksetaan 17 §:n 3 
momentissa tarkoitetun toimenpiteen kesto-
ajalta kuntoutuskorotus. 
 

 
21 § 

Erityiskustannukset 

 
Työntekijälle voidaan maksaa korvausta 

kuntoutuksen aiheuttamista välttämättömis-
tä ja tarpeellisista kustannuksista. 
 

21 §  

Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen kun-
toutusrahan aikana  

Oikeutta 24 §:n 1—3 momentissa tarkoi-
tettuun työkyvyttömyyseläkkeeseen ei ole 
ilman painavaa syytä ennen kuin oikeus 
työeläkelain taikka kuntoutusrahalain 
(611/1991) mukaiseen kuntoutusrahaan on 
päättynyt. 

 
22 §  

Kuntoutusmahdollisuuksien varmistaminen 

Ennen kuin kunnallinen eläkelaitos tekee 
päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä, sen 
on tarvittaessa varmistettava, että hakijan 
mahdollisuudet kuntoutukseen on selvitetty. 
Jos eläkehakemus hylätään, hakija ohjataan 
tarpeen mukaan hänen kuntoutustarvettaan 
vastaavan kuntoutuksen tai muiden palvelu-
jen piiriin. Eläkelaitoksen on lisäksi nouda-
tettava, mitä kuntoutuksen asiakaspalvelu-
yhteistyöstä annetussa laissa (604/1991) 
säädetään. 
 

22 §   

Kuntoutusmahdollisuuksien varmistaminen  

Ennen kuin kunnallinen eläkelaitos tekee 
päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä, sen 
on tarvittaessa varmistettava, että hakijan 
mahdollisuudet kuntoutukseen on selvitetty. 
Jos eläkehakemus hylätään, eläkelaitoksen 
tehtävänä on huolehtia siitä, että hakijalle 
annetaan tietoja kuntoutusmahdollisuuksis-
ta ja että hänet ohjataan kuntoutustarvet-
taan vastaavaan kuntoutukseen tai muiden 
palveluiden piiriin yhteistyössä niitä järjes-
tävien tahojen kanssa. Lisäksi eläkelaitok-
sen on noudatettava, mitä kuntoutuksen 
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asiakasyhteistyöstä annetussa laissa 
(497/2003) säädetään. 
 

4 luku 

Eläkkeiden määräytyminen 

45 § 

Kuntoutusrahan määrä 

 
Kuntoutusrahan suuruus määrätään niiden 

työeläkelakien mukaisten eläkkeiden perus-
teella, joihin työntekijällä olisi oikeus, jos 
hän olisi tullut täyteen työkyvyttömyys-
eläkkeeseen oikeuttavasti työkyvyttömäksi 
kuntoutuspäätöksen tekohetkellä. Kuntou-
tusraha on edellä tarkoitettujen eläkkeiden 
yhteismäärä korotettuna 33 prosentilla. 

4 luku 

Eläkkeiden ja muiden etuuksien määräy-
tyminen 

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. 

 
46 § 

Kuntoutuskorotuksen määrä 

Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia 76 §:n 
mukaisesti yhteensovitetun kuntoutustuen 
tai työkyvyttömyyseläkkeen määrästä. Se 
maksetaan niiltä kalenterikuukausilta, joi-
den ajan kuntoutus kestää. 

46 §  

Kuntoutuskorotuksen määrä  

Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia kun-
toutusrahan, kuntoutustuen tai työkyvyttö-
myyseläkkeen yhteensovitetusta määrästä. 
 

 
47 § 

Harkinnanvaraisen kuntoutusavustuksen 
määrä 

Edellä 19 §:ssä tarkoitettu harkinnanva-
rainen kuntoutusavustus on enintään kuu-
delta kuukaudelta lasketun kuntoutusrahan 
suuruinen. Harkinnanvarainen kuntou-
tusavustus määritellään kertasuorituksena ja 
maksetaan yhdessä tai useammassa erässä. 
Sitä ei makseta ajalta, jolta työntekijällä on 
oikeus saada työttömyysturvalain mukaista 

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.  
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työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatu-
kea. 
 

132 § 

Valvontamaksu ja lisäturvan maksuosuudet 

 
Edellä 131 §:n 1 momentissa tarkoitettui-

hin menoihin kuuluviksi luetaan myös va-
kuutustarkastuksen kustantamisesta annetun 
lain   (479/1944)    1 §:n 1  momentin  no-
jalla määrätty valvontamaksu. 

 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

132 §  

Valvontamaksu, kuntien eläkelautakunnan 
kustannukset ja lisäturvan maksuosuudet  

Edellä 131 §:n 1 momentissa tarkoitettui-
hin menoihin kuuluviksi luetaan myös va-
kuutustarkastuksen kustantamisesta annetun 
lain (479/1944) 1 §:n 1 momentin nojalla 
määrätty valvontamaksu sekä kuntien eläke-
lautakunnan kustannukset. Kuntien eläke-
lautakunta perii kustannukset vuosittain 
kunnalliselta eläkelaitokselta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
152 § 

Tieto kuntoutuksesta Kansaneläkelaitoksel-
le 

Kunnallisen eläkelaitoksen on välittömäs-
ti ilmoitettava 17 §:ssä tarkoitetusta kuntou-
tustoimenpiteestään ja kuntoutusrahapää-
töksestä Kansaneläkelaitokselle. 
 

152 §  

Tieto kuntoutuksesta Kansaneläkelaitoksel-
le  

Kunnallisen eläkelaitoksen on ilmoitetta-
va Kansaneläkelaitokselle 17 §:ssä tarkoite-
tusta kuntoutustoimesta samoin kuin kun-
toutusrahaa ja -korotusta koskevasta pää-
töksestä. 

 
153 § 

Muutoksen hakeminen 

Kunnallisen eläkelaitoksen päätökseen 
eläkettä koskevassa asiassa haetaan muutos-
ta valittamalla kuntien eläkelautakuntaan. 
Eläkelautakunta toimii eläkelaitoksen yh-
teydessä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

153 §  

Muutoksen hakeminen  

Kunnallisen eläkelaitoksen päätökseen 
eläkettä koskevassa asiassa haetaan muutos-
ta valittamalla kuntien eläkelautakuntaan. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

154 § 

Kuntien eläkelautakunta 

 — — — — — — —— — — — — — —  
Valtioneuvosto määrää sisäasianministe-

riön esityksestä  kuntien eläkelautakunnan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä 
muut jäsenet viideksi kalenterivuodeksi ker-
rallaan. Heidän paikkansa vapautuessa 
kesken toimikauden määrätään seuraaja 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Heidän oi-
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keudestaan pysyä tehtävässään on muutoin 
voimassa, mitä tuomarinviran haltijoista 
säädetään. Eläkelautakunnan jäsenet toimi-
vat tuomarin vastuulla. Jäsenen, joka ei ole 
aikaisemmin tehnyt tuomarinvalaa tai sitä 
vastaavaa vakuutusta, tulee ennen tehtä-
väänsä ryhtymistä tehdä se eläkelautakun-
nassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
155 § 

Kuntien eläkelautakunnan asettaminen, jär-
jestysmuoto, esittelijät sekä asian käsittely 

 
Sisäasiainministeriö määrää kuntien elä-

kelautakunnan puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan sekä muut jäsenet neljäksi ka-
lenterivuodeksi kerrallaan. Heidän paikkan-
sa vapautuessa kesken toimikauden määrä-
tään seuraaja jäljellä olevaksi toimikaudek-
si. Heidän oikeudestaan pysyä tehtävässään 
on muutoin voimassa, mitä tuomarinviran 
haltijoista säädetään. Ministeriö vahvistaa 
myös eläkelaitoksen valtuuskunnan esityk-
sestä heidän palkkionsa. 

Sisäasiainministeriö vahvistaa eläkelai-
toksen valtuuskunnan esityksestä eläkelau-
takunnan työjärjestyksen, jossa annetaan 
tarkemmat määräykset eläkelautakunnan 
järjestysmuodosta ja toiminnasta. 

Eläkelautakunnalla on esittelijät, joiden 
tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkin-
non suorittaneita. Heidät ottaa eläkelauta-
kunta, joka myös päättää heidän palkkiois-
taan. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

155 §  

Kuntien eläkelautakunnan talousarvio, ti-
linpäätös, järjestysmuoto, esittelijät sekä 

asian käsittely  

Sisäasianministeriö vahvistaa kuntien elä-
kelautakunnan talousarvion, määrää tilin-
tarkastajan ja hyväksyy tilinpäätöksen. Mi-
nisteriö vahvistaa myös lautakunnan esityk-
sestä eläkelautakunnan puheenjohtajan, va-
rapuheenjohtajan ja muiden jäsenten palk-
kiot.  

 
 
 
 
Eläkelautakunta vahvistaa itselleen työ-

järjestyksen, jossa annetaan tarkemmat 
määräykset eläkelautakunnan järjestysmuo-
dosta ja toiminnasta. 

 
Eläkelautakunnalla on esittelijät, joiden 

tulee olla oikeustieteen kandidaatin  tutkin-
non suorittaneita sekä tarpeellinen toimis-
tohenkilökunta. Heidät ottaa eläkelautakun-
ta, joka myös päättää heidän palkkaukses-
taan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
158 § 

Valituskielto oikeudesta kuntoutukseen 

Päätökseen, joka koskee oikeutta kuntou-
tukseen, harkinnanvaraiseen kuntoutusra-
haan tai kuntoutusavustukseen taikka kor-
vaukseen kuntoutuksen aiheuttamista vält-
tämättömistä ja tarpeellisista kustannuksis-
ta, ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 
 

158 §  

Valituskielto kuntoutuksen sisällöstä 

Päätökseen, joka koskee 17 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetun kuntoutuksen sisältöä ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 
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163 § 

Virheen korjaaminen 

Jos kunnallisen eläkelaitoksen päätös pe-
rustuu selvästi virheelliseen tai puutteelli-
seen selvitykseen taikka ilmeisen väärään 
lain soveltamiseen, eläkelaitos voi asian-
osaisten suostumuksella poistaa virheelli-
sen päätöksensä ja ratkaista asian uudel-
leen (asiavirheen korjaaminen). 

Jos eläkelaitoksen päätöksessä on ilmei-
nen kirjoitus- tai laskuvirhe, sen on korjat-
tava päätöksensä. Virhettä ei saa kuiten-
kaan korjata, jos korjaaminen johtaa asi-
anosaiselle kohtuuttomaan tulokseen (kir-
joitusvirheen korjaaminen). 

Korjaamisesta on tehtävä merkintä eläke-
laitoksen tallekappaleeseen. Asianosaiselle 
on toimitettava korjattu tai uusi päätös. Jos 
päätöksestä on vireillä muutoksenhaku, 
eläkelaitoksen on ilmoitettava korjaa-
misasian käsiteltäväksi ottamisesta ja toimi-
tettava siitä tehty päätös myös valitusviran-
omaiselle.  

Päätökseen, jolla eläkelaitos on hylännyt 
virheen korjaamista koskevan vaatimuksen, 
ei saa hakea muutosta valittamalla. 

163 § 

Virheen korjaaminen 

(kumotaan) 

 
164 § 

Hallintomenettelylain soveltaminen 

 
Kunnallisen eläkelaitoksen käsitellessä 

tämän lain ja tämän lain 8 §:ssä mainitun 
lisäeläkesäännön mukaiseen eläketurvaan 
liittyvää eläkehakemusta, oikeutta eläkkee-
seen, eläkkeen määrää ja maksamista sekä 
takaisinperintää ja näihin rinnastettavia 
asioita sovelletaan hallintomenettelylakia 
(598/1982), kielilakia (148/1922) ja viran-
omaisen toiminnan julkisuudesta annettua 
lakia, jollei tässä laissa toisin säädetä. Alle 
15-vuotiaan puhevaltaa muussa kuin henki-
löä koskevassa asiassa käyttää hänen edun-
valvojansa. 

Eläkelaitoksen luottamushenkilö sekä lai-
toksen viranhaltija ja työntekijä voi kuiten-
kin sen estämättä, mitä hallintomenettely-
lain 10 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa 
säädetään, käsitellä asiaa, joka koskee elä-

164 § 

Hallintomenettelyä koskevien säännösten 
soveltaminen 

Kunnallisen eläkelaitoksen käsitellessä 
tässä laissa tarkoitettua hallintoasiaa so-
velletaan hallintolakia (434/2003), kielila-
kia (423/2003) ja viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annettua lakia, jollei tässä 
laissa toisin säädetä. Alle 15-vuotiaan pu-
hevaltaa muussa kuin henkilöään koskevas-
sa asiassa käyttää hänen edunvalvojansa. 

 
 
 
 
 
Eläkelaitoksen luottamushenkilö sekä lai-

toksen viranhaltija ja työntekijä voi kuiten-
kin sen estämättä, mitä hallintolain 28 §:n 1 
momentin 4 ja 5 kohdassa säädetään, käsi-
tellä asiaa, joka koskee eläkelaitoksen jä-
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kelaitoksen jäsenyhteisöä tai jäsenyhteisön 
palveluksessa olevaa henkilöä tai muuta 
tämän lain mukaisen eläketurvan alaisuu-
teen kuuluvaa henkilöä. 
 

senyhteisöä tai jäsenyhteisön palveluksessa 
olevaa henkilöä tai muuta tämän lain mu-
kaisen eläketurvan alaisuuteen kuuluvaa 
henkilöä. 

——— 
 
 Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2004. 
Tätä lakia sovelletaan kuntoutukseen, jo-

ka alkaa lain tultua voimaan. 
Kuntien eläkelautakunnan henkilöstö siir-

tyy tämän lain voimaan tullessa kunnallisen 
eläkelaitoksen palveluksesta kuntien eläke-
lautakunnan palvelukseen aikaisempiin teh-
täviinsä. Henkilöstön palvelussuhteisiin liit-
tyvät oikeudet ja etuudet eivät siirron yh-
teydessä muutu.  

Kuntien eläkelautakunnan puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja jäsenet määrätään 
tämän lain mukaisesti ensimmäisen  kerran  
tämän lain voimaan tullessa toimivan lau-
takunnan toimikauden päätyttyä vuoden 
2005 alusta alkavaksi toimikaudeksi. Lau-
takunta noudattaa lain voimaan tullessa 
voimassa olevaa työjärjestystä, kunnes uusi 
työjärjestys on vahvistettu. 

Kuntien eläkelautakunta perii kunnallisel-
ta eläkelaitokselta 132 §:n 1 momentissa 
tarkoitetut kustannukset ensimmäisen ker-
ran vuodelta 2005. Kunnallinen eläkelaitos 
osoittaa kuntien eläkelautakunnalle vuoden 
2004 toimintaa varten tarvittavat määrära-
hat noudattaen kuntien eläkelautakunnan 
vuoden 2003 määrärahojen mitoituksessa 
sovellettuja periaatteita. 

Sisäasianministeriö vahvistaa ensimmäi-
sen kerran kuntien eläkelautakunnan talo-
usarvion ja määrää tilintarkastajan vuo-
deksi 2005. Sisäasianministeriö hyväksyy 
eläkelautakunnan tilinpäätöksen ensimmäi-
sen kerran vuodelta 2005.  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 
 
 


