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L a k i

N:o 1293

kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kunnallisen eläkelain (549/2003) 28 §:n 3 ja

4 momentti, 41 §, 76 §:n 2, 4 ja 5 momentti, 86 §:n 3 momentti, 112 §:n 3 momentti sekä 118,
156 ja 158 §,

sellaisina kuin niistä ovat 28 §:n 3 ja 4 momentti, 41 § sekä 76 §:n 2, 4 ja 5 momentti laissa
713/2004 ja 158 § laissa 921/2003,

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 momentin 2 kohta, 4 §:n 3—5, 8 ja 10 kohta, 11 §:n
1 ja 2 momentti, 12 §:n 1 momentin 2 kohta, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentin 1 ja
5 kohta sekä 2 momentti, 15 ja 16 §, 17 §:n 1—3 momentti, 21 ja 22 §, 23 §:n suomenkielinen
sanamuoto, 24 §:n 1 momentin 2 kohdan suomenkielinen sanamuoto, 2 momentti ja
3 momentin suomenkielinen sanamuoto, 26 §:n suomenkielinen sanamuoto, 27 §, 28 §:n
2 momentti, 29 ja 30 §, 40 §:n 4 momentti, 43 §:n 4 momentti, 44—49 §, 52 §:n 1 momentin
johdantokappale sekä 3, 7 ja 8 kohta sekä 3 ja 4 momentti, 53 §:n 3, 4 ja 6 momentti, 54 §:n
2 momentti, 55 ja 59 §, 68 §:n 1 ja 2 momentti sekä 3 momentin 9 ja 10 kohta, 69 §:n
2 momentti, 70 §:n 2 momentti, 71 §, 72 §:n 1 momentti, 73 §:n 3 momentti, 76 §:n otsikko,
1 momentin johdantokappale sekä 3 ja 6 momentti, 77 §:n otsikko, 1 momentin johdantokappale
ja 3 kohta sekä 2—4 momentti, 78 §, 83 §:n 2 momentti, 84 §:n 2 ja 3 momentti, 87—91 ja
94 §, 95 §:n 1 momentti, 96 ja 97 §, 98 §:n 2 momentti, 99 §:n 2 momentti, 100 §:n 2 momentti,
104—106 §, 107 §:n 3 momentti, 108 §:n 1 ja 2 momentti, 110 §:n 1 ja 3 momentti, 112 §:n
1 ja 2 momentti, 114 §, 115 §:n 1—3 momentti, 120 §:n 2, 3 ja 5 momentti, 124—126 §,
127 §:n 1 momentti, 129 §, 131 §:n 1 momentti, 132 §:n otsikko ja 1 momentti, 133 §:n 2 ja
3 momentti, 134 ja 144 §, 145 §:n 4 momentin 4—6 kohta sekä 6 momentti, 148 §:n
1 momentin 1—3 ja 7 kohta, 149 §:n 1 momentin 1—3 kohta ja 4 momentti, 151 ja 153—155 §,
157 §:n 1 momentti, 159 §:n 3 momentti, 160 §:n 3 ja 4 momentti sekä 161 ja 162 §,
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sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti, 17 §:n 2 ja 3 momentti, 21 ja 22 § sekä 132 §:n
otsikko ja 1 momentti mainitussa laissa 921/2003, 3 §:n 2 momentin 2 kohta, 4 §:n 8 ja 10
kohta, 11 §:n 1 ja 2 momentti, 12 §:n 1 momentin 2 kohta, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n
2 momentti, 16 §, 23 §:n suomenkielinen sanamuoto, 24 §:n 2 momentti ja 3 momentin
suomenkielinen sanamuoto, 26 §:n suomenkielinen sanamuoto, 27 §, 28 §:n 2 momentti, 29 ja
30 §, 40 §:n 4 momentti, 43 §:n 4 momentti, 45—49 §, 52 §:n 1 momentin johdantokappale
sekä 3, 7 ja 8 kohta sekä 3 ja 4 momentti, 53 §:n 3, 4 ja 6 momentti, 54 §:n 2 momentti,
55 ja 59 §, 68 §:n 1 ja 2 momentti sekä 3 momentin 9 ja 10 kohta, 69 §:n 2 momentti, 70 §:n
2 momentti, 71 §, 72 §:n 1 momentti, 73 §:n 3 momentti, 76 §:n otsikko, 1 momentin
johdantokappale sekä 3 ja 6 momentti, 77 §:n otsikko, 1 momentin johdantokappale ja 3 kohta
sekä 2—4 momentti, 78 §, 87 ja 105 §, 110 §:n 1 momentti, 112 §:n 1 momentti, 115 §:n
1 momentti, 133 §:n 2 momentti ja 148 §:n 1 momentin 7 kohta mainitussa laissa 713/2004,
4 §:n 4 ja 5 kohta, 104 ja 106 § sekä 107 §:n 3 momentti laissa 1188/2003, 17 §:n 1 momentti
mainituissa laeissa 921/2003 ja 713/2004, 88, 89, 125 ja 126 § osaksi viimeksi mainitussa laissa,
100 §:n 2 momentti, 110 §:n 3 momentti, 120 §:n 5 momentti ja 134 § laissa 1216/2004, 153 §
osaksi mainituissa laeissa 921/2003 ja 1188/2003, 154 § osaksi mainituissa laeissa 921/2003
ja 713/2004 sekä 155 § osaksi mainitussa laissa 921/2003, sekä

lisätään 13 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 713/2004, uusi 4 momentti,
14 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa, siitä viimeksi mainitulla lailla
kumotun 4 momentin tilalle uusi 4 momentti, 32 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi
mainitussa laissa, uusi 2 momentti, 40 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa,
uusi 5 momentti, 68 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi
11 kohta, 68 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 6 momentti, 98 §:ään
uusi 4 momentti, lakiin siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 117 §:n tilalle uusi 117 §,
119 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, lakiin uusi 128 a §, 133 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi
viimeksi mainitussa laissa, uusi 5—7 momentti, 145 §:n 4 momenttiin uusi 7 kohta ja lakiin
uusi 167 a § seuraavasti:

2 §

Jäsenyhteisöt

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

3 §

Lain soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Eläketurvan piiriin kuuluu myös:

— — — — — — — — — — — — —
2) omaishoidon tuesta annetun lain

(937/2005) 2 §:n mukainen omaishoitaja;
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Yleiset määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

3) työeläkelailla työntekijän eläkelain
(395/2006) 3 §:ssä mainittuja lakeja ja eläke-
sääntöjä sekä muita niihin verrattavia sää-
döksiä, joissa määritellään työ- tai virkasuh-
teeseen taikka yrittäjätoimintaan perustuva
eläke;

4) julkisten alojen eläkelailla tätä eläkela-
kia ja työntekijän eläkelain 3 §:n 2 momentin
2, 3 ja 5 kohdassa mainittua lakia;

5) yksityisten alojen eläkelailla työntekijän
eläkelakia ja mainitun lain 3 §:n 1 momen-
tissa mainittuja lakeja;
— — — — — — — — — — — — —

8) tulevalla ajalla sen vuoden alun, jona
työkyvyttömyys alkaa, ja henkilön 63 vuoden
iän täyttämiskuukauden viimeisen päivän vä-
listä aikaa;
— — — — — — — — — — — — —

10) rahamäärillä summia, jotka vastaavat
työntekijän eläkelain 96, 97 ja 100 §:ssä
tarkoitetun palkkakertoimen arvoa yksi
(1,000) vuonna 2004;
— — — — — — — — — — — — —
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11 §

Vanhuuseläke

Työntekijällä on oikeus jäädä vanhuus-
eläkkeelle 63 ja 68 vuoden iän täyttämisen
välisenä aikana. Edellytyksenä on, ettei työn-
tekijän kunnallinen palvelussuhde jatku.

Vanhuuseläke myönnetään aikaisintaan 63
vuoden iän täyttämistä ja palvelussuhteen
päättämistä seuraavan kalenterikuukauden
alusta. Vanhuuseläkettä ei kuitenkaan myön-
netä ilman pätevää syytä takautuvasti pitem-
mältä ajalta kuin eläkkeen hakemiskuukautta
edeltäneeltä kolmelta kuukaudelta.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Vanhuuseläke julkisista eläkejärjestelmistä

Työntekijällä on oikeus tämän lain mukai-
seen vanhuuseläkkeeseen, jos hän ennen 63
vuoden iän täyttämistä on saanut vanhuus-
eläkkeen, joka ajalta ennen 1 päivää tammi-
kuuta 1995 on karttunut 11/60 prosenttia
kuukaudessa:
— — — — — — — — — — — — —

2) valtion eläkelain (1295/2006) tai siihen
liittyvän lainsäädännön nojalla;
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Varhennettu ja lykätty vanhuuseläke

Vanhuuseläke myönnetään hakemuksesta
varhennettuna aikaisintaan 62 vuoden iän
täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden
alusta vähennettynä 42 §:n mukaisella var-
hennusvähennyksellä tai lykättynä 68 vuoden
iän täyttämisen jälkeen korotettuna mainitun
pykälän mukaisella lykkäyskorotuksella. Var-
hennetun vanhuuseläkkeen saamisen edelly-
tyksenä on, ettei työntekijän kunnallinen
palvelussuhde jatku.
— — — — — — — — — — — — —

Jos työntekijä jatkaa työntekoa 68 vuotta
täytettyään, vanhuuseläke myönnetään aikai-
sintaan eläkkeen hakemista seuraavan kuu-
kauden alusta.

14 §

Osa-aikaeläke

Oikeus saada osa-aikaeläkettä on 58—67-
vuotiaalla työntekijällä edellyttäen, että:

1) hän ei saa muuta omaan työskentelyyn
perustuvaa työeläkettä tai vastaavaa ulko-
maista tai kansainvälisen järjestön tai Euroo-
pan yhteisöjen toimielimen palvelukseen pe-
rustuvaa eläkettä;
— — — — — — — — — — — — —

5) hän ei ole yhdenjaksoisesti poissa työstä
kuutta viikkoa pitempää aikaa; tähän kuuden
viikon jaksoon ei lueta vuosilomaa tai muuta
siihen verrattavaa aikaa eikä aikaa, jolta hän
saa sairausvakuutuslain (1224/2004) mu-
kaista päivärahaa, sairausajan palkkaa, liiken-
nevakuutuslain (279/1959) nojalla myönnet-
tyä ansionmenetyskorvausta tai tapaturmava-
kuutuslain (608/1948) säännöksiin perustuvaa
päivärahaa siltä osin kuin työntekijä on saanut
mainittuja etuuksia yhteensä enintään 12
kuukauden ajalta.

Perhepäivähoitajalla ja perhehoitajalla 1
momentin 2 kohdassa tarkoitettu kolmen
kalenterivuoden ansiovaatimus kuitenkin
täyttyy, jos ansioita on vähintään 10 500
euroa vuodessa. Tällöin kokoaikaisena pal-
veluna pidetään sellaista työtä, jossa työ-
ansiot ovat vähintään 875 euroa kuukaudessa.
Työajan vähentymistä ei edellytetä.
— — — — — — — — — — — — —

Jos työntekijän 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitettu ansiotulojen vähentyminen poik-
keaa työajan lyhentymisestä sen vuoksi, että
kokoaikaisen ansiotyön ansiotuloon on sisäl-
tynyt palkkaukseen kuuluvaa ylityökorvausta,
sunnuntai-, yötyö- tai vuorolisää taikka muuta
sellaista erityistä lisää tai korvausta, jota ei
sisälly osa-aikatyöstä saatavaan ansiotuloon,
tällainen lisä tai korvaus jätetään huomioon
ottamatta 1 momentin 4 kohdassa säädettyjen
edellytysten täyttymistä arvioitaessa.

15 §

Osa-aikaeläkkeen keskeyttäminen, lakkautta-
minen ja uudelleen alkaminen

Jos työntekijän osa-aikatyön ansio tai
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työstä poissaoloaika muuttuu tilapäisesti si-
ten, etteivät osa-aikatyölle 14 §:n 1 momentin
4 ja 5 kohdassa säädetyt edellytykset täyty,
keskeytetään osa-aikaeläkkeen maksaminen
eläkkeensaajan ilmoituksesta tai eläkelaitok-
sen aloitteesta. Maksaminen keskeytetään
seuraavasta mahdollisesta maksujaksosta al-
kaen edellyttäen, että syy eläkkeen keskeyt-
tämiseen on edelleen olemassa. Maksettu
osa-aikaeläke peritään takaisin 120 §:ssä sää-
detyllä tavalla ajalta, jolta osa-aikaeläkkeen
saamisen edellytykset eivät ole täyttyneet.

Keskeytettyä osa-aikaeläkettä ryhdytään
eläkkeensaajan ilmoituksesta maksamaan uu-
delleen siitä lukien, kun osa-aikaeläkkeen
saamisen edellytykset täyttyvät. Jos keskey-
tetyn osa-aikaeläkkeen uudelleen maksamista
ei ole pyydetty kuuden kuukauden kuluessa
osa-aikaeläkkeen keskeyttämisestä, eläke lak-
kautetaan keskeyttämisajankohdasta lukien.

Osa-aikaeläke lakkautetaan, jos työntekijä
ei täytä enää osa-aikaeläkkeen saamisen
edellytyksiä ja 1 momentista ei muuta johdu.
Jos päivä, jolta osa-aikaeläkkeen saamisen
edellytykset eivät täyty, on kalenterikuukau-
den ensimmäinen päivä, sen estämättä, mitä
119 §:n 1 momentissa säädetään, osa-aika-
eläke lakkautetaan kuitenkin tästä päivästä
lukien. Osa-aikaeläke voidaan lakkauttaa
myös takautuvasti.

Jos osa-aikaeläke on 3 momentin mukai-
sesti lakkautettu, työntekijällä on oikeus
saada uudelleen osa-aikaeläkettä hänen täyt-
täessään sen saamisen edellytykset. Jos osa-
aikaeläke on ollut lakkautettuna enintään
kuusi kuukautta, eläke myönnetään entisin
perustein, jollei 44 §:stä muuta johdu.

Jos osa-aikaeläkkeen saajalle myönnetään
vanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyys-
eläke samalle ajalle, jolta on maksettu osa-
aikaeläkettä, katsotaan osa-aikaeläke van-
huus-, työkyvyttömyys- tai työttömyyseläk-
keen osasuoritukseksi.

16 §

Siirtyminen osa-aikaeläkkeeltä vanhuus-
eläkkeelle

Osa-aikaeläkettä saavan työntekijän van-
huuseläkkeen saamisen edellytyksenä on, että
osa-aikatyö on päättynyt ja että hän ennen

osa-aikaeläkkeen lakkaamista ja osa-aikatyön
päättymistä on saavuttanut iän, jolloin hänellä
on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle. Jos työn-
tekijä täytettyään 68 vuotta edelleen jatkaa
osa-aikatyötä, muutetaan osa-aikaeläke, sen
estämättä, mitä muualla tässä laissa sääde-
tään, samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi.
Kun työntekijä lopettaa osa-aikatyön, van-
huuseläke lasketaan hakemuksesta uudelleen.

17 §

Ammatillinen kuntoutus

Alle 63-vuotiaalla työntekijällä on oikeus
saada työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ-
ja ansiokyvyn parantamiseksi tarkoituksen-
mukaista ammatillista 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 tulevan ajan eläkkeen
perusteena olevat 53 §:n 2 momentin mukai-
set työansiot ovat vähintään 25 133,40 euroa,
jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi kuntou-
tushakemuksen tullessa vireille taikka jos
työntekijä jo saa työkyvyttömyyseläkettä,
tulevan ajan ansiot ovat vähintään edellä
mainitun suuruiset tai eläkkeessä on otettu
huomioon tuleva aika 53—58 §:n mukaan,
sellaisina kuin mainitut lainkohdat olivat 31
päivänä joulukuuta 2004.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla työky-
vyttömyyden uhkalla tarkoitetaan tilannetta,
jossa on todennäköistä, että työntekijälle
lähivuosina, 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,
vakiintuminen työelämään sekä se, johtaako
haettu ammatillinen kuntoutus todennäköi-
sesti hakijan terveydentilalle sopivassa työssä
jatkamiseen tai työhön palaamiseen. Lisäksi
tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan
huomioon, lykkääkö ammatillinen kuntoutus
hakijan eläkkeelle jäämistä.
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Ammatillisena kuntoutuksena voidaan
työntekijälle antaa työhön tai ammattiin joh-
tavaa koulutusta, järjestää työkokeilua ja
työhön valmennusta sekä myöntää elinkeino-
tukea. Työntekijälle voidaan korvata kuntou-
tuksen aiheuttamat välttämättömät ja tarpeel-
liset kustannukset. Ennen ammatillisen kun-
toutuksen käynnistämistä työntekijällä on
oltava suunnitelma ammatillisesta kuntoutuk-
sesta (kuntoutussuunnitelma), jonka laati-
mista eläkelaitos voi tukea.
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen kuntoutus-
rahan aikana

Oikeutta 24 §:n 1—3 momentissa tarkoi-
tettuun työkyvyttömyyseläkkeeseen ei ole
ilman pätevää syytä ennen kuin oikeus
työeläkelain taikka Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuk-
sista annetun lain (566/2005) 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
eläkettä tai työeläkekuntoutusta koskeva ha-
kemus hylätään, eläkelaitoksen on huolehdit-
tava siitä, että hakijalle annetaan tietoa
kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet oh-
jataan kuntoutustarvettaan vastaavaan kun-
toutukseen tai muiden palveluiden piiriin
yhteistyössä niitä järjestävien tahojen kanssa.
Lisäksi eläkelaitoksen on noudatettava, mitä
kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetussa
laissa (497/2003) säädetään.

23 §

Työkyvyttömyysetuudet

Työntekijällä on oikeus heikentyneen työ-
kyvyn perusteella työkyvyttömyyseläkkee-
seen tai 25 §:ssä tarkoitettuun kuntoutustu-
keen 63 vuoden iän täyttämiseen saakka siten

kuin tässä laissa säädetään. Työkyvyttömyys-
eläke myönnetään toistaiseksi ja kuntoutus-
tuki määräajaksi.

24 §

Työkyvyttömyyseläke

Työntekijällä on oikeus saada työkyvyttö-
myyseläkettä:
— — — — — — — — — — — — —

2) jos hänen työkykynsä voidaan sairauden,
vian tai vamman johdosta arvioida heikenty-
neen vähintään kahdella viidesosalla ja työ-
kyvyn heikentymisen tai 1 kohdan mukaisen
työkyvyttömyyden, sen alkamisesta kulunut
aika mukaan luettuna, voidaan arvioida jat-
kuvan yhdenjaksoisesti vähintään vuoden
ajan; taikka
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentin 2 kohdan mukaista
työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan
huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky
hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saa-
tavissa olevalla työllä, jota työntekijän voi-
daan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin
otetaan huomioon myös työntekijän koulutus,
aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut
näihin rinnastettavat seikat. Työkyvyn vaih-
dellessa otetaan huomioon vuotuinen ansio.

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa
säädetään työkyvyn heikentymisen arvioin-
nissa huomioon otettavista tekijöistä, sellai-
sen 60 vuotta täyttäneen työntekijän työky-
vyttömyyseläkeoikeutta arvioitaessa, jonka
ansiotyöura on pitkä, otetaan huomioon myös
työn aiheuttama rasittuneisuus ja kuluneisuus
sekä työn vaativuus ja vastuullisuus, jos nämä
seikat yhdistyneenä sairauteen, vikaan tai
vammaan tekevät työnteon jatkamisen koh-
tuuttomaksi.

26 §

Täysi- ja osatyökyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko
täytenä työkyvyttömyyseläkkeenä tai osatyö-
kyvyttömyyseläkkeenä. Täysi työkyvyttö-
myyseläke myönnetään työntekijälle, joka on
tullut kykenemättömäksi virkaansa tai työ-
hönsä tai jonka työkyky on heikentynyt
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24 §:ssä tarkoitetulla tavalla vähintään kol-
mella viidesosalla. Muussa tapauksessa työ-
kyvyttömyyseläke myönnetään osatyökyvyt-
tömyyseläkkeenä.

27 §

Selvitys työkyvyttömyyden jatkumisesta

Jos kunnallisella eläkelaitoksella on perus-
teltua syytä olettaa, että eläkkeensaajan työ-
kyky on palautunut, eläkkeensaaja on velvol-
linen käymään eläkelaitoksen määräyksestä
työkyvyttömyyden jatkumisen selvittämistä
varten tutkittavana eläkelaitoksen nimeämän
laillistetun lääkärin luona tai eläkelaitoksen
osoittamassa kuntoutus- tai tutkimuslaitok-
sessa. Eläkelaitoksen on tällöin korvattava
tutkimuksesta ja mahdollisista matkoista ai-
heutuvat kohtuulliset kustannukset.

28 §

Työkyvyn muutoksen vaikutus

— — — — — — — — — — — — —
Työkyvyn muuttumista ja palautumista

arvioitaessa taikka työkyvyttömyyseläkkeen
keskeyttämistä harkittaessa otetaan huomioon
eläkkeensaajan työnansioissa tapahtuneet
muutokset. Työntekijällä ei ole oikeutta täy-
teen työkyvyttömyyseläkkeeseen aikana, jol-
loin työansiot ovat enemmän kuin 40 pro-
senttia työkyvyttömyyden alkamista edeltä-
västä vakiintuneesta keskiansiosta, eikä osa-
työkyvyttömyyseläkkeeseen aikana, jolloin
työansiot ovat enemmän kuin 60 prosenttia
mainitusta keskiansiosta.

29 §

Työkyvyttömyyseläkkeen lakkauttaminen

Jos eläkkeensaajan työkyky on siinä määrin
palautunut, ettei hän enää täytä eläkkeen
saamisen edellytyksiä, työkyvyttömyyseläke
lakkautetaan työkyvyn palautumista seuraa-
van kalenterikuukauden alusta. Kuntoutus-
raha ja kuntoutuskorotus voidaan lakkauttaa,
jos sen saaja on ilman pätevää syytä kieltäy-
tynyt ammatillisesta kuntoutuksesta tai hän
ilman pätevää syytä on keskeyttänyt tällaisen
kuntoutuksen.

Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan tai
kuntoutustuki päättyy, eläkettä voidaan työ-
hön paluun tukemiseksi jatkaa osatyökyvyt-
tömyyseläkkeen suuruisena kuntoutustukena
vuotta lyhyemmältäkin ajalta. Osatyökyvyt-
tömyyseläke voidaan maksaa täytenä eläk-
keenä 17 §:ssä tarkoitetun kuntoutuksen ajalta
ja siten korotettuna kuin 46 §:ssä säädetään.

30 §

Työkyvyttömyyseläkkeen maksamisen
keskeyttäminen

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen
voidaan keskeyttää, jos eläkkeensaaja:

1) on ansiotyössä ja tästä työstä saadut
ansiot ovat tilapäisesti yli 28 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettujen ansiorajojen;

2) ei suostu eläkelaitoksen 27 §:n mukaan
määräämään tutkimukseen, ei kuitenkaan, jos
kieltäytymiseen on hyväksyttävä syy;

3) ei toimita 27 §:ssä tarkoitetun tutkimuk-
sen tuloksia eläkelaitokselle sen määräämässä
kohtuullisessa ajassa; tai

4) kieltäytyy eläkelaitoksen järjestämästä
kuntoutuksesta tai koulutuksesta ilman päte-
vää syytä.

Työkyvyttömyyseläke tarkistetaan, keskey-
tetään tai lakkautetaan eläkkeensaajan hake-
muksesta tai eläkelaitoksen aloitteesta 1 mo-
mentissa taikka 28 tai 29 §:ssä säädetyin
edellytyksin. Eläkettä ei kuitenkaan tarkisteta,
keskeytetä tai lakkauteta pitemmältä ajalta
kuin eläkkeensaajan tarkistushakemusta tai
eläkelaitoksen tarkistustoimenpiteisiin ryhty-
mistä lähinnä seuraavaa kalenterikuukautta
edeltävän vuoden ajalta. Jos sellainen työky-
vyttömyyseläke lakkautetaan, jonka maksa-
minen on keskeytetty, eläke lakkautetaan
keskeytysajankohdasta lukien.

32 §

Työkyvyttömyyseläkkeen muuttuminen van-
huuseläkkeeksi ja oikeus eläkkeen aikana

karttuneeseen uuteen eläkkeeseen

— — — — — — — — — — — — —
Eläke lasketaan työkyvyttömyyseläkkeenä,

mutta myönnetään vanhuuseläkkeenä 63 vuo-
den iän täyttämistä seuraavan kuukauden
alusta, jos:
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1) työntekijä on täyttänyt 63 vuotta ennen
sairausvakuutuslain 12 luvun 3 §:ssä tarkoi-
tetun ensisijaisuusajan päättymistä; tai

2) työntekijälle ei vahvisteta sairausvakuu-
tuslain 12 luvun 3 §:n 2 momentin perusteella
ensisijaisuusaikaa, koska työntekijä on täyt-
tänyt 63 vuotta.

40 §

Karttumisprosentit

— — — — — — — — — — — — —
Kun eläkettä lasketaan kuukautta kohden,

karttumisprosenttina käytetään 1/12 osaa
1—3 ja 5 momentissa mainitusta määrästä.
Jos kalenterivuoden aikana maksetuista
työansioista karttuu eläkettä 1 momentin
perusteella eri karttumisprosenttien mukaan,
vuoden karttumisprosentti saadaan laskemalla
kuukautta kohden laskettujen karttumispro-
senttien keskiarvo kuukausilta vuoden alusta
tai aikaisemman eläkkeen päättymisestä vuo-
den loppuun, enintään kuitenkin eläkkeen
alkamiseen ja kertomalla tämä luvulla 12.

Jos työntekijä 53 vuotta täytettyään työs-
kentelee Suomen ulkopuolisessa maassa,
jossa sovelletaan sosiaaliturvajärjestelmien
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin
palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin amma-
tinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä
annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o
1408/71, jäljempänä EY:n sosiaaliturva-ase-
tus, laskennalliseen eläkkeeseen, jota määrät-
täessä työeläkelakien alainen ja EU- ja
ETA-maassa työskentelyaika luetaan tämän
lain mukaiseksi työskentelyajaksi (teoreetti-
nen eläke), lisätään 1 momentin 2 ja 3
kohdassa tarkoitetun karttumisprosentin ja 1
momentin 1 kohdassa tarkoitetun karttumis-
prosentin erotuksen perusteella laskettu eril-
linen lisä. Erillinen lisä lasketaan Suomessa
ansaittujen työansioiden perusteella.

43 §

Osa-aikaeläkkeen määrä

— — — — — — — — — — — — —
Osa-aikaeläkkeen enimmäismäärä on 75

prosenttia työntekijälle osa-aikaeläkkeen al-

kamisajankohtaan mennessä karttuneista ja
76 §:n mukaisesti vähennetyistä työeläkkeistä
sekä valtion varoista suoritettavasta eläkkeen
korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoi-
don tai opiskelun ajalta annetun lain
(644/2003) mukaan karttuneesta eläkkeestä.
Tällaiseen eläkkeeseen rinnastetaan EY:n
sosiaaliturva-asetusta soveltavassa ja Suomen
kanssa sosiaaliturvasopimuksen tehneessä
maassa karttunut vastaava etuus. Jollei täl-
laisesta etuudesta saada tietoa, enimmäismää-
rää laskettaessa huomioon otettavana eläk-
keenä voidaan käyttää sellaista teoreettista
eläkettä, joka työntekijälle olisi karttunut, jos
hänen vieraassa valtiossa työskentelyyn pe-
rustuva vakuutusaikansa olisi ollut tämän lain
alaista palvelusta. Osa-aikaeläkkeestä ei kui-
tenkaan vähennetä 76 §:ssä tarkoitettua päi-
värahaa tai ansionmenetyskorvausta, jos se on
myönnetty osa-aikaeläkkeen aikana tehdyn
työn perusteella. Jos työntekijällä on oikeus
saada osa-aikaeläkettä myös muun työeläke-
lain perusteella ja tässä tarkoitettu rajaus
vähentää osa-aikaeläkettä, tehdään vähennys
näiden lakien kesken niiden mukaan vakiin-
tuneessa ansiotulossa huomioon otettujen
työansioiden suhteessa.

44 §

Osa-aikaeläkkeen uudelleen laskeminen

Osa-aikaeläkkeen määrä lasketaan uudel-
leen, jos osa-aikaeläkkeen saajan osa-aika-
työn aikaisissa ansiotuloissa on tapahtunut
muutos, joka olennaisesti poikkeaa yleisestä
palkkakehityksestä, taikka osa-aikaeläkkeen
saajalle myönnetään muun työeläkelain mu-
kainen uusi osa-aikaeläke.

Osa-aikaeläkkeen enimmäismäärä laske-
taan uudelleen, jos osa-aikaeläkkeen saajalle
myönnetään 76 §:ssä tarkoitettu ensisijainen
etuus tai tällaisen etuuden määrä muuttuu.

Osa-aikaeläkkeen määrä lasketaan uudel-
leen muutosta seuraavan kalenterikuukauden
alusta tai, jos muutos tapahtuu kalenterikuu-
kauden ensimmäisenä päivänä, tästä päivästä.

Kun osa-aikaeläke lasketaan uudelleen,
vakiintuneena ansiotulona pidetään ansiotu-
loa, joka oli perusteena osa-aikaeläkettä en-
simmäisen kerran määrättäessä.
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45 §

Kuntoutusrahan määrä

Jos työntekijä on kokonaan estynyt teke-
mästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen
vuoksi, kuntoutusraha on yhtä suuri kuin
niiden työeläkelakien mukaisten eläkkeiden
yhteismäärä korotettuna 33 prosentilla, joihin
työntekijällä olisi oikeus, jos hän olisi tullut
täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutta-
vasti työkyvyttömäksi kuntoutushakemuksen
tullessa vireille.

Jos työntekijä on jäänyt sairauslomalle
palvelussuhteessa ollessaan ja kuntoutustarve
oli olemassa jo sairausloman alkaessa, kun-
toutusraha on kuitenkin yhtä suuri kuin niiden
työeläkkeiden yhteismäärä korotettuna 33
prosentilla, joihin työntekijällä olisi oikeus,
jos hän olisi tullut täyteen työkyvyttömyys-
eläkkeeseen oikeuttavasti työkyvyttömäksi
sairausloman alkaessa.

Jos työntekijä ammatillisen kuntoutuksen
aikana ansaitsee enemmän kuin puolet va-
kiintuneesta ansiosta, jonka perusteella 1
momentissa tarkoitetun eläkkeen tulevan ajan
eläkkeenosa lasketaan, kuntoutusrahan määrä
on puolet 1 momentissa tarkoitetun täyden
kuntoutusrahan määrästä.

46 §

Kuntoutuskorotuksen määrä

Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia kuntou-
tustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen määrästä.

47 §

Harkinnanvaraisen kuntoutusavustuksen
määrä

Harkinnanvarainen kuntoutusavustus on
työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen, eikä sii-
hen makseta kuntoutuskorotusta.

48 §

Työkyvyttömyyseläkkeen ja osatyökyvyttö-
myyseläkkeen määrä

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrä on
40 §:n mukaan määräytyvän eläkkeen ja 53

sekä 54 §:n mukaisen tulevan ajan eläkeosan
yhteismäärä. Osatyökyvyttömyyseläke on
puolet täydestä eläkkeestä.

49 §

Työttömyyseläkkeen määrä

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se
tämän lain mukainen työkyvyttömyyseläke,
joka työntekijälle olisi myönnetty, jos hänellä
eläketapahtumahetkellä olisi ollut oikeus työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen. Tulevan ajan elä-
kettä laskettaessa sovelletaan kuitenkin
53—58 ja 68—72 §:ää, sellaisina kuin ne
olivat 31 päivänä joulukuuta 2004, siten, että
työttömyyseläkkeen eläketapahtumana pide-
tään 31 päivää joulukuuta 2006. Työttömyys-
eläkkeeseen ei kuitenkaan lisätä tulevan ajan
eläkettä.

52 §

Eläkkeeseen oikeuttavat etuudet

Eläkkeeseen oikeuttavat myös ne 1—9
kohdassa mainitut etuudet, jotka työntekijä on
saanut 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan
kalenterikuukauden alusta eläketapahtumaa
edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä.
Vanhuuseläkettä laskettaessa työntekijän saa-
man etuuden perusteena oleva tulo otetaan
kuitenkin huomioon vanhuuseläketapahtuma-
kuukauden loppuun. Palkattomat ajat oikeut-
tavat eläkkeeseen, jos työntekijällä on ennen
eläketapahtumavuoden alkua työeläkelain
mukaisia työansioita vähintään 12 566,70
euroa. Etuudet eivät kuitenkaan oikeuta eläk-
keeseen siltä ajalta, jolta työntekijä on saanut
työeläkelain mukaista muuta eläkettä kuin
osa-aika- tai perhe-eläkettä. Palkattoman ajan
perusteena olevat tulot katsotaan sen kalen-
terivuoden ansioiksi, johon etuusaika koh-
dentuu. Tässä pykälässä tarkoitettu eläkeoi-
keus määräytyy etuuksien perusteena olevien
työ- ja ansiotulojen mukaan seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — —

3) työttömyysturvalain mukaisen ansioon
suhteutetun päivärahan perusteena oleva an-
sio siltä osin kuin päivärahaa on saatu 63
vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun
mennessä;
— — — — — — — — — — — — —
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7) työeläkelain tai Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuk-
sista annetun lain mukaisen kuntoutusrahan
tai tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuu-
tuksen kuntoutusta koskevien säännösten pe-
rusteella myönnetyn ansionmenetyskorvauk-
sen perusteena oleva työansio siltä ajalta, jolta
etuus on maksettu työntekijälle, ei kuiten-
kaan, jos kuntoutusraha on maksettu eläkkeen
lisänä;

8) sairauspäivärahan, osasairauspäivärahan
ja erityishoitorahan perusteena oleva sairaus-
vakuutuslaissa tarkoitettu työtulo siltä ajalta,
jolta etuus on maksettu työntekijälle;
— — — — — — — — — — — — —

Eläkkeen perusteena on 75 prosenttia 1
momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun etuuden
perusteena olevasta ansiosta ja 65 prosenttia
4—9 kohdassa tarkoitetun etuuden perusteena
olevasta ansiosta tai työtulosta. Momentin 8
kohdassa tarkoitettu osasairauspäivärahan pe-
rusteena oleva työtulo on kuitenkin puolet
sairauspäivärahan perusteena olevasta työtu-
losta.

Jos eläkkeensaajalla on oikeus eläkkeeseen
kahden tai useamman työeläkelain mukaan,
1—3 momentissa mainituista ansioista kart-
tuneen eläkkeen osan käsittelee ja ratkaisee 7
luvussa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos tai,
jos viimeistä eläkelaitosta koskevia säännök-
siä ei sovelleta, työntekijän eläkelain 106 §:n
1 momentissa tarkoitettu eläkelaitos, tai jos
työntekijällä ei ole yksityisten alojen eläke-
lakien mukaan vakuutettuja työansioita, se
eläkelaitos, jossa eläketurva on järjestetty
viimeisen ansiotyön perusteella. Vastuu näi-
den etuuksien perusteella karttuneesta eläk-
keestä jaetaan eläkelaitosten kesken siten kuin
työntekijän eläkelain 178 §:ssä säädetään.

53 §

Tuleva aika

— — — — — — — — — — — — —
Tulevan ajan ansiota määrättäessä siihen

luetaan myös tarkasteluaikaan kohdistuva
52 §:ssä mainitun etuuden perusteena oleva
ansio tai työtulo kuitenkin siten, että äitiys-,
erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahan pe-
rusteena oleva tulo otetaan huomioon pykälän
2 momentissa mainitun suuruisena.

Jos työntekijä on tarkasteluaikana saanut
työttömyysturvalain mukaista peruspäivära-
haa, työmarkkinatukea tai peruspäivärahan
suuruista koulutuspäivärahaa tai julkisesta
työvoimapalvelusta annetun lain mukaista
koulutustukea perustukena, otetaan tulevan
ajan ansiota määrättäessä työansiona huo-
mioon 1 047,22 euroa jokaiselta täydeltä
kuukaudelta, jolta mainittua etuutta on suo-
ritettu. Vastaavalla tavalla otetaan huomioon
myös sairausvakuutuslain mukainen päivä-
raha, jos se on myönnetty työttömyysturva-
lain mukaisen peruspäivärahan suuruisena.
— — — — — — — — — — — — —

Jos työntekijän työansiot ovat tarkastelu-
aikana hänen vakiintunutta ansiotasoaan pie-
nemmät alle kolmivuotiaan lapsen hoitamisen
vuoksi ja tämän seikan johdosta hänen elä-
keturvansa olisi alentunut vähintään 20 pro-
senttia, käytetään sen estämättä, mitä edellä
tässä pykälässä säädetään, työntekijän hake-
muksesta 1 momentin mukaisena ansiona sitä
työansiota, jota lapsenhoitoaika ei ole pie-
nentänyt. Tällöin työansioita otetaan kuiten-
kin huomioon enintään kymmeneltä viimei-
seltä vuodelta.

54 §

Tulevan ajan ansiot erityistilanteissa

— — — — — — — — — — — — —
Jos työntekijä on tullut työkyvyttömäksi

ennen sen kalenterivuoden päättymistä, jona
hän täyttää 23 vuotta, tarkasteluaika on sen
estämättä, mitä 53 §:n 2 momentissa sääde-
tään, 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan
kuukauden alkamisen ja sen kuukauden päät-
tymisen välinen aika, jona työntekijä on tullut
työkyvyttömäksi. Tällöin tulevan ajan ansio
on tänä tarkasteluaikana saatujen 71 §:n mu-
kaan tarkistettujen työansioiden summa jaet-
tuna samaan ajanjaksoon sisältyvien kuukau-
sien lukumäärällä, kuitenkin enintään 60:llä.

55 §

Tulevan ajan ansion jakaantuminen

Tämän lain alainen tulevan ajan ansio on
sama suhteellinen osuus tulevan ajan ansioi-
den yhteismäärästä kuin tämän lain alaisten
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työansioiden osuus on kaikkien työeläkela-
kien alaisten ansioiden yhteismäärästä 53 ja
54 §:n mukaisena tarkasteluaikana.

59 §

Eläkkeelläoloajan lukeminen eläkeajaksi

Jos työkyvyttömyyseläkettä saaneelle työn-
tekijälle myöhemmin on suoritettava vanhuu-
den tai työkyvyttömyyden perusteella uusin
perustein eläke, eläkkeeseen oikeuttavaksi
luetaan myös aika, jona työntekijä sai työ-
kyvyttömyyseläkettä. Määrättäessä tämän
lain mukaista eläkettä työkyvyttömyyseläk-
keen ajalta käytetään perusteena sitä suhteel-
lista osuutta tulevan ajan ansioista, joka
vastaa tämän lain mukaisten työansioiden
määrää kaikkien työeläkelakien mukaisten
ansioiden yhteismäärästä.

Jos työntekijä on saanut työkyvyttömyys-
eläkettä aiheettomasti, uutta eläkettä lasket-
taessa ei lueta eläkkeeseen oikeuttavaksi tätä
eläkkeelläoloaikaa.

68 §

Eläkkeessä huomioon otettavat ansiot

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota
määrättäessä otetaan huomioon palkka, tulos-
palkkio tai muu vastike, joka on maksettu tai
sovittu maksettavaksi korvauksena työstä.
Tällainen vastike katsotaan eläkkeen perus-
teena olevaan työansioon kuuluvaksi myös
silloin, kun sen suorittaa työntekijälle työn-
antajan sijasta konkurssipesä, palkkaturva-
laissa (866/1998) tarkoitettu palkkaturvasta
huolehtiva viranomainen tai muu maksaja
(sijaismaksaja). Luottamushenkilön työan-
siona pidetään ansionmenetyksen korvauksia
ja määräajalta maksettuja erillisiä palkkioita.

Jos työstä suoritettava vastike on sovittu
osaksi tai kokonaan hyvitettäväksi:

1) yleisöltä saatavilla maksuilla tai lunas-
tuksilla, jotka otetaan huomioon samansuu-
ruisina kuin viimeksi toimitetussa verotuk-
sessa, jos muuta luotettavaa selvitystä niiden
määrästä ei esitetä; taikka

2) vakuutuskassalaissa (1164/1992) tarkoi-
tetun sairauskassan maksamalla päivärahalla,
jota työntekijä saa laissa säädetyn tai työehto-

tai muussa sopimuksessa sovitun palkan
sijasta, luetaan myös tällainen tulo eläkkeen
perusteena olevaan työansioon.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna vastik-
keena työstä ei kuitenkaan pidetä muun
muassa:
— — — — — — — — — — — — —

9) henkilöstörahastolaissa (814/1989) tar-
koitettuja voittopalkkioeriä, jotka on siirretty
henkilöstörahastoon tai nostettu käteisenä, tai
henkilöstörahastosta nostettua rahasto-
osuutta;

10) eriä, jotka maksetaan työntekijälle
yhtiökokouksen päätöksen perusteella voiton-
jakona tai käteisenä voittopalkkiona, edellyt-
täen, että käteinen voittopalkkio maksetaan
koko henkilöstölle eikä sillä pyritä korvaa-
maan työehtosopimuksen tai työsopimuksen
edellyttämää palkkausjärjestelmää ja että kä-
teisen palkkion määräytymisperusteet ovat
henkilöstörahastolain 2 §:n 2 momentin mu-
kaiset ja että yhtiön vapaan pääoman määrä
on suurempi kuin yhtiökokouksessa päätet-
tävän käteisen voittopalkkion ja osakkeen-
omistajille maksettavien osinkojen yhteis-
määrä; eikä

11) yhtiön osakkaan nostamaa voitto-
osuutta tai osinkoa.
— — — — — — — — — — — — —

Kunnaneläinlääkärin eläkkeen perusteena
olevaa työansiota määrättäessä otetaan huo-
mioon kunnan virkatehtävistä suorittamien
palkkausetujen lisäksi eläinlääkärin eläimen
omistajilta tai haltijoilta periminä eläinlääkin-
tähuoltolain (685/1990) 14 §:n 1 momentissa
tarkoitettuina palkkioina lain 7 §:ssä tarkoi-
tetun kunnan toimielimen vuosittain vahvis-
tama rahamäärä siten kuin eläinlääkintähuol-
tolain nojalla säädetään.

69 §

Palkansaajien eläkemaksun vähentäminen

— — — — — — — — — — — — —
Vastaava vähennys tehdään myös eläinlää-

kärien muilta kuin jäsenyhteisöiltä saamista
68 §:n 6 momentin mukaan eläkepalkassa
huomioon otettavista palkkioista.
— — — — — — — — — — — — —
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70 §

Eläkkeen karttuminen eläketapahtuma-
vuodelta

— — — — — — — — — — — — —
Jos eläketapahtumavuotta edeltäneen vuo-

den ansiot kuitenkin poikkeavat kahden sitä
edeltäneen vuoden keskiansioista yli 10 pro-
senttia tai jos työntekijällä on eläketapahtu-
mavuonna 52 §:ssä tarkoitettuja eläkkeeseen
oikeuttavia etuuksia, ei sovelleta, mitä 1
momentissa säädetään, vaan eläke karttuu
eläketapahtumavuodelta eläketapahtumaan
mennessä maksetuista tämän lain alaisista
ansiosta.

71 §

Palkkakerroin

Tässä laissa säädetyt ansiorajat ja rahamää-
rät sekä eläkettä laskettaessa kunkin vuoden
ansio tarkistetaan kertoimella, josta säädetään
työntekijän eläkelain 96, 97 ja 100 §:ssä
(palkkakerroin).

72 §

Ikäkorotus

Työkyvyttömyyseläkettä, osatyökyvyttö-
myyseläkettä tai kuntoutustukea korotetaan
jäljempänä mainitulla kertoimella sen kalen-
terivuoden alusta, johon mennessä eläkkeen
tai kuntoutustuen alkamisesta on kulunut viisi
kalenterivuotta. Korotus määrätään sen mu-
kaan, minkä ikäinen työntekijä on korotus-
vuoden alussa siten, että iän ollessa 24—26
vuotta korotusprosentti on 21. Korotus-pro-
sentti pienenee kutakin ikävuotta kohden 0,7
prosenttiyksiköllä. Iän ollessa yli 55 vuotta
korotusta ei tehdä. Kertakorotusta ei lisätä
kuntoutuskorotukseen.
— — — — — — — — — — — — —

73 §

Elinaikakerroin

— — — — — — — — — — — — —
Elinaikakertoimena käytetään sosiaali- ja

terveysministeriön vuosittain työntekijän elä-
kelain 83 §:n nojalla vahvistamaa kerrointa.

76 §

Eläkkeestä vähennettävät ensisijaiset etuudet

Tämän lain mukaisesta eläkkeestä vähen-
netään seuraavat ensisijaiset etuudet:
— — — — — — — — — — — — —

Jos työntekijällä on oikeus 1 momentissa
mainittuun etuuteen, tämän lain mukaisena
eläkkeenä maksetaan kaikkien työeläkkeiden
yhteismäärän ja 1 momentissa mainitun etuu-
den erotuksesta yhtä suuri osa kuin tämän lain
mukainen eläke on kaikista työeläkkeistä.

Ensisijaisena etuutena pidetään myös 1
momentissa tarkoitettua etuutta vastaavaa
muusta valtiosta maksettavaa etuutta. Jos
työntekijän eläkettä määrättäessä otetaan huo-
mioon tuleva aika kahden tai useamman EY:n
sosiaaliturva-asetusta soveltavan valtion
taikka sellaisen valtion eläkelainsäädännön
mukaan, jonka kanssa Suomella on sosiaali-
turvasopimus, tulevan ajan päällekkäisyys
estetään siten, että tulevaa aikaa myönnetään
tämän lain mukaan siinä suhteessa kuin
työntekijän työeläkelakien mukainen vakuu-
tusaika on kaikkien tulevan ajan myöntävien
maiden vakuutusaikaan.

77 §

Ensisijaisen etuuden muutoksen vaikutus
eläkkeen määrään

Eläkkeen määrä tarkistetaan, jos:
— — — — — — — — — — — — —

3) eläkkeensaajalle myönnetään 76 §:n 6
momentissa tarkoitettu etuus; tai
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua
päivärahaa ei kuitenkaan vähennetä silloin,
kun se on myönnetty osatyökyvyttömyys-
eläkkeen saajalle ja se perustuu osatyökyvyt-
tömyyseläkkeen aikana sattuneeseen tapatur-
maan.

Eläkkeen määrää ei tarkisteta, jos 1 mo-
mentissa tarkoitettu etuus myönnetään tai jos
se muuttuu enintään neljän kuukauden ajaksi
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etuuden alkamisesta tai muuttumisesta las-
kettuna.

Eläke tarkistetaan siitä ajankohdasta, josta
1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu etuus
myönnetään tai josta sen määrä muuttuu, tai
siitä ajankohdasta, kun eläkelaitos saa tiedon
1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun etuuden
myöntämisestä tai muuttumisesta.

78 §

Indeksitarkistus

Eläkettä tarkistetaan kalenterivuosittain si-
ten kuin työntekijän eläkelain 98 §:ssä sää-
detään.

83 §

Lapsi

— — — — — — — — — — — — —
Lapseneläkkeeseen ei ole oikeutta useam-

man kuin kahden edunjättäjän jälkeen saman-
aikaisesti. Lapseneläkettä maksetaan aina lap-
sen oman vanhemman jälkeen. Jos kahden
edunjättäjän jälkeen lapseneläkettä saavalle
lapselle myönnetään myöhemmin lapseneläke
oman vanhemman jälkeen, muun edunjättäjän
jälkeen ensiksi myönnetty lapseneläke lakkaa
siitä ajankohdasta, josta oman vanhemman
jälkeen myönnettävä lapseneläke alkaa.

84 §

Perhe-eläkkeen peruste

— — — — — — — — — — — — —
Jollei edunjättäjä saanut 1 momentissa

mainittua eläkettä, edunjättäjän eläkkeen
määrä lasketaan siten kuin se olisi laskettu,
jos hän olisi kuolinpäivänään tullut täyteen
työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa
määrin työkyvyttömäksi.

Perhe-eläkkeen perusteessa ei oteta huo-
mioon 76 §:n mukaista edunjättäjän eläkkeen
vähennystä.

87 §

Perhe-eläkkeestä vähennettävät etuudet

Perhe-eläkkeestä vähennetään 76 §:ssä tar-
koitettuja etuuksia vastaava perhe-eläke tai
korvaus. Perhe-eläkkeen määrä lasketaan uu-

delleen, jos edunsaajalle myönnetään ensisi-
jaista etuutta vastaava perhe-eläke tai työelä-
kelakien mukainen perhe-eläke ja tämän lain
mukaisesta perhe-eläkkeestä on vähennetty
ensisijainen etuus. Muutoin noudatetaan so-
veltuvin osin, mitä 76 ja 77 §:ssä säädetään.

88 §

Leskeneläkkeen vähentäminen

Leskeneläkettä määrättäessä otetaan huo-
mioon lesken työeläkkeet. Lesken saamat
eläkkeet otetaan huomioon vähentämättä
niistä 76 §:ssä tarkoitettuja ensisijaisia etuuk-
sia ja lesken saama osatyökyvyttömyyseläke
täyden työkyvyttömyyseläkkeen määräisenä.
Lisäksi otetaan huomioon edellä mainittua
eläkettä vastaava etuus, joka maksetaan tai
olisi maksettava leskelle ulkomailta taikka
Euroopan yhteisöjen toimielimen tai kansain-
välisen järjestön palveluksen perusteella.

Jos leski on edunjättäjän kuollessa täyttänyt
65 vuotta tai saa 1 momentissa tarkoitettua
eläkettä, vähennys tehdään edunjättäjän kuo-
lemaa seuraavan kalenterikuukauden alusta.
Muussa tapauksessa leskeneläkkeen vähen-
nys tehdään edunjättäjän kuolemaa seuraavan
seitsemännen kalenterikuukauden alusta. Jos
kuitenkin edunjättäjän kuollessa tämän ja
lesken kanssa samassa taloudessa asui lapsi,
jolla on oikeus lapseneläkkeeseen edunjättä-
jän jälkeen, leskeneläkkeen vähennystä ei
tehdä ennen kuin lapsi tai, jos lapseneläk-
keeseen oikeuttavia lapsia on useampia, nuo-
rin lapsista täyttää 18 vuotta.

Jos leski ei saa 1 momentissa tarkoitettua
eläkettä, lesken työeläkkeenä pidetään sitä
eläkettä, joka hänelle olisi myönnetty, jos hän
olisi tullut täyteen työkyvyttömyyseläkkee-
seen oikeuttavassa määrin työkyvyttömäksi
edunjättäjän kuolinpäivänä tai sinä päivänä,
jona 2 momentissa tarkoitettu lapsi täyttää 18
vuotta (lesken laskennallinen eläke). Jos leski
on työskennellyt ulkomailla taikka ollut Eu-
roopan yhteisöjen toimielimen tai kansainvä-
lisen järjestön palveluksessa, lesken työeläk-
keenä pidetään sitä laskennallista eläkettä,
joka leskelle olisi myönnetty, jos hänen
ulkomailla työskentelyyn taikka Euroopan
yhteisöjen toimielimen tai kansainvälisen jär-
jestön palvelukseen perustuvaan vakuutusai-
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kaansa luettava työskentely olisi tämän lain
alaista.

Jos eläkelaitos antaa tiedon lesken lasken-
nallisen eläkkeen määrästä muulle eläkelai-
tokselle muun eläkelain mukaisen leskeneläk-
keen määräämistä varten, leskellä on oikeus
pyynnöstä saada eläkelaitokselta päätös las-
kennallisen eläkkeen määrästä.

89 §

Leskeneläkkeen vähennyksen peruste ja
määrä

Leskeneläkettä vähennetään, jos lesken
88 §:ssä tarkoitetut eläkkeet ylittävät eläk-
keen vähennyksen perusteen. Eläkkeen vä-
hennyksen peruste on 649,69 euroa kuukau-
dessa, jos edunjättäjän 84 §:n mukaisesti
laskettu eläke ja työeläkelakiin perustuvat
eläkkeet yhteensä ylittävät sanotun rahamää-
rän. Vähennyksen peruste on sanottujen eläk-
keiden yhteismäärän suuruinen, jos yhteis-
määrä ylittää 324,77 euroa ja on enintään
649,69 euroa. Muussa tapauksessa vähennyk-
sen peruste on 324,77 euroa.

Eläkkeen vähennys on 50 prosenttia lesken
88 §:ssä tarkoitettujen eläkkeiden ja eläkkeen
vähennyksen perusteen erotuksesta. Jos les-
kellä on oikeus saada myös muuta kuin tämän
lain mukaista työeläkelain mukaista eläkettä
vastaavaa perhe-eläkettä, vähennetään tämän
lain mukaisesta leskeneläkkeestä määrä, joka
on yhtä suuri osa edellä tarkoitetusta vähen-
nyksestä kuin tämän lain mukainen lesken-
eläke on kaikista sanotuista perhe-eläkkeistä.

Eläkkeen vähennyksen perustetta määrät-
täessä otetaan huomioon 1 momentissa mai-
nittuja työeläkkeitä vastaava ulkomailta
taikka Euroopan yhteisöjen toimielimen tai
kansainvälisen järjestön palveluksen perus-
teella maksettava etuus siten kuin 88 §:n 1 ja
3 momentissa säädetään.

90 §

Leskeneläkkeen vähentäminen eritys-
tilanteissa

Leskeneläkettä vähennettäessä otetaan les-
ken hakemuksesta työeläkkeiden asemesta
huomioon hänen saamansa keskimääräiset

ansiotulot ja niihin perustuvat etuudet sekä
osatyökyvyttömyyseläke, jos:

1) leski ei saa omaan työhön perustuvaa
työeläkettä tai jos leski saa osatyökyvyttö-
myyseläkettä;

2) leski on tehnyt asiasta hakemuksen
viiden vuoden kuluessa edunjättäjän kuole-
masta tai silloin, kun leskeneläkettä vähen-
netään ensimmäisen kerran; ja

3) mainitut ansiotulot ja niihin perustuvat
etuudet sekä osatyökyvyttömyyseläke, kun
ansiotuloista otetaan huomioon 60 prosenttia,
ovat yhteensä vähintään 25 prosenttia pie-
nemmät kuin lesken 88 §:n mukaisesti mää-
rätty eläke.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu keskimää-
räinen ansiotulo lasketaan lesken kuudelta
kuukaudelta ennen hakemuksen tekemistä
saamista ansioista, ja eläkkeen vähentäminen
1 momentissa tarkoitetulla tavalla tehdään
aikaisintaan tämän takautuvan jakson alusta.

91 §

Leskeneläkkeen tarkistus

Leskeneläke tarkistetaan, kun lesken olo-
suhteissa tapahtuu sellainen muutos, jonka
takia 90 §:n 1 momentissa tarkoitetut edelly-
tykset eivät enää täyty. Lisäksi leskeneläke
tarkistetaan, kun leskelle myönnetään työelä-
kelakien mukainen eläke muuna kuin osa-
aikaeläkkeenä.

Leskeneläkettä tarkistettaessa käytetään sa-
maa eläkkeen vähennyksen perustetta kuin
leskeneläkettä ensimmäisen kerran vähennet-
täessä.

94 §

Perhe-eläkkeen myöntäminen määräajaksi

Jos edunjättäjän kuolemasta ei voida esittää
selvitystä, mutta on todennäköistä, että hän on
kuollut hukkumisen, muun onnettomuuden tai
muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi,
perhe-eläke voidaan myöntää määräajaksi.

Kun perhe-eläke myönnetään määräajaksi
1 momentin mukaisesti, edunjättäjän työeläke
lakkautetaan perhe-eläkkeen alkamispäivästä.
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95 §

Perhe-eläkeoikeuden lakkaaminen

Oikeus leskeneläkkeen saamiseen lakkaa,
jos leski solmii uuden avioliiton ennen kuin
hän on täyttänyt 50 vuotta.
— — — — — — — — — — — — —

96 §

Leskeneläkkeen maksaminen kertasuorituk-
sena

Leskelle, jonka leskeneläke 95 §:n 1 mo-
mentin mukaan lakkautetaan, maksetaan ker-
tasuorituksena määrä, joka on yhtä suuri kuin
hänen leskeneläkkeensä kolmen vuoden ajalta
olisi ollut. Kertasuorituksen perusteena käy-
tetään viimeksi maksettua kuukausieläkettä
tai, jos eläkelaitos toimii 7 luvun mukaisena
viimeisenä eläkelaitoksena, sen maksamaa
eläkkeiden yhteismäärää kuukaudessa.

97 §

Perhe-eläkkeen uudelleen laskeminen

Perhe-eläkkeen määrä lasketaan uudelleen,
kun leski tai lapsi lakkaa olemasta edunsaa-
jana tai edunsaajien lukumäärä muuttuu.
Perhe-eläkkeen määrä ja sen jakautuminen
edunsaajien kesken tarkistetaan muutosta seu-
raavan kalenterikuukauden alusta.

Perhe-eläkkeen määrä tarkistetaan myös,
kun perhe-eläkkeen perusteena olevaan työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen lisätään 72 §:n 2
momentin mukaisesti kertakorotus. Tällöin
perhe-eläke tarkistetaan samasta ajankohdasta
kuin kertakorvaus lisätään.

Jos perhe-eläkkeen suorittaminen on jolta-
kulta edunsaajalta keskeytetty tai perhe-
eläkettä on joltakulta edunsaajalta vähennet-
tävä, keskeyttäminen tai vähentäminen koh-
distuu hänen osaansa perhe-eläkkeestä.

98 §

Eläkkeen hakeminen

— — — — — — — — — — — — —
Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päi-

vänä, jona se on saapunut kunnalliselle
eläkelaitokselle, jollekin työeläkelaissa mai-

nitulle eläketurvasta huolehtivalle viranomai-
selle tai eläkelaitokselle tai Eläketurvakes-
kukselle taikka eläkelaitoksen tai Eläketurva-
keskuksen sitä varten valtuuttamalle asiamie-
helle.
— — — — — — — — — — — — —

Tarkemmat säännökset eläkkeen hakemi-
seen tarvittavista lomakkeista ja todistuksista
annetaan tarvittaessa sisäasianministeriön
asetuksella.

99 §

Selvitys terveydentilasta

— — — — — — — — — — — — —
Työkyvyttömyyseläkkeen hakija on velvol-

linen eläkelaitoksen määräyksestä käymään
työkyvyn heikentymisen selvittämiseksi tut-
kittavana eläkelaitoksen nimeämän lailliste-
tun lääkärin luona tai eläkelaitoksen osoitta-
massa kuntoutus- tai tutkimuslaitoksessa. Elä-
kelaitos on velvollinen korvaamaan hakijalle
tutkimuksesta ja mahdollisista matkoista ai-
heutuvat kohtuulliset kustannukset. Jos hakija
ilman hyväksyttävää syytä kieltäytyy tutki-
muksesta, eläkehakemus voidaan ratkaista
eläkelaitoksen käytettävissä olevan selvityk-
sen nojalla.

100 §

Päätöksenteko ja päätöksen tiedoksi-
antaminen

— — — — — — — — — — — — —
Kunnallinen eläkelaitos antaa päätöksensä

tiedoksi lähettämällä sen vastaanottajalle kir-
jeellä hänen ilmoittamaansa postiosoitteeseen
tai antaa sen tiedoksi koneellisesti siten kuin
sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetussa laissa (13/2003) säädetään.
Päätöksen koneellisesta allekirjoittamisesta
on voimassa, mitä mainitussa laissa sääde-
tään.

104 §

Työskentelyä julkisten ja yksityisten alojen
työeläkelakien piirissä

Jos eläkkeen määrää laskettaessa otetaan
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huomioon tuleva aika, viimeinen eläkelaitos
on sen estämättä, mitä 103 §:ssä säädetään, se
julkisten tai yksityisten alojen eläkelaitos,
jossa työntekijän eläketurva oli järjestetty
eläketapahtumavuotta edeltävän kalenteri-
vuoden lopussa tai viimeksi sitä ennen.

Mitä 1 momentissa ja 103 §:ssä säädetään
viimeisestä eläkelaitoksesta, ei sovelleta työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen, jos työntekijän elä-
keturva on järjestetty eläketapahtumavuotta
edeltävän kalenterivuoden lopussa tai vii-
meksi sitä ennen julkisten alojen eläkelaitok-
sessa ja työntekijällä on työntekijän eläkelain
tai merimieseläkelain (1290/2006) mukaisia
ansioita yhteensä vähintään 12 566,70 euroa
eläketapahtumavuotta edeltäneen kahden ka-
lenterivuoden aikana. Mitä 1 momentissa ja
103 §:ssä säädetään viimeisestä eläkelaitok-
sesta, ei sovelleta työkyvyttömyyseläkkee-
seen myöskään, jos työntekijällä on eläketa-
pahtumavuonna alkanut jatkuva kunnallinen
palvelus ja hänen eläketurvansa oli järjestetty
eläketapahtumavuotta edeltävän kalenteri-
vuoden lopussa tai viimeksi sitä ennen yksi-
tyisten alojen eläkelaitoksessa tai muun jul-
kisen alan eläkelaitoksessa.

Jos osa-aikaeläke myönnetään samanaikai-
sesti sekä tämän lain että muun julkisten
alojen eläkelain tai yksityisten alojen eläke-
lain mukaisena, eläkkeen käsittelyyn ei so-
velleta, mitä viimeisestä eläkelaitoksesta
103 §:ssä säädetään.

105 §

Neuvotteluvelvollisuus

Jos kunnallinen eläkelaitos tässä luvussa
tarkoitettuna viimeisenä eläkelaitoksena rat-
kaisee oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen
24 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla ja jos
yksityisten alojen eläkelaitoksen eläkkeen
määrä kuukaudessa ylittää 688,02 euroa,
kunnallisen eläkelaitoksen on ennen päätös-
tään pyydettävä yksityisten alojen eläkelai-
tokselta arvio eläkkeenhakijan työkyvystä.
Jos kunnallinen eläkelaitos ja yksityisten
alojen eläkelaitos ovat tällöin eläkkeenhakijan
työkyvyn arvioinnista eri mieltä, yksityisten
alojen eläkelakien piiriin kuuluvaan eläketur-
vaan ei sovelleta, mitä viimeisestä eläkelai-
toksesta 103 §:n 1 momentissa säädetään.

106 §

Eläkettä maksava eläkelaitos viimeisenä elä-
kelaitoksena

Eläkkeensaajalle vanhuus-, työkyvyttö-
myys- tai osa-aikaeläkettä maksavaa yksityis-
ten tai julkisten alojen eläkelaitosta pidetään
viimeisenä eläkelaitoksena silloin, kun eläk-
keensaajalle myönnetään vanhuuseläke. Työ-
kyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä maksa-
vaa eläkelaitosta pidetään viimeisenä eläke-
laitoksena myös silloin, kun eläkkeensaajalle
myönnetään työkyvyttömyyseläke, jollei
104 §:n 2 momentista muuta johdu. Osa-
aikaeläkkeen jälkeen myönnettävää työkyvyt-
tömyyseläkeasiaa käsiteltäessä viimeinen elä-
kelaitos määräytyy kuitenkin siten kuin 103 ja
104 §:ssä säädetään.

107 §

Tarkemmat säännökset viimeisestä eläkelai-
toksesta

— — — — — — — — — — — — —
Viimeisen eläkelaitoksen järjestelyihin

kuuluvat eläkelaitokset voivat sopia, että
viimeisen eläkelaitoksen järjestelyjä nouda-
tetaan myös 104 §:n 2 ja 3 momentissa
säädetyissä tilanteissa tai muussa sellaisessa
tilanteessa, jossa sitä ei lain säännöksen
mukaan olisi noudatettava. Eläkkeenhakijalle
on ilmoitettava, missä eläkelaitoksessa hänen
eläkeasiansa hoidetaan.

108 §

Eläkkeen maksaminen

Tämän lain mukainen eläke maksetaan
eläkkeensaajalle, jolle se on myönnetty, jollei
laissa säädetä toisin.

Eläke maksetaan kuukausittain kunnallisen
eläkelaitoksen päättämänä aikana eläkkeen-
saajan ilmoittaman Suomessa toimivan raha-
laitoksen välityksellä. Eläke voidaan maksaa
myös eläkkeensaajan ulkomailla olevalle ti-
lille.
— — — — — — — — — — — — —
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110 §

Takautuva maksaminen ja eläkesaatavan
vanhentuminen

Perhe-eläke, osa-aikaeläke ja työttömyys-
eläke voidaan maksaa takautuvasti kuuden
kuukauden ajalta ennen hakemuksen teke-
mistä. Pätevästä syystä perhe-eläke ja työt-
tömyyseläke voidaan maksaa tätä pitemmäl-
täkin ajalta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämän lain mukaisen etuuden saaminen
vanhentuu viiden vuoden kuluttua siitä päi-
västä, jona eläke olisi pitänyt maksaa, jollei
vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Van-
hentumisen katkaisemisesta alkaa kulua uusi
viiden vuoden vanhentumisaika. Vanhentu-
minen katkeaa siten kuin velan vanhentumi-
sesta annetun lain (728/2003) 10 tai 11 §:ssä
säädetään. Vanhentumisaika voi pidentyä si-
ten kuin mainitun lain 11 §:n 3 momentissa
säädetään.

112 §

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen maksamisen
alkaminen

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä maksetaan,
jollei tässä pykälässä toisin säädetä, aikaisin-
taan sairausvakuutuslain 12 luvun 3 §:ssä
tarkoitetun päivärahan ensisijaisuusajan päät-
tymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä maksetaan
työkyvyttömyyden alkamista seuraavan ka-
lenterikuukauden alusta, jos:

1) eläkehakemus on tehty ennen kuin
Kansaneläkelaitos on vahvistanut sairauspäi-
värahan ensisijaisuusajan ja eläkehakemuk-
sen tekemistä seuraavan toisen kalenterikuu-
kauden loppuun mennessä ei ole myönnetty
vähintään kuukauden ajalta yhdenjaksoisesti
maksettavaa päivärahaa, joka kohdistuu työ-
kyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen aikaan;
tai

2) työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen
aikaan kohdistuva päivärahahakemus on hy-
lätty eikä työntekijälle ole myönnetty hylkää-
misen jälkeiseen aikaan kohdistuvaa vähin-
tään kuukaudelta yhdenjaksoisesti maksetta-
vaa päivärahaa.
— — — — — — — — — — — — —

114 §

Takautuvasti myönnetty työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläkettä ei ilman pätevää
syytä makseta takautuvasti pitemmältä kuin
kuuden kuukauden ajalta ennen hakemuksen
tekemistä.

Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään ta-
kautuvasti, sitä ei makseta siltä ajalta, jolta
eläkkeensaaja on saanut työeläkelain tai Kan-
saneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kun-
toutusrahaetuuksista annetun lain mukaista
kuntoutusrahaa taikka ansionmenetyskorva-
usta tapaturmavakuutuslain perusteella kor-
vattavasta kuntoutuksesta annetun lain tai
liikennevakuutuslain perusteella korvatta-
vasta kuntoutuksesta annetun lain perusteella.

Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään ta-
kautuvasti 112 §:n 2 momentin mukaisesti tai
osatyökyvyttömyyseläkkeenä ja samalta
ajalta on maksettu päivärahaa tai osasairaus-
päivärahaa sairausvakuutuslain mukaan, mak-
setaan eläkettä vain siltä osin kuin sen määrä
ylittää samalta ajalta maksetun päivärahan
määrän.

115 §

Kertasuoritus

Kunnallinen eläkelaitos voi maksaa kerta-
suorituksena vanhuuseläkkeen, perhe-eläk-
keen ja täyden työkyvyttömyyseläkkeen, jos
eläkkeen määrä ennen 76 ja 77 §:n mukaisen
ensisijaisen etuuden vähentämistä on pie-
nempi kuin 20 euroa kuukaudessa. Jos elä-
kelaitos maksaa toistaiseksi myönnetyn työ-
kyvyttömyyseläkkeen kertasuorituksena, se
maksaa samalla kertasuorituksena myös työ-
kyvyttömyyseläkkeen jälkeen myönnettävän
vanhuuseläkkeen. Kertasuoritus lasketaan
työntekijän eläkelain 114 §:n 6 momentissa
tarkoitettujen sosiaali- ja terveysministeriön
vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Kun 1 momentissa tarkoitetun eläkkeen
määrä on vähintään 20 euroa, mutta enintään
50 euroa kuukaudessa, kunnallinen eläkelai-
tos voi maksaa eläkkeen kertasuorituksena,
jos eläkkeensaajalle on ilmoitettu eläkkeen
maksamisesta kertasuorituksena eikä eläk-
keensaaja ole vastustanut sitä eläkelaitoksen
ilmoittamassa kohtuullisessa ajassa.
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Kun työkyvyttömyyseläke maksetaan ker-
tasuorituksena, takautuvaa eläkettä ei makseta
sairausvakuutusrahastolle.
— — — — — — — — — — — — —

117 §

Vanhuuseläkkeen lakkauttaminen

Työntekijä voi hakea vanhuuseläkkeen lak-
kauttamista, jos hänelle on myönnetty kun-
toutustuki sellaisen määräaikaisen työkyvyt-
tömyyden perusteella, jonka on kuntoutustu-
kea myönnettäessä arvioitu jatkuvan sen
jälkeen, kun työntekijä on täyttänyt 63 vuotta.
Vanhuuseläkkeen lakkauttamista on haettava
kuukauden kuluessa arvioidun työkyvyttö-
myyden päättymisestä, ja vanhuuseläke lak-
kautetaan työkyvyttömyyden päättymiseen.

119 §

Eläkkeen maksamisen päättyminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos eläkelaitoksella on syytä epäillä, että

eläkkeensaaja ei enää täytä eläkkeen saamisen
edellytyksiä, eläkelaitos voi keskeyttää eläk-
keen maksamisen. Edellytyksenä on, että
eläkelaitos on pyytänyt eläkkeensaajalta sel-
vityksen eläkkeen määrään tai eläkeoikeuteen
liittyvistä seikoista, mutta eläkkeensaaja ei
tällaista selvitystä eläkelaitoksen ilmoitta-
massa kohtuullisessa ajassa esitä.

Jos eläkkeensaajan kuolemasta ei voida
esittää selvitystä, mutta on todennäköistä, että
hän on kuollut hukkumisen, muun onnetto-
muuden tai muun niihin rinnastettavan syyn
vuoksi, eläkelaitos voi lakkauttaa eläkkeen
eläkkeensaajan katoamispäivään.

120 §

Liikaa maksetun eläkkeen takaisinperintä

— — — — — — — — — — — — —
Aiheettomasti maksettu eläke voidaan jät-

tää osittain tai kokonaan takaisin perimättä,
jos tämä katsotaan kohtuulliseksi eikä eläk-
keen maksamisen ole katsottava johtuneen
eläkkeensaajan tai hänen edustajansa vilpil-

lisestä menettelystä. Eläkelaitos voi luopua
aiheettomasti maksetun eläkkeen takaisinpe-
rinnästä myös silloin, kun takaisinperittävä
määrä on vähäinen.

Aiheettomasti maksettu eläke saadaan periä
takaisin myös kuittaamalla se vastaisuudessa
maksettavista eläke-eristä. Kulloinkin mak-
settavasta eläke-erästä ei saa eläkkeensaajan
suostumuksetta kuitenkaan vähentää enempää
kuin kuudesosan siitä eläke-erän osasta, joka
jää sen jälkeen, kun eläke-erästä on ennak-
koperintälain (1118/1996) nojalla pidätetty
veron ennakko.
— — — — — — — — — — — — —

Päätös aiheettomasti maksetun eläkkeen
takaisinperinnästä on tehtävä viiden vuoden
kuluessa eläkkeen maksupäivästä. Takaisin-
perintäpäätöksellä vahvistettu saatava van-
hentuu viiden vuoden kuluttua päätöksen
antamisesta, jollei vanhentumista ole sitä
ennen katkaistu. Takaisinperintäpäätöksellä
vahvistetun saatavan vanhentuminen katkeaa
siten kuin velan vanhentumisesta annetun lain
10 tai 11 §:ssä säädetään. Tämän vanhentu-
misajan katkaisemisesta alkaa kulua uusi
viiden vuoden vanhentumisaika. Viiden vuo-
den vanhentumisaika voi pidentyä siten kuin
mainitun lain 11 §:n 3 momentissa säädetään.

124 §

Eläkkeen ja kuntoutusetuuden maksaminen
työnantajalle tai sairauskassalle

Jos kunnallinen eläkelaitos on myöntänyt
työntekijälle takautuvasti työkyvyttömyys-
eläkkeen tai kuntoutusrahan ja työnantaja on
maksanut hänelle samalta ajalta sairausajan
palkkaa, eläke tai kuntoutusraha maksetaan
tältä ajalta hakemuksesta työnantajalle, kui-
tenkin enintään samalta ajalta maksetun pal-
kan määräisenä. Vakuutuskassalaissa tarkoi-
tetun sairauskassan maksama täydennyspäi-
väraha vastaa työnantajan maksamaa palkkaa,
ja eläke maksetaan hakemuksesta sairauskas-
salle samoin kuin työnantajalle.

Jos työntekijälle on myönnetty työkyvyt-
tömyyseläkkeen sijasta vanhuuseläke 32 §:n 2
momentissa tarkoitetulla tavalla takautuvasti
63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukau-
den alusta ja työnantaja on maksanut hänelle
samalta ajalta sairausajan palkkaa, eläke
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maksetaan työkyvyttömyysajalta hakemuk-
sesta työnantajalle enintään samalta ajalta
maksetun palkan määräisenä.

Jos eläkelaitos on myöntänyt työntekijälle
takautuvasti työkyvyttömyyseläkkeen tai 2
momentissa tarkoitetussa tilanteessa vanhuus-
eläkkeen ja työnantaja on maksanut hänelle
samalta ajalta sairausajan palkan sijasta irti-
sanomisajan palkkaa, eläke maksetaan tältä
ajalta hakemuksesta työnantajalle enintään
samalta ajalta maksetun palkan määräisenä.

Jos työnantaja maksaa työntekijälle palk-
kaa samalta ajalta, jolta työntekijä saa kun-
toutusrahaa tai työkyvyttömyyseläkettä ja
siihen liittyvää kuntoutuskorotusta, kuntou-
tusraha ja työkyvyttömyyseläke siihen liitty-
vine kuntoutuskorotuksineen maksetaan tältä
ajalta hakemuksesta työnantajalle enintään
samalta ajalta maksetun palkan määräisenä.

Eläkettä, kuntoutusrahaa tai kuntoutusko-
rotusta ei makseta työnantajalle tai sairaus-
kassalle siltä osin kuin se on 125 §:n 1, 3 tai
4 momentin perusteella suoritettava sairaus-
vakuutusrahastolle eikä silloin, kun työnan-
taja tai sairauskassa on saanut korvauksen
maksamastaan palkasta muun lain nojalla.

125 §

Eläkkeen ja kuntoutusetuuksien maksaminen
sairausvakuutusrahastolle

Jos täysi työkyvyttömyyseläke myönnetään
takautuvasti 112 §:n 1 momentin mukaisesti
samalle ajalle, jolta on maksettu sairausva-
kuutuslain mukaista päivärahaa tai osasaira-
uspäivärahaa, eläke maksetaan sairausvakuu-
tusrahastolle siltä osin kuin se vastaa samalta
ajalta maksettua sairausvakuutuslain mu-
kaista päivärahaa tai osasairauspäivärahaa.

Jos kuntoutusraha tai -korotus myönnetään
takautuvasti samalle ajalle, jolta työntekijälle
on maksettu sairausvakuutuslain mukaista
päivärahaa tai osasairauspäivärahaa, kuntou-
tusraha ja kuntoutuskorotus maksetaan saira-
usvakuutusrahastolle siltä osin kuin ne vas-
taavat määrältään samalta ajalta maksettua
sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa tai
osasairauspäivärahaa.

Jos henkilölle myönnetään vanhuuseläke
takautuvasti samalle ajalle, jolta hän on
saanut sairausvakuutuslain mukaista päivära-

haa tai osasairauspäivärahaa, maksetaan eläke
sairausvakuutusrahastolle siltä osin kuin se
vastaa samalta ajalta maksetun päivärahan tai
osasairauspäivärahan määrää.

126 §

Eläkkeen maksaminen Kansaneläkelaitok-
selle ja työttömyyskassalle

Jos eläkkeensaaja on saanut työttömyys-
turvalain mukaista työttömyyspäivärahaa,
työmarkkinatukea tai koulutuspäivärahaa
taikka julkisesta työvoimapalvelusta annetun
lain mukaista koulutustukea samalta ajalta,
jolta hänelle myönnetään eläkettä takautu-
vasti, kunnallisen eläkelaitoksen on Kansan-
eläkelaitoksen tai työttömyyskassan vaati-
muksesta suoritettava takautuvasti makset-
tava eläke Kansaneläkelaitokselle tai työttö-
myyskassalle siltä osin kuin se vastaa samalta
ajalta maksetun työttömyyspäivärahan, työ-
markkinatuen, koulutustuen tai koulutuspäi-
värahan määrää.

Jos eläkkeensaaja on väliaikaisesti saanut
Kansaneläkelaitoksen maksamaa eläkettä
kansaneläkelain 45 §:n 2 momentin mukaan
tai edellä mainittua eläkettä ja eläkkeensaa-
jien asumistukilain (591/1978) 1 §:n mukaista
asumistukea samalta ajalta, jolta hänelle
myönnetään 153 §:ssä tarkoitetun valituksen
johdosta eläkettä takautuvasti, eläkelaitoksen
on maksettava takautuva eläke Kansaneläke-
laitokselle siltä osin kuin se vastaa Kansan-
eläkelaitoksen samalta ajalta liikaa maksaman
eläkkeen tai eläkkeen ja asumistuen määrää.
Samoin voidaan menetellä, jos eläkelaitos
jatkaa 153 §:ssä tarkoitetun valituksen joh-
dosta myönnettyä kuntoutustukea takautu-
vasti, tai silloin, kun eläkkeensaaja on saanut
kansaneläkelain mukaista eläkettä tai eläkettä
ja asumistukea samalta ajalta, jolta kunnalli-
nen eläkelaitos 162 §:n mukaisesti oikaisee
aikaisemman päätöksen taikka muutoin tar-
kistaa myönnetyn eläkkeen määrän tai oikai-
supäätöksen jälkeen myöntää kuntoutustuelle
jatkoa takautuvasti tai myöntää edunsaajalle
tämän lain mukaisen perhe-eläkkeen.

Eläkettä ei kuitenkaan makseta Kansanelä-
kelaitokselle sen liikaa maksaman asumistuen
korvaamiseksi, jos samalla ei makseta takau-
tuvaa eläkettä Kansaneläkelaitoksen liikaa
maksaman eläkkeen korvaamiseksi.
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Jos eläkkeensaaja on saanut opintotukilain
(65/1994) mukaista opintorahaa, aikuisopin-
torahaa tai asumislisää samalta ajalta, jolta
hänelle myönnetään takautuvasti muuta kuin
osatyökyvyttömyyseläkettä, eläkelaitoksen on
Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta suoritet-
tava takautuvasti maksettava eläke Kansan-
eläkelaitokselle siltä osin kuin se vastaa
samalta ajalta maksetun opintotuen määrää.

127 §

Eläkkeen maksaminen sosiaalihuollon toimi-
elimelle

Jos eläkkeensaaja on saanut toimeentulo-
tuesta annetun lain (1412/1997) 23 §:ssä
tarkoitettua ennakkoa, takautuvasti myönnet-
tävä eläke tai osa siitä maksetaan sosiaali-
huoltolain (710/1982) 6 §:n 1 momentissa
tarkoitetun toimielimen hakemuksesta sille jo
annetun toimeentulotuen korvaamiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

128 a §

Eläkkeen maksamisjärjestys

Jos eläke on maksettava muulle kuin
eläkkeensaajalle itselleen tämän tai muun lain
perusteella ja kahdella tai useammalla viran-
omaisella, kunnalla, laitoksella tai toimieli-
mellä taikka muulla taholla on oikeus siihen,
eläke maksetaan seuraavassa järjestyksessä:

1) sairausvakuutusrahastolle 125 §:n mu-
kaan;

2) eläkelaitokselle yrittäjän eläkelain
(1272/2006) 120 §:n 1 momentin mukaan tai
Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle maata-
lousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 28 §:n
mukaan maksamattomina vakuutusmaksuina;

3) eläkelaitokselle aiheettomasti maksetun
eläkkeen takaisinperintänä 120 §:n mukaan;

4) työnantajalle tai sairauskassalle 124 §:n
mukaan;

5) työttömyyskassalle tai Kansaneläkelai-
tokselle 126 §:n 1 momentin mukaan;

6) Kansaneläkelaitokselle 126 §:n 2 mo-
mentin mukaan;

7) sosiaalihuoltolain mukaiselle toimieli-
melle 127 §:n 1 momentin mukaan;

8) kunnalle tai kuntayhtymälle 127 §:n 2
momentin mukaan;

9) Kansaneläkelaitokselle 126 §:n 4 mo-
mentin mukaan;

10) Potilasvakuutuskeskukselle potilasva-
hinkolain (585/1986) 9 §:n mukaan;

11) EU- tai ETA-maan laitokselle ja
Sveitsille eläkkeen aiheeton maksu EY:n
sosiaaliturva-asetuksen täytäntöönpanome-
nettelystä annetun neuvoston asetuksen
(ETY) N:o 574/72 111 artiklan 1 kohdan
mukaan;

12) ulosottoviranomaiselle ulosottolain
(37/1895) 4 luvun 7 §:n mukaan;

13) EU- tai ETA-maan laitokselle ja
Sveitsille muun etuuden kuin eläkkeen aihee-
ton maksu EY:n sosiaaliturva-asetuksen täy-
täntöönpanomenettelystä annetun neuvoston
asetuksen (ETY) N:o 574/72 111 artiklan 2 ja
3 kohdan mukaan;

14) sosiaaliturvasopimuksen mukaiselle
sosiaaliturvasopimusmaan laitokselle eläk-
keen ja muun etuuden aiheeton maksu sosi-
aaliturvasopimuksen määräysten mukaan;
sekä

15) sosiaalihuoltolain mukaiselle toimieli-
melle 127 §:n 3 momentin mukaan.

129 §

Eläkkeen siirtäminen ja panttaaminen

Tämän lain mukaista eläkettä ei saa siirtää
toiselle. Sopimus, joka tarkoittaa eläkkeen
panttaamista, on mitätön.

Tämän lain mukaan maksettavaa kustan-
nusten korvausta ei saa ulosmitata.

131 §

Jäsenyhteisöjen maksuosuudet

Kunnallisen eläkelaitoksen menot jaetaan
jokaiselta varainhoitovuodelta jäsenyhteisö-
jen vastattaviksi. Eläkelaitoksen valtuuskun-
nan päättämä osuus kustannuksista jaetaan
tämän lain soveltamisalaan kuuluvien henki-
löiden 68 §:ssä tarkoitettujen työansioiden
yhteismäärien suhteessa. Valtuuskunta voi
myös päättää jakaa osan kustannuksista jä-
senyhteisöjen palveluksen perusteella mak-
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settujen tämän lain mukaisten eläkkeiden tai
eläkkeen osien yhteismäärien suhteessa.
— — — — — — — — — — — — —

132 §

Valvontamaksu, oikeushallintomaksu ja lisä-
turvan 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 työeläkeasioi-
den muutoksenhakulautakunnasta annetun
lain (677/2005) 16 §:n mukainen oikeushal-
lintomaksu.
— — — — — — — — — — — — —

133 §

Palkansaajien eläkemaksu

— — — — — — — — — — — — —
Eläkemaksu on työntekijän eläkelain

153 §:n 1 momentissa säädetyn eläkemaksu-
prosentin suuruinen osuus 68 §:ssä tarkoite-
tuista eläkkeessä huomioon otettavista ansi-
oista.

Jäsenyhteisö on velvollinen pidättämään 1
ja 2 momentissa tarkoitetun maksun palkan-
maksun yhteydessä ja tilittämään sen kun-
nalliselle eläkelaitokselle. Maksu on osa
jäsenyhteisön ennakkomaksua.
— — — — — — — — — — — — —

Jos palkansaajan eläkemaksu on ilmeisen
virheen vuoksi jäänyt palkanmaksun yhtey-
dessä pidättämättä, jäsenyhteisö voi pidättää
palkanmaksun yhteydessä pidättämättä jää-
neen maksun enintään kahden seuraavan
palkanmaksun yhteydessä.

Jos työntekijälle ei palkanmaksun yhtey-
dessä ole maksettu palkansaajan eläkemaksun
pidättämiseen riittävää rahapalkkaa ja hänelle
kuitenkin kertyy eläketurvaa, jäsenyhteisö voi
pidättää palkansaajan eläkemaksun vuoden
kuluessa seuraavien palkanmaksujen yhtey-
dessä.

Jäsenyhteisön on työntekijän vaatimuk-
sesta palautettava työntekijälle aiheettomasti
pidättämänsä palkansaajan eläkemaksu tai
lain mukaisen palkansaajan eläkemaksun ylit-
tävä osa.

134 §

Maksun perintä ja maksusaatavan vanhentu-
minen

Kunnallisen eläkelaitoksen on määrättävä
tähän lakiin perustuva maksu viiden vuoden
kuluessa saatavan syntymisestä. Maksuosuus-
saatavan katsotaan syntyvän tämän lain mu-
kaisen lopullisen maksun eräpäivänä. Tämän
lain perusteella määrätty maksu sekä sille
suorituksen viivästymisen ajalta korkolain
4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan
mukainen vuotuinen viivästyskorko saadaan
ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annetussa laissa (367/1961) säädetään.

Aiheettomasti suoritetun maksun ja palkan-
saajan eläkemaksun palautus vanhentuu vii-
den vuoden kuluttua maksun maksupäivästä
tai palkansaajan eläkemaksun pidätyspäi-
västä, jollei vanhentumista ole sitä ennen
katkaistu. Vanhentumisen katkaisemisesta al-
kaa kulua uusi viiden vuoden vanhentumis-
aika. Vanhentuminen katkeaa siten kuin velan
vanhentumisesta annetun lain 10 tai 11 §:ssä
säädetään. Viiden vuoden vanhentumisaika
voi pidentyä siten kuin mainitun lain 11 §:n
3 momentissa säädetään.

144 §

Eläkelaitoksen oikeus saada tietoja

Kunnallisella eläkelaitoksella ja tämän lain
mukaisella muutoksenhakuelimellä on oikeus
salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaan-
tia koskevien rajoitusten estämättä saada:

1) lakisääteistä vakuutusta toimeenpane-
valta vakuutus- ja eläkelaitokselta, viranomai-
selta ja muulta taholta, johon viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annettua lakia
(621/1999) sovelletaan, sekä yksityiseltä
työnantajalta tiedot, jotka ovat välttämättömiä
eläketurvan järjestämistä ja käsiteltävänä ole-
van eläkeasian ratkaisemista varten tai jotka
muuten ovat välttämättömiä tässä laissa
taikka EY:n sosiaaliturva-asetuksessa tai sen
täytäntöönpanoasetuksessa säädettyjen taikka
sosiaaliturvasopimuksessa määrättyjen tehtä-
vien toimeenpanossa;

2) lääkäriltä ja muulta terveydenhuollon
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ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoite-
tulta ammattihenkilöltä, potilaan asemasta ja
oikeuksista annetun lain 2 §:n 4 kohdassa
tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksi-
költä sekä kuntoutusta toimeenpanevalta ta-
holta ja muulta terveydenhuollon toimintayk-
siköltä sekä sosiaalipalvelujen tuottajalta ja
hoitolaitokselta pyynnöstä tämän laatima lau-
sunto ja muut 1 kohdassa tarkoitettujen
tehtävien toimeenpanemiseksi välttämättömät
tiedot eläkkeenhakijan potilasasiakirjoista,
kuntoutuksesta, terveydentilasta, hoidosta
sekä työkyvystä, jollei hakija itse toimita
edellä mainittuja tietoja.

Eläkelaitoksella ja tämän lain mukaisella
muutoksenhakuelimellä on oikeus saada 1
momentissa tarkoitetut tiedot maksutta. Jos
tiedot tarvitaan tietyssä muodossa ja siitä
aiheutuu tietojen luovuttajalle olennaisia li-
säkustannuksia, kustannukset on kuitenkin
korvattava.

Tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja saa
hakea teknisen käyttöyhteyden avulla ilman
sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi
salassapitovelvollisuus on säädetty.

145 §

Eläkkeenhakijan ja -saajan ilmoitus-
velvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Osa-aikaeläkkeen saaja on velvollinen

ilmoittamaan eläkelaitokselle:
— — — — — — — — — — — — —

4) yli kuuden viikon yhdenjaksoisesta
työstä poissaolosta, jos poissaolo ei johdu
vuosilomasta tai sellaisesta sairaudesta, jonka
perusteella osa-aikaeläkkeen saaja saa saira-
usvakuutuslain mukaista päivärahaa, sairaus-
ajan palkkaa, tapaturmavakuutuslain sään-
nöksiin perustuvaa päivärahaa tai liikenneva-
kuutuslain nojalla myönnettyä ansionmene-
tyskorvausta;

5) muutoksista yrittäjätoiminnassa;
6) uuden työeläkkeen tai vastaavan EU- tai

ETA-maasta myönnetyn etuuden alkamisesta;
sekä

7) ensisijaisen etuuden alkamisesta tai sen
muuttumisesta.
— — — — — — — — — — — — —

Eläkkeensaajan 2—5 momentissa tarkoite-

tusta ilmoittamisvelvollisuudesta riippumatta
eläkelaitos voi vaatia eläkkeensaajalta selvi-
tyksen 2—5 momentissa mainituista sekä
muista vastaavista eläkkeen määrään ja elä-
keoikeuteen vaikuttavista seikoista, jos on
aihetta epäillä, että näissä seikoissa on tapah-
tunut muutoksia.

148 §

Eläkelaitoksen oikeus antaa tietoja

Kunnallisella eläkelaitoksella on oikeus sen
lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa säädetään, salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedonsaantia kos-
kevien rajoitusten estämättä antaa tämän lain
toimeenpanoon perustuvia tietoja:

1) asianomaiselle viranomaiselle ja toimi-
elimelle ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä
EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai sosiaalitur-
vasopimuksen mukaisten tehtävien toimeen-
panossa;

2) tämän lain 144 ja 146 §:n nojalla
saamansa tiedot Eläketurvakeskukselle ja
työntekijän eläkelain 3 §:n 1 momentin ja 2
momentin 2—7 kohdassa mainittujen lakien
ja eläkesääntöjen toimeenpanosta huolehti-
ville eläkelaitoksille, joilla on oikeus saada
nämä tiedot lain perusteella työnantajalta,
144 §:ssä mainitulta taholta tai Eläketurva-
keskukselta;

3) Eläketurvakeskukselta ja työntekijän
eläkelain 3 §:n 1 momentin ja 2 momentin
2—7 kohdassa mainittujen lakien ja eläke-
sääntöjen toimeenpanosta huolehtivalta elä-
kelaitokselta saadut eläkettä, eläkeoikeutta tai
vakuuttamista koskevat tiedot Kansaneläke-
laitokselle tai muulle sellaiselle tietojen vas-
taanottajalle, jolla on oikeus saada nämä
tiedot lain perusteella;
— — — — — — — — — — — — —

7) jäsenyhteisön järjestämän 9 §:ssä tarkoi-
tetun vapaamuotoisen eläkevakuutuksen tai
yksityisen työnantajan järjestämän työnteki-
jän eläkelain mukaiseen eläketurvaan liitty-
vän vapaaehtoisen ryhmälisäeläketurvan jat-
kuvaa hoitamista varten työntekijöiden nimi-
ja osoitetiedot, henkilötunnukset, tiedot eläk-
keiden määristä ja eläkkeen määrään vaikut-
tavista tekijöistä sekä muut tässä kohdassa
mainittua tarkoitusta varten välttämättömät
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tiedot lisäeläketurvaa hoitavalle henkivakuu-
tusyhtiölle, eläkekassalle tai eläkesäätiölle;
— — — — — — — — — — — — —

149 §

Tekninen käyttöyhteys

Kunnallisella eläkelaitoksella on sen li-
säksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain 29 §:n 3 momentissa
säädetään, oikeus avata tekninen käyttöyh-
teys:

1) lakisääteistä sosiaalivakuutusta toimeen-
panevalle yhteisölle tai laitokselle ja tämän
lain mukaiselle muutoksenhakuelimelle hen-
kilörekisterinsä sellaisiin tietoihin, jotka sillä
on tämän tai muun lain perusteella oikeus
saada tehtäviensä toimeenpanoa varten;

2) EY:n sosiaaliturva-asetuksen tai sosiaa-
liturvasopimuksen mukaisten tehtävien toi-
meenpanosta huolehtivalle viranomaiselle
sellaisiin tietoihin, joita sillä on 148 §:n 1
momentin 1 kohdan mukaan oikeus saada;

3) 148 §:n 1 momentin 2, 3 ja 6 kohdassa
säädetylle viranomaiselle tai toimielimelle
mainituissa kohdissa tarkoitettujen tietojen
antamista varten;
— — — — — — — — — — — — —

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salassa
pidettäviä tietoja ilman sen suostumusta,
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty.
— — — — — — — — — — — — —

151 §

Työntekijän ja eläkkeenhakijan oikeus saada
tietoja

Kunnallisen eläkelaitoksen on annettava
työntekijälle tämän pyynnöstä hallussaan ole-
vat työntekijän eläkeoikeutta koskevat tiedot.
Asianosaisen tiedonsaantioikeudesta, oikeu-
desta saada tieto itseään koskevasta asiakir-
jasta sekä oikeudesta tarkastaa itsestään re-
kisteriin talletetut tiedot on muutoin voi-
massa, mitä viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa ja henkilötietolaissa
(523/1999) säädetään.

Kunnallisen eläkelaitoksen on annettava

eläkkeenhakijalle etukäteen eläkehakemus-
lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla
tiedot siitä, mistä häntä koskevia tietoja
voidaan hankkia ja mihin niitä voidaan
säännönmukaisesti luovuttaa.

153 §

Muutoksen hakeminen

Kunnallisen eläkelaitoksen päätökseen elä-
kettä koskevassa asiassa haetaan muutosta
valittamalla työeläkeasioiden muutoksenha-
kulautakuntaan. Lautakunnasta ja sen jäse-
nistä säädetään työeläkeasioiden muutoksen-
hakulautakunnasta annetussa laissa.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnan päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeuden
päätökseen ei saa hakea muutosta valitta-
malla. Vakuutusoikeudesta säädetään vakuu-
tusoikeuslaissa (132/2003).

Kunnallisen eläkelaitoksen päätökseen
muussa kuin eläkeoikeutta koskevassa asiassa
saa hakea muutosta valittamalla siihen hal-
linto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä eläke-
laitoksen kotipaikka on.

Kunnallisen eläkelaitoksen 7 luvussa tar-
koitettuna viimeisenä eläkelaitoksena anta-
maan päätösyhdistelmään sovelletaan, mitä
tässä luvussa säädetään päätöksestä. Kun
kunnallisen eläkelaitoksen päätös sisältyy
muun eläkelaitoksen 103 §:n 2 momentissa
tarkoitettuna viimeisenä eläkelaitoksena an-
tamaan päätösyhdistelmään, siihen haetaan
muutosta ja valitusasia käsitellään siten kuin
muussa julkisten alojen eläkelaissa tai yksi-
tyisten alojen eläkelaissa säädetään. Tällöin
muun julkisten alojen eläkelaitoksen tai yk-
sityisten alojen eläkelaitoksen on siltä osin
kuin valitus koskee tämän lain mukaista
eläketurvaa pyydettävä valituksesta kunnalli-
sen eläkelaitoksen lausunto. Lausuntoa ei
pyydetä, jos valitus koskee yksinomaan työ-
kyvyn arviointia.

154 §

Valitusoikeus

Eläke- ja ennakkopäätöstä koskevassa asi-
assa valitusoikeus on asianosaisella.
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Kunnallisen eläkelaitoksen päätöksestä
muussa kuin eläkeoikeutta koskevassa asiassa
valitusoikeus on asianosaisella ja jäsenyhtei-
söllä.

Tämän lain soveltamispiiriin kuuluva hen-
kilö voi vaatia oikaisua jäsenyhteisön häneltä
133 §:n nojalla perimään eläkemaksuun.
Kunnallisen eläkelaitoksen oikaisuvaatimuk-
sesta antamaan päätökseen haetaan muutosta
noudattaen soveltuvin osin, mitä 153 §:n 3
momentissa säädetään.

155 §

Muutoksen hakeminen EU-päätösten yhteen-
vetoon

Asianosainen, joka on ollut vakuutettuna
kahdessa tai useammassa EU-maassa ja joka
ei tyydy eläkelaitoksen tämän lain nojalla
antamaan päätökseen, voi hakea siihen muu-
tosta saatuaan EY:n sosiaaliturva-asetuksen
täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvos-
ton asetuksen (ETY) N:o 574/72 48 artiklassa
tarkoitetun yhteenvedon, johon on liitetty
kaikkien EU-maiden päätökset. Työkyvyttö-
myyseläkkeen saamisen edellytyksiä koske-
vaan eläkelaitoksen päätökseen haetaan kui-
tenkin muutosta siten kuin tässä laissa sää-
detään.

157 §

Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedok-
sisaannista. Kunnallisen eläkelaitoksen ja työ-
eläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan
päätös saadaan antaa tiedoksi asianosaiselle
lähettämällä se hänelle postitse. Jollei vali-
tuksen yhteydessä muuta näytetä, katsotaan
valittajan saaneen päätöksestä tiedon seitse-
mäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on
hänen ilmoittamallaan osoitteella varustettuna
annettu postin kuljetettavaksi. Eläkeasiamie-
hen valitusaika luetaan päätöksen tekemi-
sestä.
— — — — — — — — — — — — —

159 §

Eläkelaitoksen itseoikaisu

— — — — — — — — — — — — —

Jos eläkelaitos ei voi oikaista valituksen
kohteena olevaa päätöstä 2 momentissa mai-
nituin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa
valitusajan päättymisestä toimitettava valitus-
kirjelmä ja lausuntonsa työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnan käsiteltäviksi.
Jos valitus koskee lautakunnan päätöstä,
valituskirjelmä ja lausunto on samassa ajassa
toimitettava vakuutusoikeuden käsiteltäviksi.
Eläkelaitos voi tällöin väliaikaisella päätök-
sellä oikaista aikaisemman päätöksensä siltä
osin kuin se hyväksyy valituksessa esitetyn
vaatimuksen. Jos asia oli jo toimitettu vali-
tusviranomaiselle, eläkelaitoksen on ilmoitet-
tava sille heti väliaikaisesta päätöksestä.
Väliaikaiseen päätökseen ei saa hakea muu-
tosta. Eläkeasiamiehen tekemä valitus on aina
toimitettava valitusviranomaisen käsiteltä-
väksi.
— — — — — — — — — — — — —

160 §

Muutoksenhaku päätösyhdistelmään

— — — — — — — — — — — — —
Jos päätösyhdistelmästä tehty valitus kos-

kee yksinomaan työkyvyn arviointia ja jos
kunnallinen eläkelaitos viimeisenä eläkelai-
toksena hyväksyy sille toimitetussa valituk-
sessa esitetyt vaatimukset, sen on annettava
asiasta uusi, oikaistu päätösyhdistelmä. Jos se
ei oikaise päätösyhdistelmää, menetellään
siten kuin 159 §:n 3 ja 4 momentissa sääde-
tään. Jos kysymyksessä on 105 §:ssä tarkoi-
tettu tilanne ja yksityisten alojen eläkelaitos ei
hyväksy valittajan vaatimuksia, kunnallisen
eläkelaitoksen on siirrettävä valitus yksityis-
ten alojen eläkelaitoksen päätöstä koskevalta
osin työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kuntaan ja valituksen osalta menetellään siten
kuin työntekijän eläkelain 9 luvussa sääde-
tään.

Kun päätösyhdistelmää koskeva valitusasia
käsitellään työeläkeasioiden muutoksenhaku-
lautakunnassa tai vakuutusoikeudessa tai kun
on kysymys lainvoimaisen päätösyhdistelmän
poistamisesta tai oikaisemisesta eläkkeensaa-
jan eduksi taikka kun päätösyhdistelmässä on
163 §:ssä tarkoitettu virhe, sovelletaan tämän
lain säännöksiä, jollei vakuutusoikeuslaissa
toisin säädetä.
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161 §

Päätöksen täytäntöönpano

Kunnallisen eläkelaitoksen päätöstä on
muutoksenhausta huolimatta noudatettava,
kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella pää-
töksellä.

Eläkelaitoksen ja työeläkeasioiden muu-
toksenhakulautakunnan lainvoimainen päätös
saadaan panna täytäntöön niin kuin riita-
asiassa annettu lainvoiman saanut tuomio.

162 §

Lainvoimaisen päätöksen poistaminen

Jos kunnallisen eläkelaitoksen tämän lain
perusteella antama eläkettä koskeva lainvoi-
mainen päätös perustuu virheelliseen tai
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeisesti
lain vastainen, työeläkeasioiden muutoksen-
hakulautakunta voi kunnallisen eläkelaitok-
sen esityksestä tai sen hakemuksesta, jota asia
koskee, poistaa päätöksen ja määrätä asian
uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksen poista-
mista on haettava viiden vuoden kuluessa
siitä, kun päätös sai lainvoiman. Erityisen
painavista syistä päätös voidaan poistaa mää-
räajan jälkeenkin tehdystä hakemuksesta.
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakun-
nan on varattava asianosaiselle tilaisuus tulla
kuulluksi ennen asian ratkaisemista.

Jos työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnan tämän lain perusteella antama lain-
voimainen päätös perustuu virheelliseen tai
puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeisesti
lain vastainen, vakuutusoikeus voi kunnalli-
sen eläkelaitoksen esityksestä tai sen hake-
muksesta, jota asia koskee, kuultuaan muita
asianosaisia poistaa päätöksen ja määrätä
asian uudelleen käsiteltäväksi. Vakuutusoi-
keuden on varattava asianosaiselle tilaisuus
tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista.
Edellä mainituin perustein vakuutusoikeus
voi poistaa myös oman päätöksensä ja mää-
rätä asian uudelleen käsiteltäväksi.

Jos kunnallinen eläkelaitos tekee päätöksen
poistamista koskevan esityksen, se voi, kun-
nes asia on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti
keskeyttää eläkkeen maksamisen tai maksaa
sen esityksensä mukaisena.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunta ja vakuutusoikeus voivat tutkia vali-
tusajan jälkeen saapuneen valituksen, jos
muutosta ei ole painavan syyn vuoksi haettu
määräajassa.

Eläkelaitos voi aikaisemman lainvoimaisen
päätöksen estämättä myöntää evätyn edun tai
myöntää edun aikaisempaa suurempana.
Myös työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunta ja vakuutusoikeus voivat menetellä
vastaavasti valitusasiaa käsitellessään. Pää-
tökseen saa hakea muutosta siten kuin 156 ja
157 §:ssä säädetään.

167 a §

Päätös teoreettisen eläkkeen määrästä

Jos työntekijä on työskennellyt yhdessä tai
useammassa EU- tai ETA-maassa ja hän
hakee kansaneläkettä, hänellä on oikeus
pyynnöstä saada päätös teoreettisen eläkkeen
määrästä, jonka eläkelaitos ilmoittaa Kansan-
eläkelaitokselle hänen kansaneläkkeensä las-
kemista varten.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007.

Tämän lain 17 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitetun ansioedellytyksen täyttymistä ar-
vioitaessa otetaan huomioon työansioita kun-
toutushakemuksen vireilletuloa edeltävän vii-
den kalenterivuoden ajalta.

Jos työntekijä ei ole työskennellyt kunnal-
lisen eläkelain alaisessa palvelussuhteessa 31
päivän joulukuuta 2004 jälkeen, 40 §:n 5
momentissa tarkoitettu teoreettiseen eläkkee-
seen tuleva erillinen lisä lasketaan sen pal-
velussuhteen palkan perusteella, jonka perus-
teella ajalta ennen 1 päivää tammikuuta 2005
myönnettävää eläkettä määrättäessä olisi otet-
tava huomioon tuleva aika tai sitä vastaava
ansio 31 päivänä joulukuuta 2004 voimassa
olleen kunnallisen eläkelain mukaan.

Eläkkeeseen, jonka eläketapahtuma on en-
nen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan
tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta
76 §:n 5 momenttia. Kunnallisen eläkelain
mukaisesta eläkkeestä ei vähennetä sellaista
sotilasvammalain mukaista korvausta, joka
perustuu vuosien 1939—1945 sodissa saa-
tuun vammaan.
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Tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleen 86 §:n 3 momentin mukaista täysorvon
lisää saavan lapseneläkkeen saajan oikeus
täysorvon lisään määräytyy edellä mainitun
lainkohdan mukaisesti silloinkin, kun perhe-
eläkkeen määrä tulee tarkistettavaksi tämän
lain tultua voimaan.

Lesken uuden avioliiton takia lakkautettua
leskeneläkettä aletaan maksaa lesken hake-
muksesta uudelleen tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleen 95 §:n 1 momentin
mukaisesti, jos lesken uusi avioliitto purkau-
tuu ennen tämän lain voimaantuloa ja hake-
mus uudelleen maksamisesta toimitetaan elä-
kelaitokselle kuuden kuukauden kuluessa tä-
män lain voimaantulosta.

Tämän lain 110 §:n 3 momentin, 120 §:n 5
momentin ja 134 §:n mukaista viiden vuoden
vanhentumisaikaa sovelletaan vuoden 2013
alusta. Vuosina 2007 ja 2008 mainittu van-
hentumisaika on kymmenen vuotta, vuonna
2009 yhdeksän, vuonna 2010 kahdeksan,
vuonna 2011 seitsemän ja vuonna 2012 kuusi
vuotta. Näitä vanhentumisaikoja laskettaessa
otetaan huomioon myös ennen lain voimaan-
tuloa kulunut aika.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleen 162 §:n 1 momentin mukaisesti va-
kuutusoikeudessa vireille tullut hakemus kä-
sitellään vakuutusoikeudessa.

Maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdos-
eläkkeestä annetun lain (1317/1990) mukai-
nen eläke sekä maatalousyrittäjien luopumis-
korvauksesta annetun lain (1330/1992) mu-
kainen luopumiskorvauksen ja maatalousyrit-
täjien luopumistuesta annetun lain
(1293/1994) tai maatalouden harjoittamisesta
luopumisen tukemisesta annetun lain
(612/2006) mukainen luopumistuen perus-
määrä otetaan huomioon:

1) eläkkeenä, jota saavalla ei ole oikeutta
osa-aikaeläkkeeseen;

2) lesken eläkettä määrättäessä lesken
ansiotyön perusteella saamana eläkkeenä;

3) tämän lain 76 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettuna eläkkeenä;

4) tämän lain 106 §:ssä tarkoitettuna eläk-
keenä; ja

5) tämän lain 52 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettuna eläkkeenä, jonka ajalta pykälässä
mainitut etuudet eivät oikeuta eläkkeeseen.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki
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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 1294

kunnallisista eläkkeistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan kunnallisista eläkkeistä 24 päivänä kesäkuuta 2003 annetun sisäasiainministeriön

asetuksen (665/2003) 4 ja 5 § sekä 6 §:n 1 momentti, seuraavasti:

4 §

Toimivaltainen viimeinen eläkelaitos

Jos työntekijälle oli viimeksi ennen eläke-
tapahtumaa järjestetty samanaikaisesti sekä
kunnallisen eläkelain että kunnallisen eläke-
lain 103 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun
eläkelain mukainen eläketurva, on kunnalli-
sen eläkelain 103 §:ssä tarkoitettu viimeinen
eläkelaitos se eläkelaitos, joka on järjestänyt
eläketurvan ensiksi alkaneesta työ- tai virka-
suhteesta taikka yrittäjätoiminnasta. Jos
edellä tarkoitetut työ- tai virkasuhteet taikka
yrittäjätoiminta ovat alkaneet samanaikaises-
ti, viimeinen eläkelaitos on kunnallinen elä-
kelaitos. Viimeinen eläkelaitos on kunnalli-
nen eläkelaitos myös silloin, jos työkyvyttö-
myyseläkettä määrättäessä ei oteta huomioon
tulevaa aikaa ja työntekijä tulee työkyvyttö-
mäksi kunnallisen palvelussuhteen jatkuessa.

Jos eläkettä määrättäessä otetaan huomioon
tuleva aika ja työntekijän eläketurva oli
eläketapahtumavuotta edeltävän vuoden lo-

pussa tai viimeksi sitä ennen järjestetty
samanaikaisesti yksityisten alojen ja julkisten
alojen eläkelaitoksessa, kunnallisen eläkelain
104 §:n 1 momentissa tarkoitettu viimeinen
eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjes-
tänyt työntekijän eläketurvan ensiksi alka-
neesta työ- tai virkasuhteesta tai yrittäjätoi-
minnasta. Jos kuitenkin työntekijä tulee työ-
kyvyttömäksi julkisten alojen työ- tai virka-
suhteen jatkuessa, ja viimeinen eläkelaitos
olisi yksityisten alojen tai muu julkisten
alojen eläkelaitos ensiksi alkaneen työ- tai
virkasuhteen tai yrittäjätoiminnan perusteella,
yksityisten alojen ja julkisten alojen eläke-
laitokset ratkaisevat eläkeasian erikseen.

Yksityisten alojen ja julkisten alojen elä-
kelaitokset ratkaisevat eläkeasian erikseen
myös silloin, jos eläke lasketaan työkyvyttö-
myyseläkkeenä mutta myönnetään vanhuus-
eläkkeenä kunnallisen eläkelain 32 §:n mu-
kaisesti ja työntekijän eläketurva oli järjes-
tetty eläketapahtumavuotta edeltävän kalen-
terivuoden lopussa tai viimeksi sitä ennen
yksityisten alojen eläkelakien mukaan.
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5 §

Toimivaltainen viimeinen eläkelaitos
osa-aikaeläkeasioissa

Osa-aikaeläkettä haettaessa viimeinen elä-
kelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestä-
nyteläketurvan siitä työ- tai virkasuhteesta
taikka yrittäjätoiminnasta, josta työntekijä
siirtyy osa-aikaeläkkeelle.

Jos osa-aikaeläkettä on maksettu samanai-
kaisesti sekä kunnallisen eläkelain että kun-
nallisen eläkelain 103 §:n 1 momentissa tar-
koitetun muun eläkelain mukaan, vanhuuselä-
kettä tai työttömyyseläkettä myönnettäessä
viimeinen eläkelaitos on se osa-aikaeläkettä
maksanut eläkelaitos, josta myönnettävä uusi
eläke alkaa aikaisemmin. Jos uusi eläke alkaa

samanaikaisesti, viimeinen eläkelaitos on
kunnallinen eläkelaitos.

6 §

Toimivaltainen viimeinen eläkelaitos perhe-
eläkeasioissa

Perhe-eläkettä haettaessa kunnallisen
eläkelain 103 §:ssä tarkoitettu viimeinen elä-
kelaitos on se eläkelaitos, jossa edunjättäjän
oma eläkeasia olisi kunnallisen eläkelain 103
ja 104 §:n 1 momentin sekä tämän asetuksen
4 §:n mukaan käsitelty, jos työntekijä olisi
tullut työkyvyttömäksi kuolinpäivänään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Hallitusneuvos Heli Backman
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