
 HE 205/2004 vp  
  
 

292410 

 

 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisen elä-
kelain muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kun-
nallista eläkelakia vuoden 2004 alusta voi-
maan tulleen velan vanhentumisesta annetun 
lain johdosta. Työantajan eläkemaksun mak-
suunpanolle, aiheettomasti maksetun eläke-
maksun palauttamiselle, aiheettomasti mak-
setun etuuden takaisin perimiselle ja maksa-
matta jääneen etuuden saamiselle säädettäi-
siin kymmenen vuoden vanhentumisaika. 
Uutena vanhentumisaikana ehdotetaan sää-
dettäväksi takaisinperintäpäätöksellä vahvis-
tettujen etuussaatavien perintää koskeva vii-
den vuoden vanhentumisaika, jonka katkai-
semisesta alkaisi kulua uusi viiden vuoden 
vanhentumisaika. Samanlaista viiden vuoden 
vanhentumisaikaa ehdotetaan myös aiheet-
tomasti maksetun eläkemaksun palauttami-
selle ja maksamatta jääneen etuuden saami-

selle sen jälkeen, kun niitä on edellä mainitun 
kymmenen vuoden määräajan kuluessa en-
simmäisen kerran eläkelaitokselta vaadittu. 

Lisäksi kunnallisen eläkelaitoksen sijoitus-
neuvottelukuntaa koskevia säännöksiä tarkis-
tettaisiin vastaamaan muodostunutta käytän-
töä. Neuvottelukunta käsittelisi neuvoa anta-
vasti eläkelaitoksen sijoitustoiminnan kehit-
tämissuuntia ja toimintalinjoja sekä toimisi 
kanavana tietojenvaihdolle eläkelaitoksen ja 
neuvottelukunnassa edustettuina olevien ta-
hojen välillä.  

Lakiin ehdotetaan tehtäväksi tarkistuksia 
myös vuoden 2004 alusta voimaan tulleen 
hallintolain vuoksi. 

Ehdotetut lainmuutokset ovat tarkoitetut tu-
lemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.  

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

Vanhentumissäännökset 

Kunnallisessa eläkejärjestelmässä on nou-
datettu yleissäädöksenä määräajasta velko-
misasioissa ja julkisesta haasteesta velkojille 
annettua asetusta (32/1868, jäljempänä van-
hentumisasetus), ja sen mukaista yleistä 
kymmenen vuoden vanhentumisaikaa sellai-
siin saataviin, joiden vanhentumisesta ei ole 
erityissäännöstä työeläkelaeissa. Vanhentu-
misaika alkaa saatavan syntymisestä. Perus-
teettoman edun palautusta koskeva vanhen-
tumisaika alkaa, kun perusteeton etu on saatu 
tai kun oikeutetusti saatu etu osoittautuu 
myöhemmin perusteettomaksi. Vanhentu-
misasetuksen mukaan velan vanhentumisen 
katkaisun seurauksena alkaa kulua uusi 
kymmenen vuoden mittainen vanhentumisai-
ka. Katkaisutoimi voi olla vapaamuotoinen 
tai katkaisu voidaan tehdä virallistoimin. 
Velkavastuu voidaan pysyttää voimassa mi-
ten pitkään tahansa katkaisemalla vanhentu-
minen ennen kuin kymmenen vuotta on ku-
lunut edellisestä katkaisuhetkestä.  

Vanhentumisasetus on kumottu vuoden 
2004 alusta voimaan tulleella velan vanhen-
tumisesta annetulla lailla (728/2003, jäljem-
pänä vanhentumislaki) joka korvaa samalla 
vanhentumisasetuksen. Vanhentumislaki on 
luonteeltaan yleislaki. Sitä sovelletaan, jollei 
muualla laissa ole siitä poikkeavia säännök-
siä. Vanhentumislakia ei kuitenkaan sen 1 
§:n mukaan sovelleta eläkelainsäädännön no-
jalla suoritettavaan eläkkeeseen tai muuhun 
etuuteen eikä eläkevakuutusmaksuihin. Van-
hentumislakia sovelletaan muun muassa pe-
rusteettoman edun palautukseen. Vanhentu-
mislain säännökset tulevat kuitenkin sovellet-
tavaksi vain, jollei erityislainsäädännöstä 
muuta johdu. 

Vanhentumislain mukainen ensisijainen 
yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta, 
joka alkaa kulua pääsääntöisesti siitä, kun 
velka erääntyy maksettavaksi. Laissa on 
määritelty tilanteet, joissa kolmen vuoden 
määräaikaa sovelletaan. Perusteettoman 
etuuden ja aiheettomasti maksetun maksun 
maksuunpanon vanhentumisaika alkaa siitä, 

kun etuuden tai maksun suorittaja  on saanut 
tietää tai hänen olisi pitänyt tietää aiheetto-
masti maksetusta etuudesta tai maksusta ja 
niiden saajasta. Vanhentumisaika on kuiten-
kin viisi vuotta sen jälkeen, kun velasta on 
annettu lainvoimainen tuomio tai muu ulos-
ottoperuste, joka voidaan panna täytäntöön 
niin kuin lainvoimainen tuomio. Yleisen 
kolmen vuoden vanhentumisajan rinnalla on 
toissijainen kymmenen vuoden vanhentumis-
aika, joka alkaa saatavan perusteena olevasta 
tapahtumasta. Laissa on myös säännökset sii-
tä, kuinka velan vanhentuminen voidaan kat-
kaista. Myös vanhentumislain mukaan vel-
kavastuu voidaan pitää voimassa miten pit-
kään tahansa katkaisemalla vanhentuminen 
ennen kuin edellinen vanhentumisaika on ku-
lunut umpeen. 

Ulosottolain muuttamisesta annettu laki 
(679/2003) on tullut voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2004. Sen mukaan ulosoton vireille 
tulo ja täytäntöönpano edellyttävät, että haki-
jalla on täytäntöönpanokelpoinen ulosottope-
ruste, jota koskeva oikeus ei ole lakannut 
maksun vanhentumisen tai muun syyn vuok-
si. Ulosottoperuste on lain mukaan täytän-
töönpanokelpoinen 15 vuoden ajan. Jos ulos-
ottoperusteessa tarkoitettu velkoja on luon-
nollinen henkilö tai jos korvaussaatava pe-
rustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu 
vankeuteen tai yhdyskuntapalveluun, ulosot-
toperuste on pääsääntöisesti täytäntöön-
panokelpoinen 20 vuoden ajan. Tuomioistuin 
voi poikkeustapauksissa velkojan kanteesta 
pidentää määräaikaa kymmenen vuotta. Täy-
täntöönpanokelpoisuuden määräaikaisuus 
merkitsee, että oikeus maksun perimiseen 
ulosoton kautta menetetään lopullisesti mää-
räajan kuluttua umpeen. Lainmuutos on osit-
tain taannehtiva. Jos ulosottoperuste on an-
nettu ennen 1 päivää maaliskuuta 1993, täy-
täntöönpanokelpoisuuden määräaika laske-
taan mainitusta päivästä.  
 
Eläkemaksun vanhentuminen 

Nykyisin ei kunnallisessa eläkelaissa 
(549/2003; KuEL) ole eläkemaksusaatavien 
vanhentumista koskevia säännöksiä. Niiden 
osalta on noudatettu vanhentumisasetuksen 
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mukaista yleistä kymmenen vuoden vanhen-
tumisaikaa. Vanhentumislain voimaantulon 
myötä KuEL:n nojalla jäsenyhteisöltä kun-
nalliselle eläkelaitokselle perittävät eläke-
maksut, joita ei ole maksuunpantu, eivät 
vanhentuisi lainkaan ilman lakiin lisättäviä 
vanhentumissäännöksiä. 

Eläkemaksun ulosottokelpoisuudesta on 
säädetty KuEL:n 134 §:ssä, jossa viitataan 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annettuun lakiin (367/1961), jäljempänä  
veroulosottolaki. Veroulosottolain 11 §:n 
mukaan saaminen on perittävä maksuvelvol-
liselta viiden vuoden kuluessa sitä seuran-
neen vuoden alusta lukien, jona saaminen on 
määrätty tai maksuunpantu, uhalla että oike-
us maksun saamiseen on menetetty. Siten tä-
tä vanhentumisaikaa ei voida katkaista.  Elä-
kelaitoksen on perittävä maksuunpantu va-
kuutusmaksu veroulosottolain 11 §:n mukai-
sessa määräajassa. Jos eläkelaitos ei pysty 
tässä ajassa perimään vakuutusmaksua, on 
oikeus maksun saamiseen menetetty.  
 
 
Perusteettoman edun palautuksen vanhentu-
minen 

Tässä perusteettoman edun palautuksella 
tarkoitetaan aiheettomasti maksetun eläkkeen 
tai muun etuuden perimistä takaisin ja aiheet-
tomasti maksettujen eläkemaksujen palaut-
tamista.  

Etuuden aiheeton maksaminen voi johtua 
monesta syystä. Liikamaksu voi syntyä asi-
akkaasta johtuvasta syystä, etuuden käsitte-
lystä tai muusta seikasta, johon asiakas tai 
eläkelaitos ei voi vaikuttaa. KuEL:n mukaan 
aiheettomasti maksettu etuus on lähtökohtai-
sesti perittävä takaisin. Laissa tarkemmin 
säädetyissä tilanteissa takaisinperinnästä voi-
daan kuitenkin osaksi tai kokonaan luopua. 
Jotta aiheettomasti maksetun etuuden ta-
kaisinperiminen olisi mahdollista, virheelli-
sen etuuspäätöksen tilalle on ensin annettava 
uusi muutettu etuuspäätös, jonka perusteella 
vasta takaisperintäpäätös voidaan tehdä.  
Jollei etuudensaaja anna suostumustaan vir-
heellisen etuuspäätöksen muuttamiseen va-
hingokseen, päätöksen poistamista on haetta-
va ensin vakuutusoikeudelta. 

KuEL:n perusteella aiheettomasti maksetun 

eläkkeen tai muun etuuden takaisinperinnäs-
sä on noudatettu vanhentumisasetuksen yleis-
tä kymmenen vuoden vanhentumisaikaa, jo-
ka alkaa kulua erikseen jokaisen etuuserän 
osalta sen maksamishetkestä lukien. Aiheet-
tomasti maksetun etuuden takaisinperinnän 
takarajaksi muodostuu kuitenkin käytännössä 
usein viisi vuotta, koska vakuutusoikeus on 
vain erittäin painavista syistä poistanut vir-
heellisen päätöksen, jonka antamisesta on ku-
lunut yli viisi vuotta. Jos hakija on esimer-
kiksi tahallisesti salannut päätökseen olen-
naisesti vaikuttavia tietoja, poistopäätös on 
voitu tehdä kymmenen vuoden yleisen van-
hentumisajan puitteissa. 

KuEL:n mukaiseen takaisinperintään ei ole 
aiheellista soveltaa vanhentumislain mukais-
ta yleistä kolmen vuoden vanhentumisaikaa, 
vaan KuEL:ssa olisi tarpeen säätää erikseen 
aiheettomasti maksetun etuuden takaisinpe-
rimisen määräaika ja erikseen takaisinperin-
täsaatavan vanhentumisaika. Monivaiheisen 
takaisinperintäprosessin aikana ei ole aiheel-
lista erikseen muistuttaa etuudensaajaa ai-
heettomasti maksetusta etuudesta vanhentu-
misen katkaisemiseksi, koska vasta takaisin-
perintäpäätöstä tehtäessä harkitaan takaisin-
perinnän kohtuullisuutta ja takaisinperintä-
päätöksellä vahvistetaan, mikä takaisinperit-
tävä määrä on. Erilliset katkaisutoimet tule-
vat ajankohtaiseksi vasta takaisinperintäpää-
töksen antamisen jälkeen.  

Lainvoimainen takaisinperintäpäätös saa-
daan KuEL:n 161 §:n 2 momentin perusteella 
panna täytäntöön niin kuin riita-asiassa an-
nettu lainvoimainen tuomio. Se on siten 
ulosottolaissa (37/1895) tarkoitettu ulosotto-
peruste, jonka perusteella eläkelaitos voi ha-
kea suoraan saatavansa ulosmittausta siten 
kuin ulosottolaissa säädetään. 

Eläkelaitos voi periä takaisin aiheettomasti 
maksamansa eläkkeen myös kuittaamalla sen 
vastaisuudessa maksettavista eläke-eristä. 

Maaliskuun alusta 2004 voimaan tullut 
ulosottolain muutos merkitsee, ettei täytän-
töönpanokelpoista takaisinperittävää saatavaa 
voida nykyiseen tapaan periä ulosottoteitse 
kuinka kauan tahansa. Ulosottoperuste on 
lain pääsäännön mukaan täytäntöönpanokel-
poinen 15 vuoden ajan. Saatava, jota koskeva 
takaisinperintäpäätös on tullut lainvoimai-
seksi 1 päivänä maaliskuuta 1993 tai sitä en-
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nen, vapautuu ulosotosta 1 päivänä maalis-
kuuta 2008. 

Jäsenyhteisön suorittama eläkemaksu voi 
olla aiheettomasti maksettu esimerkiksi siitä 
syystä, että se on maksettu liian suurena tai 
liian pitkältä ajalta. Jäsenyhteisön virheelli-
sesti maksaman eläkemaksun palauttamisen 
vanhentuminen on määräytynyt vanhentu-
misasetuksen yleisen kymmenen vuoden 
vanhentumisajan mukaisesti. Vanhentumis-
aika alkaa kulua kunkin eläkemaksuerän suo-
rittamispäivästä lukien. Vanhentuminen voi-
daan katkaista vapaamuotoisesti, minkä jäl-
keen alkaa kulua uusi kymmenen vuoden 
vanhentumisaika. 

Eläkemaksun aiheettomuus käy usein ilmi 
vasta pitkän ajan kuluttua. Näin on varsinkin 
tilanteissa, joissa on epäselvää, onko työ teh-
ty työsuhteessa vai toimeksiantosopimuksel-
la. 
 
 
Päätökseen perustuvan etuuden saamisen 
vanhentuminen  

Eläkepäätökseen perustuva saaminen on 
voinut syntyä esimerkiksi sellaisissa tilan-
teissa, joissa henkilölle myönnettyä etuutta, 
yleensä eläkettä, on maksettu jostain syystä 
määrältään liian pienenä. Tällöin esimerkiksi 
yhteensovitusperuste on voitu valita virheel-
lisesti. Joissain harvinaisissa tilanteissa elä-
ke-erä on voinut jäädä kokonaan maksamatta 
eläkepäätöksen antamisen jälkeen. Syynä on 
saattanut olla esimerkiksi eläkkeen maksami-
sessa tapahtunut virhe. 

Eläkepäätöksen antamisen jälkeen esimer-
kiksi määrältään liian pienenä maksettu elä-
ke-erä on vanhentunut vanhentumisasetuksen 
mukaisesti yleisessä kymmenen vuoden van-
hentumisajassa. Vanhentumisaika alkaa ku-
lua erikseen jokaisen eläke-erän osalta sen 
maksamishetkestä lukien. Etuuden saamisen 
vanhentuminen voidaan katkaista vapaamuo-
toisesti, minkä jälkeen alkaa kulua uusi 
kymmenen vuoden vanhentumisaika.  

Päätökseen perustuvan etuussaamisen van-
hentuminen ei ole ollut esteenä sille, että elä-
kelaitos on vanhentumisesta huolimatta oma-
aloitteisesti maksanut suorittamatta jääneen 
etuuden asianosaiselle. 

 

Sijoitusneuvottelukunta 

Kunnallisen eläkelain 143 §:n mukaan 
kunnallisessa eläkelaitoksessa on sijoitus-
neuvottelukunta, joka vuosittain hyväksyy si-
joitustoiminnan yleissuunnitelman ja seuraa 
sen toteutumista. Säännös sijoitusneuvottelu-
kunnasta on lisätty kunnallisen viranhaltijain 
ja työntekijäin eläkelakiin lainmuutoksella 
(260/1987) samassa yhteydessä kun kunnal-
linen eläkerahastointi aloitettiin ja eläkevas-
tuurahasto perustettiin. Neuvottelukunnan 
asettaa eläkelaitoksen hallitus ja sen tehtävä-
nä on laatia rahaston varojen vuotuinen sijoi-
tustoiminnan yleissuunnitelma sekä seurata 
sen toteutumista. 

Sijoitusneuvottelukunnan perustaminen 
pohjautui kunnallisten eläkkeiden rahoitus-
komitean mietintöön (komiteamietintö 
1985:10), jonka lähtökohtana rahaston hallin-
tomallien tarkastelulle oli se, että valtio osal-
listuu valtionosuuksin ja –avustuksin rahas-
ton kartuttamiseen siten kuin se osallistuu 
kunnallisen eläkejärjestelmän piiriin kuulu-
van henkilöstön palkkaukseen. Tästä syystä 
kunnallisen eläkerahaston sijoitustoimintaa 
suunnittelemaan ja seuraamaan tuli asettaa 
elin, jossa myös valtion edustus oli mukana. 
Koska kunnallinen eläkelaitos katsottiin oi-
keudelliselta luonteeltaan itsenäiseksi julkis-
oikeudelliseksi laitokseksi ja kunnallisen hal-
linnon yksiköksi, ei valtion osallistumista ra-
haston hallintoon voinut komitean mukaan 
järjestää siten, että valtio olisi edustettuna 
eläkelaitoksen päätös- ja toimeenpanovaltaa 
käyttävissä hallintoelimissä. Tämän vuoksi 
eläkelaitoksen yhteyteen muodostettiin elä-
kelaitoksen varsinaisesta hallinto-
organisaatiosta erillään oleva rahaston sijoi-
tusneuvottelukunta, jossa eläkelaitoksen li-
säksi olisi edustettuna valtio.  

Rahastoinnin aloittamisen jälkeen valtion-
osuusjärjestelmän sisältö ja merkitys ovat 
muuttuneet, eikä valtionosuutta enää makseta 
erikseen palkkakustannuksiin. Lisäksi valtio 
ei enää säännöstele rahamarkkinoita samalla 
tavalla kuin rahastoinnin alkuvaiheessa. 
Myös hallituksen rooli sijoitustoiminnasta 
päättävänä elimenä on muuttunut. Lainmuu-
toksen (404/1997) jälkeen eläkevastuurahas-
ton sijoittamisesta on päättänyt eläkelaitok-
sen hallitus, joka voi kunnallisen eläkelaitok-
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sen ohjesäännössä määrätyllä tavalla siirtää 
päätösvaltansa eläkelaitoksen toimistolle. 
Nykyisin tästä säädetään kunnallisen eläke-
lain 135 §:n 2 momentissa. Eläkelaitoksen 
ohjesäännön mukaan hallituksen tehtävänä 
on laatia eläkelaitoksen varojen sijoittamista 
koskeva suunnitelma (sijoitusstrategia). Li-
säksi hallitus käsittelee muutkin sijoitustoi-
minnan kannalta periaatteellisesti tärkeät tai 
laajakantoiset asiat sekä hyväksyy vuodeksi 
kerrallaan sijoitussuunnitelman, jossa anne-
taan toimistolle sijoitusvaltuudet ja ohjeet si-
joitusten tekemisestä ja raportoinnista.  

Vakuutusvalvontavirasto, jonka tehtävänä 
on valvoa kunnallisen eläkelaitoksen rahoi-
tustoiminnan suunnittelua ja sijoitustoimin-
taa, on valvonnassaan kiinnittänyt huomiota 
sijoitustoiminnan yleissuunnitelman  hyväk-
syvän ja sen toteutumista seuraavan sijoitus-
neuvottelukunnan ja toisaalta sijoittamisesta 
päättävän eläkelaitoksen hallituksen roolien 
sekä työn- ja vastuunjaon osittaiseen pääl-
lekkäisyyteen.  

Vastuu eläkevastuurahaston sijoittamisesta 
on selkeästi säädetty eläkelaitoksen hallituk-
selle. Sen sijaan sijoitusneuvottelukunnan 
vastuu on vaikeasti hahmotettavissa. Sijoi-
tusneuvottelukunnan  laatiman sijoitustoi-
minnan yleissuunnitelman merkitys on vä-
hentynyt eläkelaitoksen  hyväksymän sijoi-
tusstrategian, hallituksen sijoitussuunnitel-
man ja sijoitusvaltuuksien myötä. Sijoitus-
neuvottelukunta on muodostunut lähinnä tie-
doksisaantikanavaksi niille tahoille, jotka sii-
nä eläkelaitoksen lisäksi ovat edustettuina. 
Neuvottelukunnan kymmenestä jäsenestä 
kaksi edustaa valtiovarainministeriötä, yksi 
sisäasiainministeriötä, yksi kauppa- ja teolli-
suusministeriötä ja kaksi kunnallisia pääsopi-
jajärjestöjä.  
 
Hallintolaki ja puhevalta  

Hallintolain (434/2003)14 §:n 1 momentin 
mukaan vajaavaltaisella on oikeus käyttää 
yksinään puhevaltaa asiassa, joka koskee hä-
nen vallitsemaansa tuloa tai varallisuutta. 
Vastaavanlainen säännös on muun muassa 
holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999), 
jäljempänä holhoustoimilaki). Holhoustoimi-
lain voimaan tullessa työeläkejärjestelmässä 
pidettiin tärkeänä, ettei alle 15-vuotias voisi 

käyttää puhevaltaa työeläkettään koskevassa 
asiassa. Tämän vuoksi KuEL:iin otettiin 
säännös, jonka mukaan alle 15-vuotiaan pu-
hevaltaa muussa kuin henkilöä koskevassa 
asiassa käyttää yksinomaan hänen edunval-
vojansa. Eläketurvakeskuksen rekistereiden 
mukaan tällä hetkellä ei kuitenkaan ole mak-
sussa yhtään alle 15-vuotiaalle maksettavaa, 
hänen omaan työhönsä perustuvaa eläkettä. 
Kun lisäksi vuoden 2005 alusta alkaen vain 
18 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat työn-
tekijät voivat olla KuEL-vakuutettuja, ei ny-
kyisenlaisella alle 15-vuotiaita koskevalla 
hallintolaista poikkeavalla puhevallan rajoi-
tuksella ole enää asiallista merkitystä.  

KuEL:n 98 §:n 3 momentissa, joka koskee 
eläkkeen hakemista tilanteissa, joissa asian-
osainen ei iän, sairauden, vamman tai muun 
syyn vuoksi itse kykene hakemaan eläkettä 
tai hoitamaan asiaansa, on myös hallintolais-
ta poikkeava puhevallan käyttöä koskeva 
säännös. Sen nojalla kunnallisessa eläkejär-
jestelmässä puhevaltaa voi käyttää muun 
muassa eläkelaitoksen hyväksymä asianosai-
sen lähiomainen tai muu henkilö, joka on 
pääasiallisesti huolehtinut hänestä. Säännös 
on otettu lakiin asianosaisen etua ajatellen. 
Se on asianosaisen edun vuoksi edelleen ai-
heellista säilyttää KuEL:ssa, koska hallinto-
laissa on rajoitetumpi puhevallan käyttäjien 
piiri. 
 
2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Vanhentumissäännökset 

Esityksen mukaisilla vanhentumissäännök-
sillä on tarkoitus täyttää se lainsäädännölli-
nen aukko, joka on syntynyt kunnalliseen 
eläkejärjestelmään vanhentumislain voi-
maantulon jälkeen. Kuten edellä on todettu 
vanhentumislakia ei sovelleta eläkelainsää-
dännön nojalla suoritettavaan eläkkeeseen tai 
muuhun etuuteen eikä eläkemaksuun.  

Sosiaalivakuutuksessa, johon myös lakisää-
teinen kunnallinen eläkejärjestelmä kuuluu, 
on kysymys pakollisesta sosiaaliturvasta, jos-
sa järjestelmän toimenpanijoiden on annetta-
va etuudenhakijalle se etuus, joka hänelle 
lain mukaan kuuluu. Työeläkejärjestelmän 
eläkemaksut ovat myös pakollisia. Tämän ja 
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työeläkejärjestelmään kuuluvan kollektiivi-
sen vastuun vuoksi on erityisen tärkeää, että 
etuus maksetaan oikein perustein ja oikean 
suuruisena sille, jolle se kuuluu, ja eläkemak-
sut saadaan perityksi oikein maksuvelvolli-
selta. Siten työeläkejärjestelmässä etuus- ja 
maksusaatavien peruste on aivan toisenlainen 
kuin yksityisoikeudellisissa velkasuhteissa, 
jotka perustuvat vapaaehtoisiin oikeustoi-
miin. Tästä syystä työeläkejärjestelmässä on 
eräiltä osin perusteltua säilyttää, uudesta 
vanhentumislaista poiketen, nykyisin jo nou-
datettu kymmenen vuoden vanhentumisaika.  

Nyt ehdotetut vanhentumissäännöksiä kos-
kevat muutokset vastaavat  aikaisemmin 
työntekijän eläkelakiin (395/1961) lainmuu-
toksella (1332/2003) hyväksyttyjä muutok-
sia.  
 
Eläkemaksujen vanhentuminen 

KuEL:iin ehdotetaan lisättäväksi eläke-
maksun, jota ei ole maksuunpantu, vanhen-
tumista koskevat säännökset.  Vanhentumis-
aika olisi kymmenen vuotta, joka alkaisi ku-
lua eläkemaksun syntymisestä lukien ja jon-
ka voisi katkaista vain eläkemaksun mak-
suunpanolla. Ehdotettu vanhentumisaika vas-
taisi KuEL-maksun maksuunpanossa nykyi-
sin jo noudatettua kymmenen vuoden van-
hentumisaikaa. KuEL:n mukaisen ilmoitus-
liikenteen jälkikäteisyydestä johtuu, että vie 
vuodesta kahteen vuoteen ennen kuin eläke-
laitoksen on edes mahdollista reagoida vir-
heellisiin tietoihin tai eläkemaksujen laimin-
lyöntiin. Työntekijän eläketurva jää yhteis-
vastuullisesti muiden jäsenyhteisöjen kustan-
nettavaksi, jos eläkemaksut on laiminlyöty. 
Siten on perusteltua, että eläkemaksun mak-
suunpanoaika on riittävän pitkä, jotta maksu 
saataisiin perittyä oikealta jäsenyhteisöltä.  

KuEL:n nojalla maksuunpannun eläkemak-
sun vanhentumisaika säilyisi edelleen ve-
roulosottolain mukaisena viitenä vuotena.  

Lakiin lisättäisiin säännös jäsenyhteisön 
aiheettomasti maksamien eläkemaksujen 
vanhentumisesta. Aiheettomasti suoritettu 
eläkemaksun palautus vanhentuisi kymme-
nen vuoden kuluessa kunkin virheellisesti 
suoritetun maksuerän maksupäivästä lukien. 
Vanhentumisaika alkaisi siis kulua saatavan 
syntymisestä kuten nykyisinkin. Vanhentu-

misen katkaisemisesta alkaisi kulua uusi vii-
den vuoden vanhentumisaika.  

 
Takaisinperintäsaatavan ja maksamatta jää-
neen etuuden vanhentuminen 

Esityksessä ehdotetaan, että päätös aiheet-
tomasti maksetun etuuden takaisinperinnästä 
olisi tehtävä 10 vuoden kuluessa etuuden 
maksupäivästä lukien. Aiheettomasti makse-
tun etuuden takaisinperinnän vanhentuminen 
alkaisi kulua jokaisen etuuserän osalta sen 
maksamispäivästä lukien. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on käsitelles-
sään hallituksen esitystä eräiden toimentulo-
turvaa koskevien lakien takaisinperintäsään-
nösten muuttamiseksi (HE 158/2003 vp)  
lausunnossaan (StVM 4/2004 vp) pitänyt 
kymmenen vuoden takaisinperintäaikaa ny-
kyoloissa tarpeettoman pitkänä ja ehdottanut 
määräajaksi, jonka kuluessa muun muassa 
kansaneläkelain mukaisen etuuden takaisin-
perinnästä on päätettävä, viittä vuotta.  Ai-
kaisemmin työntekijäin eläkelain mukaisia 
vanhentumisaikoja käsiteltäessä on kymme-
nen vuoden takaisinperintäaika eduskuntakä-
sittelyssä hyväksytty. Sosiaali- ja terveysva-
liokunta on kuitenkin lausunnossaan (StVM 
30/2003 vp) katsonut, että uuden työeläkelain 
valmistelun yhteydessä on vanhentumista 
koskevat säännökset tarpeen ottaa uudelleen 
tarkasteluun. Valiokunta on lisäksi katsonut, 
että uuden työeläkelain valmistelun yhtey-
dessä on välttämätöntä selvittää, voidaanko 
sosiaalivakuutusjärjestelmän erityispiirteet, 
turvata myös kymmentä vuotta selvästi lyhy-
emmillä vanhentumisajoilla.  

Työeläkejärjestelmän yhtenäisyyden vuok-
si kunnalliseen eläkelakiin ehdotetaan ta-
kaisinperintäajaksi samanlaista kymmenen 
vuoden vanhentumisaikaa kuin työntekijäin 
eläkelaissa.  Jos kunnallisen eläkelain mu-
kainen takaisinperintäaika poikkeaisi muiden 
työeläkelakien mukaisesta ajasta, saattaisi ta-
kaisinperinnästä viimeisen eläkelaitoksen pe-
riaatetta sovellettaessa tulla ongelmallinen. 
Takaisinperinnästä muodostuisi sekava, jos 
henkilöllä olisi takaisinperittävää useasta 
eläkejärjestelmästä ja takaisinperinnät van-
henisivat eri lakien mukaisten liikamaksujen 
osalta toisistaan poikkeavalla tavalla. Kun 
yksityisten alojen uuden työeläkelain sisältö 
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on tiedossa, tulee työeläkejärjestelmän yhte-
näisyyden vuoksi myös kunnallisen eläkelain 
vanhentumissäännökset arvioida uudelleen. 

Takaisinperintäpäätöksellä vahvistettu saa-
tava vanhentuisi viiden vuoden kuluttua pää-
töksen antamisesta, ellei vanhentumista ole 
katkaistu sitä ennen. Vanhentumisen katkai-
semisesta alkaisi kulua uusi viiden vuoden 
vanhentumisaika. 

Kunnallisen eläkelain mukaisen etuuden 
saaminen vanhentuisi kymmenessä vuodessa. 
Vanhentumisaika alkaisi kulua siitä päivästä 
lukien, jona etuus olisi pitänyt maksaa. Van-
hentuminen voitaisiin katkaista vanhentumis-
lain 10 tai 11 §:ssä säädetyllä tavalla ja kat-
kaisemisesta alkaisi kulua uusi viiden vuoden 
vanhentumisaika.  
 
Sijoitusneuvottelukunta 

Kunnallisen eläkelaitoksen sijoitusneuvot-
telukuntaa koskevaa säännöstä ehdotetaan 
muutettavaksi niin, että sijoitusneuvottelu-
kunta toimisi kunnallisen eläkelaitoksen si-
joitustoimintaa tukevana neuvottelukuntana. 
Samalla neuvottelukunta toimisi myös kana-
vana tietojenvaihdolle neuvottelukunnassa 
edustettuina olevien tahojen ja eläkelaitoksen 
välillä. Sijoitusneuvottelukunta käsittelisi 
neuvoa antavasti eläkelaitoksen sijoitustoi-
minnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja, 
mutta sillä ei olisi eläkelaitoksen sijoitustoi-
mintaa koskevaa päätös- eikä valvontavaltaa. 
Eläkevastuurahaston varojen sijoittamisesta 
päättää edelleen eläkelaitoksen hallitus. Eh-
dotetun muutoksen jälkeen sijoitusneuvotte-
lukunnalle säädöstasolla määritellyt tehtävät 
vastaisivat sitä, miksi neuvottelukunnan teh-
tävät käytännössäkin ovat muodostuneet.  

Neuvottelukunnassa edustettuina olevat ta-
hot saisivat edelleen tietoa kunnallisen eläke-

laitoksen sijoitustoiminnasta ja pääsisivät 
esittämään näkemyksensä siitä. Tämä mah-
dollisuus tietojenvaihtoon on tärkeää säilyt-
tää, koska kunnallinen eläkejärjestelmä ja 
eläkevastuurahaston sijoitustoiminta muo-
dostavat merkittävän osan julkista taloutta ja 
niillä on laaja merkitys koko kansantalouden 
kannalta. 
 
Hallintolaki ja puhevalta 

KuEL:n 164 §:n 1 momentissa oleva eri-
tyissäännökset alle 15-vuotiaan asianosaisen 
puhevallasta ja asianosaisen kuulemisesta 
ehdotetaan korvattavaksi hallintolain sään-
nöksillä. 
 
3.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 
Kuntien eläkevakuutuksen hallintoon esitys 
vaikuttaa selkeyttävästi, kun sijoitusneuvotte-
lukunnan ja eläkelaitoksen hallituksen tehtä-
vät ja vastuut eivät enää säädöstasolla ole 
päällekkäisiä. Käytännössä sijoitusneuvotte-
lukunnan rooli on jo aikaisemmin muotoutu-
nut nyt tehtäviä säännösmuutoksia vastaa-
vaksi. 
 
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu sisäasiainministeriös-
sä yhteistyössä Kuntien eläkevakuutuksen 
kanssa. Ehdotetut muutokset vastaavat van-
hentumisaikoja koskevien muutosten osalta 
aikaisemmin työntekijäin eläkelakiin hyväk-
syttyjä muutoksia (1332/2003). Esityksestä 
on lisäksi käyty kunnallisen pääsopimuksen 
3 §:ssä tarkoitettujen pääsopijajärjestöjen 
kanssa kunnallisen eläkelain 165 §:n mukai-
set neuvottelut. 

 
 
 

 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

100 §. Päätöksenteko ja päätöksen tiedok-
siantaminen. Pykälän 2 momentissa sääde-
tään päätöksen tiedoksiantamisesta. Momen-

tin sanamuotoa ehdotetaan tarkistettavaksi 
vastaamaan työntekijäin eläkelain 19 f §:ää. 
Eläkelaitoksella olisi edelleen oikeus lähettää 
päätös asianosaiselle tiedoksi postitse. Mah-
dollisuus todisteelliseen tiedoksiantoon sen 
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sijaan poistuisi, koska sille ei ole ollut käy-
tännössä tarvetta.  

110 §. Takautuva maksaminen ja eläkesaa-
tavan vanhentuminen. Pykälään ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 3 momentti. Siinä säädettäi-
siin eläkelaitoksen päätökseen perustuvan 
etuuden saamisen vanhentumisesta. Ehdotet-
tu säännös tulee sovellettavaksi esimerkiksi 
sellaisessa tilanteessa, jossa eläke olisi pää-
töksen mukaan pitänyt maksaa suurempana 
kuin se on maksettu. Tällaisen saatavan syn-
tyhetki on se päivä, jona etuus olisi pitänyt 
maksaa. Momentin mukaan tällainen saatava 
vanhenee kymmenen vuoden kuluessa siitä 
päivästä, jona se olisi pitänyt maksaa, jollei 
vanhentumista ole sitä ennen katkaistu.  Tä-
män kymmenen vuoden vanhentumisajan ku-
luessa suoritetusta ensimmäisestä katkaisusta 
alkaisi kulua uusi viiden vuoden vanhentu-
misaika. Sekä kymmenen että viiden vuoden 
vanhentumisaika katkeaa siten kuin vanhen-
tumislain 10 tai 11 §:ssä säädetään. Vanhen-
tumisaika voisi myös pidentyä vanhentumis-
lain 11 §:n 3 momentin mukaisesti. Viiden 
vuoden vanhentumisajan katkeamisesta al-
kaisi kulua uusi viiden vuoden vanhentumis-
aika. 

Ehdotettu säännös ei estäisi eläkelaitosta 
korjaamasta huomaamaansa virhettä myös 
oma-aloitteisesti ja maksamasta etuudensaa-
jalle häneltä saamatta jääneen etuuden. 

120 §. Liikaa maksetun eläkkeen takaisin-
perintä. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uu-
si 5 momentti, jonka mukaan aiheettomasti 
maksettu etuus on perittävä takaisin viimeis-
tään kymmenen vuoden kuluessa etuuden 
maksupäivästä lukien. Tällaisen takaisinpe-
rittävän etuuden, yleensä eläke-erän, kym-
menen vuoden takaisinperimisaika alkaa ku-
lua erikseen kunkin erän osalta sen maksa-
mispäivästä lukien. Säännöksessä takaisin 
perimisellä tarkoitetaan valituskelpoisen ta-
kaisinperintäpäätöksen antamista. Siten ai-
heettomasti maksettua etuutta voidaan periä 
takaisinperintäpäätöksellä takaisin päätöksen 
antamisesta lukien takautuvasti enintään 
kymmeneltä vuodelta. 

Uudessa 5 momentissa ehdotetaan myös, 
että sen jälkeen, kun aiheettomasti maksetun 
etuuden takaisinperinnästä on annettu vali-
tuskelpoinen päätös, takaisinperintäpäätök-
sen antamisesta alkaa kulua aiheettomasti 

maksettua etuussaatavaa koskeva viiden 
vuoden vanhentumisaika. Tämä viiden vuo-
den vanhentumisaika voidaan katkaista siten 
kuin velan vanhentumisesta annetun lain 10 
tai 11 §:ssä säädetään. Siten viiden vuoden 
vanhentumisajan katkaisemiseksi riittää ve-
lan vanhentumisesta annetun lain mukainen 
vapaamuotoinen katkaisutoimi. Tällöin elä-
kelaitoksen on vanhentumislain mukaan il-
moitettava etuuden saajalle vaatimuksensa 
peruste ja määrä kohtuudella vaadittavalla 
tavalla. Lisäksi etuuden saajan on saatava tie-
to tästä katkaisutoimesta ennen vanhentumis-
ajan umpeutumista. Vanhentuminen voidaan 
katkaista myös velan vanhentumisesta anne-
tun lain 11 §:n mukaisella oikeudellisella 
katkaisutoimella, jolloin viiden vuoden van-
hentumisaika voi pidentyä mainitun lain 11 
§:n 3 momentissa säädetyllä tavalla. Vanhen-
tumisen katkaisemisesta alkaa kulua uusi vii-
den vuoden vanhentumisaika. 

134 §. Maksun perintä ja maksusaatavan 
vanhentuminen. Pykälässä säädetään maksun 
ulosottokelpoisuudesta. Pykälään lisättäisiin 
säännökset maksuunpannun eläkemaksun 
vanhentumisesta ja pykälän otsikkoa tarkis-
tettaisiin vastaavasti.  

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin työeläke-
järjestelmässä jo noudatettua käytäntöä vas-
taava säännös, jonka mukaan eläkemaksu on 
määrättävä maksuun kymmenen vuoden ku-
luessa saatavan syntyhetkestä lukien. Mak-
suosuussaatavien syntyhetkenä pidetään 
KuEL:n mukaisen lopullisen maksun eräpäi-
vää. Eläkelaitoksen tulee tästä ajankohdasta 
lukien kymmenen vuoden kuluessa määrätä 
eläkemaksu maksettavaksi tai muuten saata-
va vanhenee. Pykälän 1 momentin säännös 
maksuunpannun eläkemaksun ulosottokel-
poisuudesta säilyisi nykyisellään. 

Pykälässä oleva viittaus korkolain 
(633/1982) 4 §:ään tarkistettaisiin viittauk-
seksi korkolain 4 §:n 1 momenttiin.  

Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jonka 
mukaan aiheettomasti suoritetun eläkemak-
sun palautus vanhentuu kymmenen vuoden 
kuluttua aiheettomasti maksetun maksun 
maksupäivästä, jollei vanhentumista ole tätä 
ennen katkaistu. Jos vanhentuminen  katkais-
taan kymmenen vuoden kuluessa aiheetto-
masti maksetun vakuutusmaksun maksupäi-
västä lukien, alkaa tästä katkaisutoimesta ku-
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lua uusi viiden vuoden pituinen vanhentu-
misaika. Viiden vuoden vanhentumisajan 
katkaisemisesta alkaisi uusi viiden vuoden 
vanhentumisaika.  Sekä kymmenen että vii-
den vuoden vanhentuminen katkeaisi siten 
kuin vanhentumislain 10 tai 11 §:ssä sääde-
tään ja vanhentumisaika voi pidentyä maini-
tun lain 11 §:n mukaisesti. 

Aiheettomasti eläkemaksua suorittaneen on 
vanhentumislain 10 §:n mukaisesti ilmoitet-
tava eläkelaitokselle vaatimuksensa peruste 
ja määrä kohtuudella vaadittavalla tavalla. 
Lisäksi eläkelaitoksen on saatava tieto tästä 
katkaisutoimesta ennen vanhentumisajan 
umpeutumista, jotta katkaisuvaikutus syntyy. 

143 §. Sijoitusneuvottelukunta. Pykälän 1 
momentissa säädetään sijoitusneuvottelukun-
nan tehtävistä. Momentin sanamuotoa tarkis-
tetaan vastaamaan nykyistä käytäntöä. Sijoi-
tusneuvottelukunnan tehtävänä olisi toimia 
neuvoa antavana  eläkelaitoksen sijoitustoi-
mintaa tukevana neuvottelukuntana. Neuvot-
telukunta antaisi myös mahdollisuuden neu-
vottelukunnassa edustettuina olevien tahojen 
väliseen tietojen vaihtoon.     

164 §. Hallintomenettelyä koskevien sään-
nösten soveltaminen. Pykälän 1 momentista 
poistettaisiin maininta siitä, että alle 15-
vuotiaan puhevaltaa muussa kuin henkilöään 
koskevassa asiassa käyttää hänen edunvalvo-
jansa. Näin ollen kunnallisessa eläkejärjes-
telmässä sovellettaisiin vajaavaltaisen puhe-
valtaa koskevia hallintolain säännöksiä.   

 
2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2005. Kunnallisen eläkelai-
toksen nykyisen sijoitusneuvottelukunnan 
toimikausi päättyy vuoden 2004 lopussa. Si-
joitusneuvottelukunnan tehtäviä koskevien 
säädösmuutosten tulisi olla voimassa uuden 
sijoitusneuvottelukunnan aloittaessa työsken-
telynsä. 

Voimaantulosäännöksen 2 momentin mu-
kaan vanhentumista koskevia säännöksiä so-
vellettaisiin myös ennen lain voimaantuloa 
liikaa maksettuihin etuuksiin ja saataviin. 

Kun lasketaan tällaisen ennen lain voimaan-
tuloa syntyneen saatavan vanhentumisaikaa, 
otetaan huomioon myös ennen lain voimaan-
tuloa kulunut aika. Saatava ei voisi kuiten-
kaan vanhentua lain voimaantulosta lasketta-
van kolmen vuoden siirtymäajan kuluessa, 
jos vanhentuminen ei tapahtuisi myös 31 
päivänä joulukuuta 2003 voimassa olleen 
vanhentumissäännöksen perusteella. Vastaa-
va siirtymäaika on myös vuoden 2004 alusta 
voimaan tullessa velan vanhentumisesta an-
netussa laissa.  

 
3.  Säätämisjärjes tys  

Perustuslain kannalta on erityisesti tarkas-
teltava ehdotettuja vanhentumissäännöksiä ja 
niiden voimaantulon siirtymäsäännöksiä.  

Kunnallisessa eläkejärjestelmässä säilyisi 
pääsääntönä nykyinen kymmenen vuoden 
vanhentumisaika. Vanhentumisen katkaise-
misesta alkaisi kulua entisen kymmenen 
vuoden sijasta viiden vuoden vanhentumisai-
ka ja uutena vanhentumisaikana takaisinpe-
rintäpäätöksellä vahvistettujen etuussaatavien 
viiden vuoden vanhentumisaika. Vanhentu-
misajat siis joissakin tapauksissa lyhenisivät 
nykyisestä. Ehdotetun voimaantulosäännök-
sen mukaan vanhentumissäännöksiä sovelle-
taan taannehtivasti myös ennen lain voi-
maantuloa syntyneeseen saatavaan, mutta 
vanhentuminen tapahtuisi aikaisintaan kol-
men vuoden kuluttua lain voimaantulosta, 
jollei vanhentuminen olisi tapahtunut ennen 
tätä myös ennen vanhentumislain voimaantu-
loa voimassa olleen lainsäädännön nojalla. 
Vastaava siirtymäsäännös sisältyi myös van-
hentumislakiin, joka on käsitelty tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. Hallitus katsoo, 
että myöskään nyt ehdotetut muutokset eivät 
ole ristiriidassa perustuslaissa turvatun omai-
suuden suojan kanssa ja että lakiehdotus voi-
daan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjes-
tyksessä.  
 

Edellä esitetyn perusteella annettaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus. 
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Lakiehdotus 

 
 
 

Laki 

kunnallisen eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kunnallisen eläkelain (549/2003) 100 ja 134 

§, 143 §:n 1 momentti ja 164 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 164 §:n 1 momentti 
laissa 921/2003, ja 

lisätään 110 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 713/2004, uusi 3 momentti ja 120 
§:ään uusi 5 momentti seuraavasti: 
 

100 § 

Päätöksenteko ja päätöksen tiedoksiantami-
nen 

Eläkehakemus on ratkaistava viivytyksettä 
sen jälkeen, kun tarpeelliset selvitykset on 
saatu. 

Kunnallinen eläkelaitos antaa päätöksensä 
tiedoksi lähettämällä sen vastaanottajalle hä-
nen ilmoittamaansa postiosoitteeseen kirjeel-
lä. 
 

110 § 

Takautuva maksaminen ja eläkesaatavan 
vanhentuminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän lain mukaisen etuuden saaminen 

vanhentuu kymmenen vuoden kuluttua siitä 
päivästä lukien, jona se olisi pitänyt maksaa, 
jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. 
Vanhentumisen katkaisemisesta alkaa kulua 
uusi viiden vuoden vanhentumisaika. Van-
hentuminen katkeaa siten kuin velan vanhen-
tumisesta annetun lain (728/2003) 10 tai 11 
§:ssä säädetään. 
 

120 § 

Liikaa maksetun eläkkeen takaisinperintä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Aiheettomasti maksettu etuus on perittävä 

takaisin kymmenen vuoden kuluessa etuuden 
maksupäivästä lukien. Takaisinperintäpää-
töksellä vahvistettu saatava vanhentuu viiden 
vuoden kuluttua päätöksen antamisesta, jollei 
vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Ta-
kaisinperintäpäätöksellä vahvistetun saatavan 
vanhentuminen katkeaa siten kuin velan van-
hentumisesta annetun lain 10 tai 11 §:ssä 
säädetään. Tämän vanhentumisajan katkai-
semisesta alkaa kulua uusi viiden vuoden 
vanhentumisaika. 
 

134 § 

Maksun perintä ja maksusaatavan vanhen-
tuminen 

Kunnallisen eläkelaitoksen on määrättävä 
tähän lakiin perustuva maksu kymmenen 
vuoden kuluessa saatavan syntymisestä luki-
en. Maksuosuussaatavan katsotaan syntyvän 
tämän lain mukaisen lopullisen maksun erä-
päivänä. Tämän lain perusteella määrätty 
maksu sekä sille suorituksen viivästymisen 
ajalta korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoite-
tun korkokannan mukainen vuotuinen viiväs-
tyskorko saadaan ulosottaa ilman tuomiota 
tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen pe-
rimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367/1961) säädetään. 

Aiheettomasti suoritetun maksun palautus 
vanhentuu kymmenen vuoden kuluttua mak-
sun maksupäivästä lukien, jollei vanhentu-
mista ole sitä ennen katkaistu. Vanhentumi-
sen katkaisemisesta alkaa kulua uusi, viiden 
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vuoden vanhentumisaika. Vanhentuminen 
katkeaa siten kuin velan vanhentumisesta an-
netun lain 10 tai 11 §:ssä säädetään. 
 

143 §  

Sijoitusneuvottelukunta 

Kunnallisessa eläkelaitoksessa on sijoitus-
toiminnan tueksi ja 2 momentissa mainittujen 
tahojen välisen tiedonkulun edistämiseksi si-
joitusneuvottelukunta. Neuvottelukunta kä-
sittelee neuvoa antavasti eläkelaitoksen sijoi-
tustoiminnan kehittämissuuntia ja toiminta-
linjoja. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

164 §  

Hallintomenettelyä koskevien säännösten so-
veltaminen 

Kunnallisen eläkelaitoksen käsitellessä täs-

sä  laissa tarkoitettua hallintoasiaa sovelle-
taan hallintolakia (434/2003), kielilakia 
(423/2003) ja viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annettua lakia, jollei tässä laissa toi-
sin säädetä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta  
20  . 

Lain 110 §:n 3 momenttia, 120 §:n 5 mo-
menttia sekä 134 §:ää sovelletaan myös en-
nen lain voimaantuloa aiheettomasti makset-
tuun etuuteen ja syntyneeseen saatavaan. Täl-
laisen saatavan vanhentumisaikaa laskettaes-
sa otetaan huomioon myös ennen lain voi-
maantuloa kulunut aika. Kysymyksessä oleva 
saatava vanhentuu kuitenkin tämän lain no-
jalla aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua 
lain voimaantulosta, jollei se vanhentuisi 
myös 31 päivänä joulukuuta 2003 voimassa 
olleiden säännösten mukaan tätä ennen.   

————— 

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Alue ja kuntaministeri Hannes Manninen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 

Laki 

kunnallisen eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kunnallisen eläkelain (549/2003) 100 ja 134 

§, 143 §:n 1 momentti ja 164 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 164 §:n 1 momentti 
laissa 921/2003, ja 

lisätään 110 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 713/2004, uusi 3 momentti ja 120 
§:ään uusi 5 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

100 § 

Päätöksenteko ja päätöksen tiedoksianta-
minen 

Eläkehakemus on ratkaistava viivytykset-
tä sen jälkeen, kun tarpeelliset selvitykset 
on saatu.   

Päätös on lähetettävä hakijalle postitse 
hänen ilmoittamallaan osoitteella tai annet-
tava hänelle todisteellisesti tiedoksi.  
 

100 § 

Päätöksenteko ja päätöksen tiedoksianta-
minen. 

Eläkehakemus on ratkaistava viivytykset-
tä sen jälkeen, kun tarpeelliset selvitykset 
on saatu.   

Kunnallinen eläkelaitos antaa päätöksen-
sä tiedoksi lähettämällä sen vastaanottajal-
le hänen ilmoittamaansa postiosoitteeseen 
kirjeellä. 
 

 
110 § 

 
Takautuva maksaminen ja eläkesaatavan 

vanhentuminen 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tämän lain mukaisen etuuden saaminen 
vanhentuu kymmenen vuoden kuluttua siitä 
päivästä lukien, jona se olisi pitänyt mak-
saa, jollei vanhentumista ole sitä ennen 
katkaistu. Vanhentumisen katkaisemisesta 
alkaa kulua uusi viiden vuoden vanhentu-
misaika. Vanhentuminen katkeaa siten kuin 
velan vanhentumisesta annetun lain 
(728/2003) 10 tai 11 §:ssä säädetään. 
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120 § 
 

Liikaa maksetun eläkkeen takaisinperintä 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Aiheettomasti maksettu etuus on perittävä 

takaisin kymmenen vuoden kuluessa etuu-
den maksupäivästä lukien. Takaisinperintä-
päätöksellä vahvistettu saatava vanhentuu 
viiden vuoden kuluttua päätöksen antami-
sesta, jollei vanhentumista ole sitä ennen 
katkaistu. Takaisinperintäpäätöksellä vah-
vistetun saatavan vanhentuminen katkeaa 
siten kuin velan vanhentumisesta annetun 
lain 10 tai 11 §:ssä säädetään. Tämän van-
hentumisajan katkaisemisesta alkaa kulua 
uusi viiden vuoden vanhentumisaika. 
 

 
134 § 

Maksun perintä 

Kunnallisen eläkelaitoksen tämän lain pe-
rusteella määräämä maksu sekä sille mak-
sun viivästymisen ajalta laskettu korkolain 
4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukainen 
viivästyskorko saadaan ulosottaa ilman eri 
tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa (367/1961) säädetään.  
 

134 § 

Maksun perintä ja maksusaatavan vanhen-
tuminen 

Kunnallisen eläkelaitoksen on määrättävä 
tähän lakiin perustuva maksu kymmenen 
vuoden kuluessa saatavan syntymisestä lu-
kien. Maksuosuussaatavan katsotaan synty-
vän tämän lain mukaisen lopullisen maksun 
eräpäivänä. Tämän lain perusteella määrät-
ty maksu sekä sille suorituksen viivästymi-
sen ajalta korkolain 4 §:n 1 momentissa tar-
koitetun korkokannan mukainen vuotuinen 
viivästyskorko saadaan ulosottaa ilman 
tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa (367/1961) säädetään. 

Aiheettomasti suoritetun maksun palautus 
vanhentuu kymmenen vuoden kuluttua mak-
sun maksupäivästä lukien, jollei vanhentu-
mista ole sitä ennen katkaistu. Vanhentumi-
sen katkaisemisesta alkaa kulua uusi, viiden 
vuoden vanhentumisaika. Vanhentuminen 
katkeaa siten kuin velan vanhentumisesta 
annetun lain 10 tai 11 §:ssä säädetään. 
 

 
143 § 

Sijoitusneuvottelukunta 

Kunnallisessa eläkelaitoksessa on sijoi-

143 §  

Sijoitusneuvottelukunta 

Kunnallisessa eläkelaitoksessa on sijoi-
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tusneuvottelukunta, jonka tehtävänä on 
vuosittain hyväksyä sijoitustoiminnan yleis-
suunnitelma ja seurata sen toteutumista.  

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

tustoiminnan tueksi ja 2 momentissa mainit-
tujen tahojen välisen tiedonkulun edistämi-
seksi sijoitusneuvottelukunta. Neuvottelu-
kunta käsittelee neuvoa antavasti eläkelai-
toksen sijoitustoiminnan kehittämissuuntia 
ja toimintalinjoja. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
164 § 

Hallintomenettelyä koskevien säännösten 
soveltaminen 

Kunnallisen eläkelaitoksen käsitellessä 
tässä laissa tarkoitettua hallintoasiaa sovel-
letaan hallintolakia (434/2003), kielilakia 
(423/2003) ja viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annettua lakia, jollei tässä laissa 
toisin säädetä. Alle 15-vuotiaan puhevaltaa 
muussa kuin henkilöään koskevassa asiassa 
käyttää hänen edunvalvojansa.  
— — — — — — — — — — — — — —  

164 §  

Hallintomenettelyä koskevien säännösten 
soveltaminen 

Kunnallisen eläkelaitoksen käsitellessä 
tässä laissa tarkoitettua hallintoasiaa sovel-
letaan hallintolakia (434/2003), kielilakia 
(423/2003) ja viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annettua lakia, jollei tässä laissa 
toisin säädetä. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta  
20  . 

Lain 110 §:n 3 momenttia, 120 §:n 5 mo-
menttia sekä 134 §:ää sovelletaan myös en-
nen lain voimaantuloa aiheettomasti mak-
settuun etuuteen ja syntyneeseen saatavaan. 
Tällaisen saatavan vanhentumisaikaa las-
kettaessa otetaan huomioon myös ennen 
lain voimaantuloa kulunut aika. Kysymyk-
sessä oleva saatava vanhentuu kuitenkin 
tämän lain nojalla aikaisintaan kolmen 
vuoden kuluttua lain voimaantulosta, jollei 
se vanhentuisi myös 31 päivänä joulukuuta 
2003 voimassa olleiden säännösten mukaan 
tätä ennen.   

——— 
 

 
 


