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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun valtion eläkelain (1295/2006) 32 §, 130 §:n 3

momentti, 161 §:n 2 momentti, 163 §, 167 §:n 2, 3 ja 5 momentti sekä 168 §:n 3 momentti,
sellaisena kuin niistä on 163 § osaksi laissa 639/2009,

muutetaan 18 §, 20 §:n 1 momentti, 25 §:n 2 momentti, 37 §, 42 §:n 2 momentti, 43 ja 44 §,
45 §:n 1 momentti, 48, 49 ja 51 §, 74 §:n 2 momentti, 86 §:n 4 momentti, 91 §, 93 §:n 2
momentti, 100 §:n 1 momentti, 101—103 §, 104 §:n 2 momentti, 105 §, 106 §:n 1 momentti,
107—111 §, 113 §:n 1 momentti, 115 §:n 1 momentti, 116 §:n 2 ja 3 momentti, 117 §:n 1, 2 ja
5 momentti, 118 §:n 1 momentti, 119 §, 120 §:n 1 ja 4 momentti, 122 §:n 1—3 ja 5 momentti,
123 ja 124 §, 125 §:n 1 momentti, 128 §, 130 §:n 1 ja 2 momentti, 131 ja 132 §, 135 §:n 1 ja
2 momentti, 143, 143 b ja 145—147 §, 148 §:n 2 momentti, 149 ja 150 §, 151 §:n 1 momentti,
154—156 §, 157 §:n 1 ja 3 momentti, 158 ja 159 §, 160 §:n 2 momentti, 161 §:n 1 ja 3
momentti sekä 162 ja 174 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 107 § osaksi laissa 1189/2007, 108 §, 113 §:n 1 momentti ja
122 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa, 122 §:n 1 momentti laissa 1209/2009, 143 b §
laissa 1115/2007, 150 § osaksi laissa 1035/2008 ja 174 a § viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään 106 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 162 a § seuraavasti:
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EV 34/2010
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18 §

Osa-aikaeläkkeen saajan ilmoitusvelvollisuus

Osa-aikaeläkkeen saaja on velvollinen il-
moittamaan kunnalliselle eläkelaitokselle:

1) työaikajärjestelyjensä muutoksista;
2) muista kuin virka- tai työehtosopimus-

ten mukaisista palkan tarkistuksista;
3) virka- tai työsuhteen tai yrittäjätoimin-

nan päättymisestä tai uuden alkamisesta;
4) muutoksista yrittäjätoiminnassa;
5) uuden työeläkkeen tai vastaavan EU- tai

ETA-maasta myönnetyn etuuden alkami-
sesta;

6) yli kuuden viikon mittaisesta työstä
poissaolosta, jos poissaolo ei johdu vuosilo-
masta tai sellaisesta sairaudesta, jonka perus-
teella osa-aikaeläkkeen saaja saa sairausva-
kuutuslain mukaista päivärahaa, sairausajan
palkkaa, tapaturmavakuutuslain säännöksiin
perustuvaa päivärahaa tai liikennevakuutus-
lain nojalla myönnettyä ansionmenetyskorva-
usta;

7) ensisijaisen etuuden alkamisesta tai sen
muuttumisesta.

20 §

Osa-aikaeläkkeen keskeyttäminen

Jos työntekijän osa-aikatyön ansio tai
työstä poissaoloaika muuttuu tilapäisesti si-
ten, etteivät osa-aikatyölle 14 §:n 1 momentin
3 ja 4 kohdassa säädetyt edellytykset täyty,
keskeytetään osa-aikaeläkkeen maksaminen
eläkkeensaajan ilmoituksesta tai kunnallisen
eläkelaitoksen aloitteesta. Maksaminen kes-
keytetään seuraavasta mahdollisesta maksu-
jaksosta alkaen edellyttäen, että syy eläkkeen
keskeyttämiselle on edelleen olemassa. Mak-
settu osa-aikaeläke peritään takaisin
130 §:ssä säädetyllä tavalla ajalta, jolta osa-
aikaeläkkeen saamisen edellytykset eivät ole
täyttyneet.
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Ammatillisen kuntoutuksen sisältö ja
kuntoutussuunnitelma

— — — — — — — — — — — — —
Ennen ammatillisen kuntoutuksen käynnis-

tämistä työntekijällä on oltava kuntoutus-
suunnitelma, jonka laatimista kunnallinen
eläkelaitos voi tukea.

37 §

Kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen

Ennen kuin kunnallinen eläkelaitos tekee
päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on
varmistuttava siitä, että työntekijän mahdolli-
suudet kuntoutukseen on selvitetty.

42 §

Kuntoutustuen kestoaika

— — — — — — — — — — — — —
Kuntoutustukea myöntäessään kunnallisen

eläkelaitoksen on varmistuttava siitä, että
työntekijälle on laadittu hoito- tai kuntoutus-
suunnitelma. Kuntoutustuki voidaan myöntää
työkyvyttömälle työntekijälle myös hoito- tai
kuntoutussuunnitelman valmistelun ajaksi.

43 §

Työkyvyttömyyseläkkeen saajan
ilmoitusvelvollisuus

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvol-
linen ilmoittamaan kunnalliselle eläkelaitok-
selle työkykynsä palautumisesta, ryhtymises-
tään ansiotyöhön ja kuntoutuksen keskeyty-
misestä.

44 §

Selvitys työkyvyttömyyden jatkumisesta

Jos kunnallisella eläkelaitoksella on perus-
teltua syytä olettaa, että työkyvyttömyyseläk-
keen saajan työkyky on palautunut, eläkkeen-
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saaja on velvollinen käymään kunnallisen
eläkelaitoksen määräyksestä työkyvyttömyy-
den jatkumisen selvittämistä varten tutkitta-
vana kunnallisen eläkelaitoksen nimeämän
laillistetun lääkärin luona tai kunnallisen elä-
kelaitoksen osoittamassa kuntoutus- tai tutki-
muslaitoksessa. Kunnallisen eläkelaitoksen
on tällöin korvattava tutkimuksesta ja mah-
dollisista matkoista aiheutuvat kohtuulliset
kustannukset.

45 §

Työkyvyttömyyseläkeoikeuden tarkistaminen

Jos työkyvyttömyyseläkkeen saajan työ-
kyky muuttuu, hänen oikeutensa työkyvyttö-
myyseläkkeeseen tarkistetaan hänen hake-
muksestaan tai kunnallisen eläkelaitoksen
aloitteesta.
— — — — — — — — — — — — —

48 §

Työkyvyttömyyseläkkeen maksamisen
keskeyttäminen

Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen
voidaan keskeyttää, jos eläkkeensaaja:

1) on ansiotyössä ja tästä työstä saadut
työansiot ovat tilapäisesti yli 60 prosenttia
työkyvyttömyyden alkamista edeltäneestä va-
kiintuneesta keskiansiosta;

2) ei suostu kunnallisen eläkelaitoksen
44 §:n mukaan määräämään tutkimukseen; ei
kuitenkaan, jos kieltäytymiseen on hyväksyt-
tävä syy;

3) ei toimita 44 §:ssä tarkoitetun tutkimuk-
sen tuloksia kunnalliselle eläkelaitokselle sen
määräämässä kohtuullisessa ajassa; tai

4) kieltäytyy kunnallisen eläkelaitoksen
järjestämästä kuntoutuksesta tai koulutuk-
sesta ilman pätevää syytä.

49 §

Työkyvyttömyyseläkkeen takautuva tarkista-
minen, lakkauttaminen tai keskeyttäminen

Eläke voidaan lakkauttaa tai tarkistaa

taikka sen maksaminen voidaan keskeyttää
takautuvasti enintään vuoden ajalta. Tämä
vuoden aika lasketaan eläkkeensaajan tarkis-
tushakemusta tai kunnallisen eläkelaitoksen
tarkistustoimenpiteisiin ryhtymistä seuraavan
kalenterikuukauden alusta. Jos työkyvyttö-
myyseläkkeen maksaminen on ollut keskey-
tettynä, eläke kuitenkin tarkistetaan tai lak-
kautetaan keskeyttämisajankohdasta lukien.

51 §

Ohjaus kuntoutukseen

Jos työkyvyttömyyseläkettä tai työeläke-
kuntoutusta koskeva hakemus hylätään, kun-
nallisen eläkelaitoksen on huolehdittava siitä,
että työntekijälle annetaan tietoa muista kun-
toutusmahdollisuuksista ja että hänet ohja-
taan kuntoutustarvettaan vastaavaan muuhun
kuntoutukseen tai muihin palveluihin yhteis-
työssä niitä järjestävien tahojen kanssa. Li-
säksi kunnallisen eläkelaitoksen on noudatet-
tava, mitä kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä
annetussa laissa (497/2003) säädetään.

74 §

Ensisijaisen etuuden muutoksen vaikutus
eläkkeen määrään

— — — — — — — — — — — — —
Eläke tarkistetaan siitä ajankohdasta, josta

1 momentissa tarkoitettu etuus myönnetään
tai josta etuuden tai tämän lain mukaisen
eläkkeen määrä muuttuu. Jos eläkkeensaa-
jalle myönnetään 73 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettu etuus ulkomailta tai sen määrä muuttuu,
eläkkeen määrä tarkistetaan sitä seuraavan
kalenterikuukauden alusta, jonka aikana kun-
nallinen eläkelaitos saa tiedon tällaisen etuu-
den myöntämisestä tai muuttumisesta.
— — — — — — — — — — — — —

86 §

Leskeneläkkeen vähentäminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos kunnallinen eläkelaitos antaa lesken
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laskennallisen eläkkeen määrän tiedoksi
muulle eläkelaitokselle muun työeläkelain
mukaisen leskeneläkkeen määräämistä var-
ten, leskellä on oikeus pyynnöstä saada kun-
nalliselta eläkelaitokselta päätös laskennalli-
sen eläkkeensä määrästä.

91 §

Ilmoitusvelvollisuus

Leskeneläkkeen saaja on velvollinen il-
moittamaan kunnalliselle eläkelaitokselle sol-
mimastaan avioliitosta.

Jos lapseneläkettä saava lapsi annetaan ot-
tolapseksi muulle kuin edunjättäjän leskelle
tai tämän puolisolle, lapsen ottovanhemmat
ovat velvolliset ilmoittamaan ottolapseksi ot-
tamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle.

93 §

Leskeneläkkeen maksaminen
kertasuorituksena

— — — — — — — — — — — — —
Kertasuorituksen perusteena käytetään vii-

meksi maksettua kuukausieläkettä tai, jos
kunnallinen eläkelaitos toimii viimeisenä elä-
kelaitoksena, sen maksamaa eläkkeiden yh-
teismäärää kuukaudessa.

100 §

Eläkkeen hakeminen

Eläkettä on haettava kunnalliselta eläkelai-
tokselta sitä varten vahvistetulla lomakkeella.
Hakemukseen on liitettävä eläkeasian ratkai-
semiseksi tarvittava selvitys.
— — — — — — — — — — — — —

101 §

Työkyvyttömyyseläkkeen hakijan selvitys
terveydentilasta

Työkyvyttömyyseläkkeen hakijan on toi-
mitettava kunnalliselle eläkelaitokselle ter-
veydentilasta laadittu lääkärinlausunto, joka

sisältää hoito- tai kuntoutussuunnitelman.
Kunnallinen eläkelaitos voi kuitenkin hyväk-
syä muunkinlaisen lääkärinlausunnon tai sitä
vastaavan selvityksen. Jos hakija on hoidetta-
vana sairaalassa tai jos siihen on muu erityi-
nen syy, kunnallinen eläkelaitos voi myös
omalla kustannuksellaan hankkia lääkärinlau-
sunnon.

Työkyvyttömyyseläkkeen hakija on vel-
vollinen kunnallisen eläkelaitoksen määräyk-
sestä käymään työkyvyn heikentymisen sel-
vittämistä varten tutkittavana kunnallisen elä-
kelaitoksen nimeämän laillistetun lääkärin
luona tai kunnallisen eläkelaitoksen nimeä-
mässä kuntoutus- tai tutkimuslaitoksessa. Jos
hakija ilman hyväksyttävää syytä kieltäytyy
tutkimuksesta, eläkehakemus voidaan rat-
kaista kunnallisen eläkelaitoksen käytettä-
vissä olevan selvityksen nojalla.

Kunnallisen eläkelaitoksen on korvattava 2
momentissa tarkoitetusta tutkimuksesta ai-
heutuvat kustannukset, joihin luetaan myös
kohtuulliset matkakustannukset ja kohtuulli-
nen matkapäiväraha matkustettaessa toiselle
paikkakunnalle, määräyksen mukaan teh-
dystä matkasta.

102 §

Eläkkeen hakeminen työntekijän puolesta

Jos työntekijä ei itse pysty hakemaan elä-
kettä tai muuten hoitamaan eläkettään koske-
via asioitaan iän, vamman, sairauden tai
muun syyn takia eikä hänellä ole edunvalvo-
jaa, kunnallisen eläkelaitoksen hyväksymä
työntekijän lähiomainen tai muu henkilö,
joka on pääasiallisesti huolehtinut työnteki-
jästä, voi hakea työntekijän puolesta eläkettä
ja muutoinkin käyttää puhevaltaa hänen puo-
lestaan tämän lain mukaista eläkettä koske-
vassa asiassa.

103 §

Eläkehakemuksen vireilletulo

Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päi-
vänä, jona se on saapunut kunnalliselle eläke-
laitokselle, Valtiokonttorille, jollekin työelä-
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kelaissa tarkoitetulle eläkelaitokselle tai Elä-
keturvakeskukselle taikka eläkelaitoksen tai
Eläketurvakeskuksen sitä varten valtuutta-
malle asiamiehelle.

104 §

Päätöksenteko ja päätöksen
tiedoksiantaminen

— — — — — — — — — — — — —
Valtiokonttorin ja kunnallisen eläkelaitok-

sen tähän lakiin perustuva päätös annetaan
tiedoksi lähettämällä se vastaanottajalle kir-
jeellä hänen ilmoittamaansa postiosoitteeseen
tai antamalla se tiedoksi koneellisesti siten
kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoi-
minnassa annetussa laissa (13/2003) sääde-
tään. Päätöksen koneellisesta allekirjoittami-
sesta on voimassa, mitä mainitussa laissa sää-
detään.

105 §

Lääkärin osallistuminen päätöksentekoon
kunnallisessa eläkelaitoksessa

Yhden tai useamman laillistetun lääkärin
on osallistuttava työkyvyttömyys- ja kuntou-
tusasioiden sekä muiden lääketieteellisiä ky-
symyksiä sisältävien asioiden valmisteluun
kunnallisessa eläkelaitoksessa. Kunnallisen
eläkelaitoksen lääkäri voi merkitä kannanot-
tonsa asiakirjoihin noudattamatta terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetun lain
(559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintölailli-
sia todistuksia ja lausuntoja koskevia muoto-
vaatimuksia.

106 §

Ennakkopäätös eläkeoikeudesta

Kunnallinen eläkelaitos voi antaa ennakko-
päätöksen siitä:

1) mikä on työntekijän vanhuuseläkeikä;
2) onko työntekijälle maksettava palkka tai

muu vastike 59 §:ssä tarkoitettua eläkettä
kartuttavaa työansiota; sekä

3) muusta hakijalle näihin verrattavasta
tärkeästä seikasta.
— — — — — — — — — — — — —

Kunnallisen eläkelaitoksen päätökseen,
jolla laitos on kieltäytynyt antamasta 1 mo-
mentissa tarkoitetun ennakkopäätöksen elä-
keoikeudesta, ei saa hakea muutosta valitta-
malla.

107 §

Ennakkopäätökset oikeudesta osatyökyvyttö-
myyseläkkeeseen ja työeläkekuntoutukseen

Työntekijällä on oikeus saada ennakkopää-
tös siitä, täyttääkö hän 35 §:n 4 momentissa
mainitut osatyökyvyttömyyseläkkeen saami-
sen edellytykset. Ennakkopäätöksen antaa
kunnallinen eläkelaitos, jos se olisi toimival-
tainen ratkaisemaan eläkehakemuksen siinä
tapauksessa, että työntekijä hakisi ennakko-
päätöksen sijasta eläkettä.

Myönteinen ennakkopäätös on kunnallista
eläkelaitosta sitova, jos siihen perustuva elä-
kehakemus tehdään yhdeksän kuukauden tai
työntekijän ja hänen työnantajansa sopiman
sitä pidemmän ajan kuluessa siitä, kun ennak-
kopäätös on tullut lainvoimaiseksi.

Työntekijällä on oikeus saada ennakkopää-
tös siitä, täyttääkö hän 24 §:ssä säädetyt työ-
eläkekuntoutuksen saamisen edellytykset.
Myönteinen ennakkopäätös on kunnallista
eläkelaitosta sitova, jos työntekijä toimittaa
kunnalliselle eläkelaitokselle kuntoutussuun-
nitelman yhdeksän kuukauden kuluessa siitä,
kun ennakkopäätös on tullut lainvoimaiseksi.

108 §

Ennakkoarvion tai ennakkotiedon sitovuus

Kunnallinen eläkelaitos voi antaa työnteki-
jälle etukäteen tiedon hänen tämän lain mu-
kaisesta todennäköisestä eläkeiästään, karttu-
neen eläkkeen määrästä tai muusta eläkeoike-
utta koskevasta seikasta, joka perustuu työn-
tekijän palvelukseen tiedonantohetkeen men-
nessä. Ennakkoon annettu tieto sitoo kunnal-
lista eläkelaitosta myös, jos sen perusteena
olevat tosiseikat osoittautuvat virheellisiksi
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tai se on virheellinen kunnallisen eläkelaitok-
sen tekemän virheen vuoksi, jos virhe on
vähäinen eikä se johdu eläkkeensaajasta.

109 §

Viimeisen eläkelaitoksen tehtävät

Jos työntekijä on ollut sekä tämän lain että
muun julkisten tai yksityisten alojen eläkelain
mukaisen eläketurvan piirissä ja jos hän elä-
ketapahtumahetkellä tai viimeksi ennen elä-
ketapahtumaa oli tämän lain piiriin kuulu-
vassa palveluksessa, kunnallinen eläkelaitos
viimeisenä eläkelaitoksena:

1) antaa omasta päätöksestään sekä muiden
julkisten ja yksityisten alojen eläkelakien mu-
kaisesta eläketurvasta ja vastaavasta perhe-
eläketurvasta huolehtivien eläkelaitosten pää-
töksistä päätösyhdistelmän; ja

2) maksaa päätösyhdistelmän mukaiset
eläkkeet ja hoitaa eläkkeisiin liittyvät muut
tehtävät.

Jos työntekijän eläketurva on eläketapahtu-
mahetkellä tai viimeksi ennen eläketapahtu-
maa järjestetty muussa julkisten alojen eläke-
laitoksessa tai yksityisten alojen eläkelaitok-
sessa, tämä eläkelaitos hoitaa viimeisenä elä-
kelaitoksena 1 momentissa tarkoitetut tehtä-
vät myös tämän lain mukaisen eläketurvan
osalta.

110 §

Työskentelyä julkisten ja yksityisten alojen
työeläkelakien piirissä

Jos eläkettä määrättäessä otetaan huo-
mioon tuleva aika, 109 §:ssä tarkoitetut tehtä-
vät viimeisenä eläkelaitoksena hoitaa se jul-
kisten tai yksityisten alojen eläkelaitos, jossa
työntekijän eläketurva oli järjestetty eläketa-
pahtumavuotta edeltävän kalenterivuoden lo-
pussa tai viimeksi sitä ennen.

Mitä 1 momentissa ja 109 §:ssä säädetään
viimeisestä eläkelaitoksesta, ei sovelleta työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen, jos työntekijän elä-
keturva on järjestetty eläketapahtumavuotta
edeltävän kalenterivuoden lopussa tai vii-
meksi sitä ennen kunnallisessa eläkelaitok-

sessa tai muussa julkisten alojen eläkelaitok-
sessa ja työntekijällä on työntekijän eläkelain
ja merimieseläkelain (1290/2006) mukaisia
ansioita yhteensä vähintään 12 566,70 euroa
eläketapahtumavuotta edeltäneen kahden ka-
lenterivuoden aikana. Mitä 1 momentissa ja
109 §:ssä säädetään viimeisestä eläkelaitok-
sesta, ei sovelleta työkyvyttömyyseläkkee-
seen myöskään, jos työntekijällä on eläketa-
pahtumavuonna alkanut jatkuva tämän lain
mukainen palvelus ja hänen eläketurvansa oli
järjestetty eläketapahtumavuotta edeltävän
kalenterivuoden lopussa tai viimeksi sitä en-
nen yksityisten alojen eläkelaitoksessa tai
muun julkisen alan eläkelaitoksessa kuin
kunnallisessa eläkelaitoksessa.

Jos osa-aikaeläke myönnetään samanaikai-
sesti sekä tämän lain että muiden julkisten tai
yksityisten alojen eläkelain mukaisena, eläk-
keen myöntävät eläkelaitokset erikseen.

111 §

Neuvotteluvelvollisuus

Jos kunnallinen eläkelaitos toimii viimei-
senä eläkelaitoksena, sen on ennen päätös-
tään pyydettävä yksityisten alojen eläkelai-
toksen arvio työntekijän työkyvystä, jos yksi-
tyisten alojen eläkelaitoksen eläkkeen määrä
ylittää 688,02 euroa kuukaudessa ja kunnalli-
nen eläkelaitos viimeisenä eläkelaitoksena
ratkaisee työntekijän oikeuden työkyvyttö-
myyseläkkeeseen tämän lain 35 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdan mukaan.

Jos kunnallinen eläkelaitos ja yksityisten
alojen eläkelaitos ovat tällöin eri mieltä työn-
tekijän työkyvyn arvioinnista, ne ratkaisevat
eläkeasian erikseen.

113 §

Viimeisen eläkelaitoksen kustannukset

Jos kunnallinen eläkelaitos on viimeisenä
eläkelaitoksena toimiessaan maksanut mui-
den työeläkelakien mukaista eläkettä tai jos
muu julkisten tai yksityisten alojen eläkelai-
tos on viimeisenä eläkelaitoksena toimies-
saan maksanut tämän lain mukaista eläkettä,

1726 N:o 468



Valtiokonttori perii muulta eläkelaitokselta
tai hyvittää muulle eläkelaitokselle nämä elä-
kekustannukset korkoineen viimeistään mak-
suvuotta seuraavan kalenterivuoden aikana.
Tätä varten voidaan periä tai suorittaa ennak-
koa, jonka laskee ja suorittaa Valtiokonttori.
— — — — — — — — — — — — —

115 §

Eläkkeen maksaminen

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

116 §

Maksamisen alkaminen, päättäminen,
keskeyttäminen ja lakkauttaminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos kunnallisella eläkelaitoksella on syytä

epäillä, että eläkkeensaaja ei enää täytä eläk-
keen saamisen edellytyksiä, kunnallinen elä-
kelaitos voi keskeyttää eläkkeen maksamisen.
Edellytyksenä on, että kunnallinen eläkelaitos
on pyytänyt eläkkeensaajalta selvityksen
eläkkeen määrään tai eläkeoikeuteen liitty-
vistä seikoista, mutta eläkkeensaaja ei täl-
laista selvitystä kunnallisen eläkelaitoksen il-
moittamassa kohtuullisessa ajassa esitä. Eläk-
keen maksaminen keskeytetään tai maksetta-
vaa määrää alennetaan sen kalenterikuukau-
den alusta, joka lähinnä seuraa sitä kuukautta,
jonka aikana keskeyttämisen tai alentamisen
syy on ilmaantunut.

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

117 §

Kertasuoritus

Jos vanhuuseläke, perhe-eläke tai täysi
työkyvyttömyyseläke on ennen 73, 74 ja
85 §:n mukaisen ensisijaisen etuuden vähen-
tämistä pienempi kuin 20 euroa kuukaudessa,
kunnallinen eläkelaitos voi maksaa eläkkeen
kertasuorituksena. Kertasuoritus lasketaan
työntekijän eläkelain 114 §:n 6 momentissa
tarkoitettujen sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksella säädettävien kertasuorituskertoi-
mien mukaan.

Jos 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 kunnallisen elä-
kelaitoksen ilmoittamassa kohtuullisessa
ajassa.
— — — — — — — — — — — — —

Jos kunnallinen eläkelaitos maksaa
109 §:ssä tarkoitetun päätösyhdistelmän mu-
kaisen eläkkeen, tämän pykälän 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetulla eläkkeen määrällä tar-
koitetaan päätösyhdistelmään sisältyvien
eläkkeiden yhteismäärää.

118 §

Viivästyskorotus

Jos tämän lain mukaisen eläkkeen maksa-
minen viivästyy, kunnallisen eläkelaitoksen
on maksettava viivästynyt eläke viivästys-
ajalta korotettuna. Eläkkeen korotus on
vuotta kohden laskettuna korkolain
(633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun
korkokannan mukainen. Velvollisuus maksaa
eläke korotettuna koskee myös niitä eläk-
keitä, jotka kunnallinen eläkelaitos maksaa
viimeisenä eläkelaitoksena.
— — — — — — — — — — — — —
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119 §

Viivästyskorotuksen laskeminen

Eläkkeen korotus lasketaan viivästysajan
jokaiselta päivältä, ei kuitenkaan ennen kuin
kolme kuukautta on kulunut sen kalenteri-
kuukauden päättymisestä, jonka aikana työn-
tekijä on hakenut eläkettä sekä esittänyt eläk-
keen perustetta koskevan sellaisen selvityk-
sen, joka häneltä voidaan kohtuudella vaatia
ottaen huomioon myös kunnallisen eläkelai-
toksen mahdollisuudet hankkia selvitys. Vii-
västyskorotus lasketaan eräpäivästä saman
päätöksen perusteella myöhemmin maksetta-
valle eläke-erälle.

Jos kunnallisen eläkelaitoksen antamaan
päätökseen on haettu muutosta, voi muutok-
senhakuelin määrätä, että korotus lasketaan
myöhäisemmästä ajankohdasta. Edellytyk-
senä on, että kunnallinen eläkelaitos osoittaa
muutoksenhaun aikana tapahtuneen oleellisen
muutoksen työntekijän olosuhteissa.

Jos eläkkeen maksaminen viivästyy eläk-
keensaajasta johtuvasta syystä, kunnallinen
eläkelaitos ei ole velvollinen maksamaan elä-
kettä korotettuna pidemmältä ajalta kuin siitä
päivästä, jona kunnallinen eläkelaitos on saa-
nut tietää esteen lakkaamisesta. Jos eläkkeen
maksaminen viivästyy lain säännöksen tai
maksuliikenteen keskeytymisen tai muun sen
kaltaisen yleisen esteen takia, kunnallinen
eläkelaitos ei ole velvollinen maksamaan elä-
kettä korotettuna tällaisen esteen aiheutta-
malta viivästysajalta.

120 §

Eläkkeen ja kuntoutusetuuden maksaminen
työnantajalle tai sairauskassalle

Jos kunnallinen eläkelaitos on myöntänyt
työntekijälle takautuvasti työkyvyttömyys-
eläkkeen ja työnantaja on maksanut työnteki-
jälle samalta ajalta sairausajan palkkaa, eläke
maksetaan tältä ajalta hakemuksesta työnan-
tajalle enintään samalta ajalta maksetun pal-
kan määräisenä. Vakuutuskassalaissa
(1164/1992) tarkoitetun sairauskassan mak-
sama täydennyspäiväraha vastaa työnantajan

maksamaa palkkaa, ja eläke maksetaan hake-
muksesta sairauskassalle samoin kuin työn-
antajalle.
— — — — — — — — — — — — —

Jos kunnallinen eläkelaitos on myöntänyt
työntekijälle takautuvasti työkyvyttömyys-
eläkkeen tai 3 momentissa tarkoitetussa tilan-
teessa vanhuuseläkkeen ja työnantaja on
maksanut hänelle samalta ajalta sairausajan
palkan sijasta irtisanomisajan palkkaa, eläke
maksetaan tältä ajalta hakemuksesta työnan-
tajalle enintään samalta ajalta maksetun pal-
kan määräisenä.
— — — — — — — — — — — — —

122 §

Eläkkeen maksaminen Kansaneläke-
laitokselle tai työttömyyskassalle

Jos työntekijä on saanut työttömyysturva-
lain mukaista työttömyyspäivärahaa tai työ-
markkinatukea samalta ajalta, jolta hänelle
myönnetään eläkettä takautuvasti, kunnalli-
sen eläkelaitoksen on työttömyyskassan tai
Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta suoritet-
tava takautuvasti maksettava eläke työttö-
myyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle siltä
osin kuin se vastaa määrältään samalta ajalta
maksettua työttömyyspäivärahaa tai työmark-
kinatukea.

Jos työntekijä on saanut väliaikaisesti Kan-
saneläkelaitoksen maksamaa eläkettä kansan-
eläkelain 72 §:n mukaan tai edellä mainittua
eläkettä ja eläkkeensaajan asumistuesta anne-
tun lain (571/2007) 8 §:n mukaista asumistu-
kea samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään
muutoksenhaun perusteella tämän lain mu-
kainen eläke takautuvasti, kunnallisen eläke-
laitoksen on maksettava takautuva eläke Kan-
saneläkelaitoksen vaatimuksesta sille siltä
osin kuin se vastaa määrältään Kansaneläke-
laitoksen samalta ajalta liikaa maksaman
etuuden määrää.

Kunnallinen eläkelaitos voi maksaa takau-
tuvasti myöntämänsä eläkkeen 2 momentissa
säädetyllä tavalla Kansaneläkelaitokselle
myös silloin, kun kunnallinen eläkelaitos jat-
kaa muutoksenhaun perusteella myönnettyä
kuntoutustukea, myöntää edunsaajalle tämän
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lain mukaisen perhe-eläkkeen, oikaisee
173 §:n mukaisesti aikaisemman päätöksen,
tarkistaa muutoin myönnetyn eläkkeen mää-
rän tai myöntää oikaisupäätöksen jälkeen
kuntoutustuelle jatkoa.
— — — — — — — — — — — — —

Jos työntekijä on saanut opintotukilain
(65/1994) mukaista opintorahaa, aikuisopin-
torahaa tai asumislisää samalta ajalta, jolta
hänelle myönnetään takautuvasti muuta kuin
osatyökyvyttömyyseläkettä, kunnallisen elä-
kelaitoksen on Kansaneläkelaitoksen vaati-
muksesta suoritettava takautuvasti makset-
tava eläke Kansaneläkelaitokselle siltä osin
kuin se vastaa määrältään samalta ajalta mak-
settua opintotukea.

123 §

Eläkkeen maksaminen kunnalle tai sosiaali-
huoltolain mukaiselle toimielimelle

Jos työntekijä on saanut toimeentulotuesta
annetun lain (1412/1997) 23 §:ssä tarkoitet-
tua toimeentulotukea ennakkona, kunnallisen
eläkelaitoksen on maksettava samalta ajalta
takautuvasti myönnettävä eläke siltä osin
kuin se vastaa määrältään maksettua toimeen-
tulotuen ennakkoa sosiaalihuoltolain
(710/1982) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulle
toimielimelle tämän vaatimuksesta.

Jos kunta tai kuntayhtymä on järjestänyt
eläkkeeseen oikeutetulle laitoshoitoa tai
-huoltoa tai perhehoitoa, kunnallisen eläkelai-
toksen on kunnan tai kuntayhtymän vaati-
muksesta maksettava eläke laitoshoidon tai
-huollon tai perhehoidon ajalta kunnalle tai
kuntayhtymälle käytettäväksi sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain
(734/1992) 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

124 §

Takautumisvaatimuksen esittämisaika

Eläke maksetaan 120—123 §:ssä tarkoite-
tuissa tapauksissa työnantajalle, sairauskas-
salle, sairausvakuutusrahastolle, Kansanelä-
kelaitokselle, työttömyyskassalle, kunnalle,
kuntayhtymälle tai sosiaalihuoltolaissa tar-

koitetulle toimielimelle vain sillä edellytyk-
sellä, että eläkkeen maksamista koskeva vaa-
timus on tehty kunnalliselle eläkelaitokselle
vähintään kaksi viikkoa ennen eläkkeen mak-
supäivää.

125 §

Eläkkeen maksaminen sosiaalihuoltolain
mukaiselle toimielimelle suostumuksen

perusteella

Kunnallinen eläkelaitos voi eläkkeensaajan
suostumuksella päättää, että tämän lain mu-
kainen eläke maksetaan eläkkeensaajan
asuinkunnan sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetulle toimielimelle niin, että
se käytetään eläkkeensaajan ja sellaisen hen-
kilön huoltoon, jonka elatuksesta eläkkeen-
saaja on toimeentulotuesta annetun lain 2 §:n
mukaan velvollinen huolehtimaan. Edellytyk-
senä on, ettei eläkkeen maksamista sen saa-
jalle itselleen voida pitää tarkoituksenmukai-
sena hänen elämäntapojensa, sairautensa tai
muun erityisen syyn vuoksi eikä hänelle ole
määrätty edunvalvojaa.
— — — — — — — — — — — — —

128 §

Takautuva oikeus korvaukseen
vakuutuslaitokselta

Jos työntekijällä on oikeus saada tapatur-
mavakuutuslain säännöksiin perustuvaa päi-
värahaa tai tapaturmaeläkettä, sotilasvamma-
lakiin perustuvaa elinkorkoa tai liikenneva-
kuutuslain nojalla omaan vammaan perustu-
vaa jatkuvaa korvausta taikka tapaturmava-
kuutuslain perusteella korvattavasta kuntou-
tuksesta annetun lain tai liikennevakuutuslain
perusteella korvattavasta kuntoutuksesta an-
netun lain nojalla ansionmenetyskorvausta,
voidaan tämän lain mukainen eläke sen estä-
mättä, mitä 73 §:ssä säädetään, suorittaa täy-
simääräisenä, kunnes päivärahan, tapaturma-
eläkkeen, elinkoron, korvauksen tai ansion-
menetyskorvauksen määrä on lopullisesti rat-
kaistu. Työntekijän oikeus mainittuun päivä-
rahaan, tapaturmaeläkkeeseen, elinkorkoon,
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korvaukseen tai ansionmenetyskorvaukseen
siirtyy kunnalliselle eläkelaitokselle siltä osin
kuin kunnallinen eläkelaitos on maksanut sa-
malta ajalta eläkettä.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
vastaavasti työntekijän jälkeen hänen edun-
saajilleen maksettavaan tapaturmavakuutus-
lain mukaiseen perhe-eläkkeeseen tai sotilas-
vammalain mukaiseen huoltoeläkkeeseen tai
liikennevakuutuslain nojalla maksettavaan
jatkuvaan korvaukseen, jos kunnallinen elä-
kelaitos on maksanut myöntämänsä perhe-
eläkkeen täysimääräisenä.

130 §

Aiheettomasti maksetun eläkkeen
takaisinperintä

Jos eläkettä on maksettu enemmän kuin
mihin sen saajalla on oikeus, aiheettomasti
maksettu eläke on perittävä takaisin.

Kunnallinen eläkelaitos voi luopua aiheet-
tomasti maksetun eläkkeen takaisinperimi-
sestä kokonaan tai osittain, jos tämä katso-
taan kohtuulliseksi eikä eläkkeen maksami-
nen ole johtunut eläkkeensaajan tai hänen
edustajansa vilpillisestä menettelystä. Kun-
nallinen eläkelaitos voi luopua aiheettomasti
maksetun eläkkeen takaisinperimisestä myös
silloin, kun takaisin perittävä määrä on vähäi-
nen.
— — — — — — — — — — — — —

131 §

Aiheettomasti maksetun eläkkeen kuittaus

Kunnallinen eläkelaitos voi periä aiheetto-
masti maksamansa eläkkeen myös kuittaa-
malla sen vastaisuudessa maksettavista eläke-
eristä. Ilman eläkkeensaajan suostumusta kul-
loinkin maksettavasta eläke-erästä saa vähen-
tää enintään kuudesosan siitä eläke-erän
osasta, joka jää sen jälkeen, kun eläke-erästä
on ennakkoperintälain (1118/1996) nojalla
pidätetty veron ennakko.

Jos kunnallinen eläkelaitos viimeisenä elä-
kelaitoksena perii takaisinperittävän määrän
kuittaamalla, 1 momentissa tarkoitettuna

eläke-eränä pidetään kunnallisen eläkelaitok-
sen viimeisenä eläkelaitoksena maksettavana
olevien eläke-erien yhteismäärää.

132 §

Eläketurvan rahoitus

Tämän lain mukainen eläketurva makse-
taan valtion talousarviosta. Eläkkeiden mak-
samiseen tarvittavien varojen siirtämisestä
kunnalliselle eläkelaitokselle säädetään kun-
nallisen eläkelain (549/2003) 137 b §:n 1
momentissa. Lain piiriin kuuluvaan palveluk-
seen perustuvien tulevien eläkkeiden, perhe-
eläkkeiden ja niihin verrattavien muiden etu-
jen maksamiseen varautumiseksi ja näistä
eduista valtiolle aiheutuvien menojen tasaa-
miseksi on valtion talousarvion ulkopuolinen
valtion eläkerahasto, josta säädetään lailla.

135 §

Työnantajan eläkemaksu

Valtion virastot ja laitokset, valtion liike-
laitokset sekä yhteisöt ja laitokset, joiden
henkilöstö kuuluu tämän lain mukaisen elä-
keturvan piiriin, maksavat työnantajan eläke-
maksun, joka muodostuu vanhuus-, työkyvyt-
tömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkeosasta
sekä eläketurvan toimeenpanosta aiheutu-
vasta hoitokuluosasta. Työnantajan eläke-
maksu maksetaan Valtiokonttorille, joka tulo-
uttaa maksut valtion eläkerahastolle. Valtion
eläkerahastolle maksettavasta summasta vä-
hennetään kuitenkin se määrä, joka tarvitaan
eläketurvan toimeenpanoa varten Valtiokont-
torissa ja kunnallisessa eläkelaitoksessa. Val-
tiokonttori maksaa työnantajan eläkemak-
susta kunnalliselle eläkelaitokselle kunnalli-
sen eläkelain 137 b §:n mukaisen korvauk-
sen.

Työnantajan eläkemaksun perusteista ja
Valtiokonttorin ja kunnallisen eläkelaitoksen
eläketurvan toimeenpanoa varten saaman
hoitokulun määrästä ja niiden vahvistami-
sesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —
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143 §

Kunnallinen eläkelaitos ja Valtiokonttori

Kunnallinen eläkelaitos huolehtii valtion
eläketurvan toimeenpanosta. Kunnallinen
eläkelaitos huolehtii myös valtion varoista
suoritettavien ylimääräisten eläkkeiden mak-
samisesta.

Valtiokonttori huolehtii kuitenkin sille 9
luvussa säädetyistä eläketurvan rahoitukseen
liittyvistä tehtävistä sekä 148 §:n 4 momentin
mukaisen rekisterin pidosta.

143 b §

Sopiminen yhteistoiminnasta muiden
eläkelaitosten kanssa

Valtiokonttori voi sopia sille 143 §:ssä sää-
dettyjen tehtävien hoitamisessa tarvittavasta
yhteistoiminnasta ja siitä aiheutuvien kustan-
nusten korvaamisesta kunnallisen eläkelai-
toksen ja Eläketurvakeskuksen sekä muiden
eläke- ja vakuutuslaitosten kanssa.

145 §

Valtion työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden
neuvottelukunta

Kunnallisen eläkelaitoksen yhteydessä on
valtion työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioi-
den neuvottelukunta, jonka tehtävänä on työ-
kyvyn arvioinnin ja ammatillisen kuntoutuk-
sen seuranta ja ohjaus.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja
viisi muuta jäsentä. Valtiovarainministeriö
määrää jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Jäsenistä yhden tulee edustaa valtiovarainmi-
nisteriötä, yhden kunnallista eläkelaitosta ja
yhden Valtiokonttoria. Jäsenistä kolme mää-
rätään valtion virkamiesten ja työntekijöiden
keskustason edustavimpien järjestöjen ehdot-
tamista henkilöistä. Valtiovarainministeriö
määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi.

146 §

Työntekijän ja eläkkeenhakijan oikeus saada
tietoja

Valtiokonttorin ja kunnallisen eläkelaitok-
sen on annettava työntekijälle tämän pyyn-
nöstä hallussaan olevat työntekijän eläkeoi-
keutta koskevat tiedot. Asianosaisen tiedon-
saantioikeudesta, oikeudesta saada tieto itse-
ään koskevasta asiakirjasta sekä oikeudesta
tarkastaa itsestään rekisteriin talletetut tiedot
säädetään lisäksi viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999),
jäljempänä julkisuuslaki ja henkilötietolaissa
(523/1999).

Kunnallisen eläkelaitoksen on annettava
eläkkeenhakijalle etukäteen eläkehakemuslo-
makkeella tai muulla vastaavalla tavalla tie-
dot siitä, mistä tätä koskevia tietoja voidaan
hankkia ja mihin tarkoitukseen niitä voidaan
säännönmukaisesti luovuttaa.

147 §

Työnantajan oikeus saada tietoja

Työnantajalla on oikeus saada Valtiokont-
torilta ja kunnalliselta eläkelaitokselta salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia
koskevien rajoitusten estämättä kirjanpitoaan,
palkkahallintoaan ja eläkemaksun tarkasta-
mista varten välttämättömät tiedot tämän lain
mukaan myönnetystä eläkkeestä ja muut
edellä mainittuja tarkoituksia varten välttä-
mättömät tiedot. Työnantajalla, jonka palve-
luksesta työntekijä siirtyy eläkkeelle, on
myös oikeus saada tiedot kunnallisen eläke-
laitoksen myöntämän eläkkeen lajista ja alka-
mis- ja päättymisajankohdasta työnantajan
palveluksen päättämistä varten.

148 §

Työnantajan velvollisuus antaa tietoja

— — — — — — — — — — — — —
Jos käsiteltävänä olevan eläke- tai kuntou-

tusasian ratkaisemiseksi tai muuten tämän
lain mukaisten tehtävien toimeenpanossa tar-
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vitaan tietoja työntekijän työskentelystä ja
työolosuhteista tai muista vastaavista sei-
koista, työnantaja on velvollinen antamaan
tiedot kunnalliselle eläkelaitokselle ja tämän
lain mukaiselle muutoksenhakuelimelle.
— — — — — — — — — — — — —

149 §

Selvitys eläkkeensaajalta eläkkeen määrään
ja eläkeoikeuteen liittyvistä seikoista

Kunnallinen eläkelaitos voi sen lisäksi,
mitä eläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuudesta
tässä laissa säädetään, vaatia eläkkeensaajalta
selvityksen eläkkeen määrään ja eläkeoikeu-
teen vaikuttavista seikoista, jos on aihetta
epäillä, että näissä seikoissa on tapahtunut
muutoksia.

150 §

Oikeus saada tietoja asian ratkaisemiseksi ja
lakisääteisten tehtävien toimeenpanemiseksi

Valtiokonttorilla, kunnallisella eläkelaitok-
sella ja tämän lain mukaisella muutoksenha-
kuelimellä on oikeus salassapitosäännösten ja
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten
estämättä saada työnantajalta, lakisääteistä
vakuutusta toimeenpanevalta vakuutus- ja
eläkelaitokselta, viranomaiselta ja muulta ta-
holta, johon julkisuuslakia sovelletaan, tiedot,
jotka ovat välttämättömiä käsiteltävänä ole-
van eläke- tai etuusasian ratkaisemista varten
tai jotka muuten ovat välttämättömiä tässä
laissa, EY:n sosiaaliturva-asetuksessa tai sen
täytäntöönpanoasetuksessa taikka sosiaalitur-
vasopimuksessa säädettyjen tehtävien toi-
meenpanossa.

Kunnallisella eläkelaitoksella ja tämän lain
mukaisella muutoksenhakuelimellä on lisäksi
oikeus saada lääkäriltä ja muulta terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetussa laissa
tarkoitetulta ammattihenkilöltä, potilaan ase-
masta ja oikeuksista annetun lain (785/1992)
2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta terveydenhuol-
lon toimintayksiköltä sekä kuntoutusta toi-
meenpanevalta taholta ja muulta terveyden-
huollon toimintayksiköltä, sosiaalipalvelujen

tuottajalta tai hoitolaitokselta pyynnöstä tä-
män laatima lausunto ja muut 1 momentissa
tarkoitettujen tehtävien toimeenpanemiseksi
välttämättömät tiedot eläkkeenhakijan poti-
lasasiakirjoista, kuntoutuksesta, terveydenti-
lasta, hoidosta sekä työkyvystä, jollei hakija
itse niitä toimita.

Valtiokonttorilla on oikeus salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä saada kunnalliselta
eläkelaitokselta valtion eläkejärjestelmän pii-
rissä olevien henkilöiden eläketurvaa ja sen
määräytymistä koskevat tiedot, jotka ovat
välttämättömiä Valtiokonttorille 143 §:ssä
säädettyjen tehtävien hoitamista varten.

Tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja saa-
daan hakea myös teknisen käyttöyhteyden
avulla ilman sen suostumusta, jonka etujen
suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on sää-
detty.

151 §

Valtiokonttorin tarkastusoikeus

Valtiokonttorilla on oikeus tarkastaa työn-
antajan asiakirjoista 148 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen tietojen oikeellisuus.
— — — — — — — — — — — — —

154 §

Tietojen maksuttomuus

Valtiokonttorilla, kunnallisella eläkelaitok-
sella ja tämän lain mukaisella muutoksenha-
kuelimellä on oikeus saada maksutta ne tie-
dot, jotka niillä on tämän lain mukaan oikeus
saada. Jos tiedot tarvitaan tietyssä muodossa
ja siitä aiheutuu tietojen luovuttajalle olennai-
sia lisäkustannuksia, kustannukset on kuiten-
kin korvattava.

155 §

Tietojen antaminen vapaaehtoista ryhmälisä-
eläketurvaa varten

Kunnallisella eläkelaitoksella on oikeus
sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa säädetään, sa-
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lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia
koskevien rajoitusten estämättä antaa henki-
vakuutusyhtiölle, eläkekassalle ja eläkesääti-
ölle työntekijöiden nimet ja osoitteet, heidän
henkilötunnuksensa, tiedot eläkkeiden mää-
ristä ja eläkkeen määrään vaikuttavista teki-
jöistä sekä muut työntekijän eläkelain
204 §:ssä tarkoitetun mainitun lain mukai-
seen eläketurvaan liittyvän vapaaehtoisen
ryhmälisäeläketurvan hoitamista tai järjestä-
mistä varten välttämättömät tiedot.

156 §

Tietojen antaminen työntekijäin ryhmähenki-
vakuutusta varten

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kor-
vaustoimintaa henkivakuutus- ja tapaturma-
vakuutusyhtiöiden valtuuttamana hoitavalla
työntekijäin henkivakuutuspoolilla ja Maata-
lousyrittäjien eläkelaitoksella on oikeus saada
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä Valtio-
konttorilta ja kunnalliselta eläkelaitokselta tä-
män lain mukaisessa palveluksessa työsken-
nelleiden, kuolleiden työntekijöiden nimet,
henkilötunnukset ja kuolinpäivät, heidän
edunsaajiensa nimet ja henkilötunnukset sekä
muut vastaavat tiedot, joita tarvitaan ryhmä-
henkivakuutuksen vakuutussumman myöntö-
edellytysten täyttymistä ratkaistaessa.

Myös Valtiokonttorilla ja kunnallisella elä-
kelaitoksella on oikeus saada salassapitosään-
nösten ja muiden tiedon saantia koskevien
rajoitusten estämättä 1 momentissa tarkoite-
tut tiedot ryhmähenkivakuutusta vastaavan
taloudellisen tuen käsittelemiseksi.

157 §

Tietojen antaminen rikosten ja väärin-
käytösten selvittämiseksi

Kunnallisella eläkelaitoksella ja Valtio-
konttorilla on oikeus salassapitosäännösten ja
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten
estämättä antaa rikosten ja väärinkäytösten

selvittämiseksi tämän lain toimeenpanoon pe-
rustuvia tietoja ministeriölle, Verohallinnolle
ja sellaiselle lakisääteistä sosiaaliturvajärjes-
telmää hoitavalle laitokselle tai yhteisölle,
jonka hoidettavaksi kuuluvaan sosiaaliturva-
etuuteen tämän lain mukainen eläke vaikut-
taa.
— — — — — — — — — — — — —

Kunnallisella eläkelaitoksella on 1 mo-
mentissa tarkoitettu oikeus antaa 2 momen-
tissa mainittuja tietoja ja Valtiokonttorilla 2
momentin 3 kohdassa mainitut tiedot myös
poliisi- ja syyttäjäviranomaiselle siltä osin
kuin ne ovat välttämättömiä rikosten selvittä-
mistä ja syytteeseenpanoa varten.
— — — — — — — — — — — — —

158 §

Tietojen antaminen viranomaisille ja luotto-
tietotoimintaa harjoittavalle rekisterin-

pitäjälle

Valtiokonttorilla ja kunnallisella eläkelai-
toksella on oikeus sen lisäksi, mitä julkisuus-
laissa säädetään, salassapitosäännösten ja
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten
estämättä antaa tämän lain toimeenpanoon
perustuvia tietoja seuraavasti:

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

2) Verohallinnolle tiedot, jotka ovat välttä-
mättömiä sille ennakkoperintälaissa säädetyn
valvontavelvollisuuden täyttämiseksi silloin,
kun on aihetta epäillä, että työnantaja ei ole
täyttänyt ennakonpidätysvelvollisuuttaan;

3) luottotietotoimintaa harjoittavalle rekis-
terinpitäjälle sellaiset tiedot työnantajan mak-
samatta jättämistä tähän lakiin perustuvista
ulosottokelpoisista eläkemaksuista, jotka
luottotietorekisterin pitäjällä lain mukaan on
oikeus tallettaa luottotietorekisteriin.

159 §

Tietojen luovuttaminen eteenpäin

Sen lisäksi, mitä julkisuuslaissa säädetään,
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kunnallisella eläkelaitoksella on oikeus salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia
koskevien rajoitusten estämättä antaa Eläke-
turvakeskukselta ja työeläkelakien toimeen-
panosta huolehtivalta eläkelaitokselta saadut
eläkettä, eläkeoikeutta tai Valtiokonttorilta
saadut vakuuttamista koskevat tiedot Kansan-
eläkelaitokselle tai muulle sellaiselle tietojen
vastaanottajalle, jolla on oikeus saada nämä
tiedot lain perusteella.

Valtiokonttorilla on 1 momentissa mainittu
oikeus antaa 148 §:n 1 momentin nojalla
työnantajalta saamansa tiedot ja 150 §:n no-
jalla saamansa tiedot työeläkelakien toimeen-
panosta huolehtiville sellaisille eläkelaitok-
sille, joilla on oikeus saada nämä tiedot lain
perusteella mainittujen tietojen antajilta tai
Eläketurvakeskukselta.

Valtiokonttorin on ennen 2 momentissa
tarkoitettujen tietojen antamista sovittava
kunnallisen eläkelaitoksen, Eläketurvakes-
kuksen ja asianomaisten eläkelaitosten
kanssa siitä, mitä edellä tarkoitetuista tie-
doista voidaan luovuttaa edelleen ja kenelle
niitä voidaan edelleen luovuttaa.

160 §

Tietojen eteenpäin luovuttajan vastuu

— — — — — — — — — — — — —
Kun Valtiokonttori tai kunnallinen eläke-

laitos luovuttaa tässä luvussa säädetyillä pe-
rusteilla tietoja eteenpäin, se on vastuussa
siitä, että luovutettavien tietojen sisältö vas-
taa tietojen antajalta saatuja tietoja.

161 §

Tietojen antaminen teknisen käyttöyhteyden
avulla

Valtiokonttorilla on oikeus avata tekninen
käyttöyhteys sen lisäksi, mitä tietojen antami-
sesta teknisellä käyttöyhteydellä säädetään
julkisuuslain 29 §:n 3 momentissa:

1) kunnalliselle eläkelaitokselle, lakisää-
teistä sosiaalivakuutusta toimeenpanevalle
yhteisölle tai laitokselle sekä tämän lain mu-
kaiselle muutoksenhakuelimelle henkilöre-
kisterinsä 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, jotka sillä on 158 §:n 1
kohdan mukaan oikeus saada;

3) Kansaneläkelaitokselle sekä muulle sel-
laiselle tietojen vastaanottajalle, jolla on oi-
keus saada työeläkelakien toimeenpanosta
huolehtivalta eläkelaitokselta vakuuttamista
koskevat tiedot;

4) henkivakuutusyhtiölle, eläkekassalle tai
eläkesäätiölle 155 §:ssä tarkoitettuihin ryh-
mälisäeläketurvan hoitamista tai järjestämistä
varten välttämättömiin tietoihin sekä työnte-
kijäin ryhmähenkivakuutuspoolille, Maata-
lousyrittäjien eläkelaitokselle tai kunnalliselle
eläkelaitokselle 156 §:ssä tarkoitettuihin tie-
toihin; ja

5) työnantajalle 148 §:ssä tarkoitetun tie-
donantovelvollisuuden toteuttamiseksi.

Valtiokonttorilla on myös oikeus avata
tekninen käyttöyhteys kunnalliselle eläkelai-
tokselle, Eläketurvakeskukselle ja muille elä-
kelaitoksille tietojen antamista varten työnte-
kijälle hänen tämän lain mukaisesta eläketur-
vastaan.
— — — — — — — — — — — — —

162 §

Muutoksen hakeminen Valtiokonttorin ja
kunnallisen eläkelaitoksen päätöksiin

Valtiokonttorin päätökseen haetaan valitta-
malla muutosta tämän luvun säännösten mu-
kaisesti. Kunnallisen eläkelaitoksen tämän
lain nojalla antamiin päätöksiin haetaan valit-
tamalla muutosta siten kuin kunnallisessa elä-
kelaissa säädetään.

Kunnallisen eläkelaitoksen tämän lain no-
jalla antamien lainvoimaisten päätösten pois-
tamista haetaan kunnallisen eläkelain 162 §:n
mukaisesti.

1734 N:o 468



162 a §

Muutoksen hakeminen

Muutoksenhakua varten on työeläkeasioi-
den muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoi-
keus. Työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnasta ja sen jäsenistä säädetään työeläke-
asioiden muutoksenhakulautakunnasta anne-
tussa laissa (677/2005) ja vakuutusoikeudesta
vakuutusoikeuslaissa (132/2003).

Asianosainen saa hakea kirjallisella vali-
tuksella muutosta Valtiokonttorin tämän lain
nojalla antamaan päätökseen työeläkeasioi-
den muutoksenhakulautakunnalta siten kuin
tässä laissa ja hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

Asianosainen ja Valtiokonttori saavat ha-
kea kirjallisella valituksella muutosta työelä-
keasioiden muutoksenhakulautakunnan muu-
toksenhakuasiassa antamaan päätökseen va-
kuutusoikeudelta siten kuin tässä laissa ja
hallintolainkäyttölaissa säädetään.

174 a §

Päätös teoreettisen eläkkeen määrästä

Jos työntekijä on työskennellyt kahdessa
tai useammassa EU- tai ETA-maassa ja hän
hakee kansaneläkettä, hänellä on oikeus
pyynnöstä saada päätös siitä teoreettisen
eläkkeen määrästä, jonka kunnallinen eläke-
laitos ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle hänen
kansaneläkkeensä laskemista varten.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011.

Kunnallinen eläkelaitos jatkaa Valtiokont-
torin toimintaa niiden tehtävien osalta, joista
säädetään tämän lain 143 §:ssä.

Tämän lain 111 §:ssä mainittu rahamäärä
vastaa työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoite-
tun palkkakertoimen arvoa yksi (1,000)
vuonna 2004.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 469

kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kunnallisen eläkelain (549/2003) 1 §:n 2

momentti, 4 §:n 2, 13 ja 14 kohta, 12 §:n 1 momentin 2 kohta, 120 §:n 4 momentti, 137 §,
146 §:n otsikko ja 2—5 momentti, 147 §:n otsikko, 148 §:n 1 momentin johdantokappale ja
4—6 kohta, 149 §:n 1 momentin johdantokappale ja 4 kohta, 152 §, 153 §:n 1 ja 4 momentti,
155 §, 160 §:n 1 momentti, 162 §:n 1 ja 2 momentti sekä 166 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti laissa 260/2007, 4 §:n 2 kohta ja 146 §:n 2
momentti laissa 713/2004, 4 §:n 13 ja 14 kohta sekä 160 §:n 1 momentti laissa 1188/2003,
12 §:n 1 momentin 2 kohta, 153 §:n 1 momentti, 155 § sekä 162 §:n 1 ja 2 momentti laissa
1293/2006, 137 § laeissa 1006/2007 ja 916/2008, 152 § laissa 921/2003 sekä 153 §:n 4
momentti laissa 638/2009, ja

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 260/2007 ja laissa 461/2008, uusi 3
momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 4 §:ään, sellaisena kuin se on
osaksi mainituissa laeissa 1188/2003, 713/2004 ja 1293/2006, uusi 15 kohta, lakiin uusi 137 b
ja 141 a §, 147 §:ään uusi 2 momentti sekä 149 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi
viimeksi mainitussa laissa, uusi 5 kohta seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus ja eläkelaitoksen tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Eläketurvasta huolehtii julkisoikeudellinen

Keva-niminen kunnallinen eläkelaitos. Eläke-
laitoksen kotipaikka on Helsinki.

Kunnallisen eläkelaitoksen tehtävistä val-
tion eläketurvan toimeenpanossa säädetään
valtion eläkelaissa (1295/2006).
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Yleiset määritelmät

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

2) työntekijällä kaikkia lain soveltamisen
piiriin kuuluvia henkilöitä sekä 11 luvussa
kaikkia tämän lain ja valtion eläkelain sovel-
tamisen piiriin kuuluvia henkilöitä;
— — — — — — — — — — — — —

13) julkisten alojen eläkelaitoksella kun-
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nallista eläkelaitosta, Valtiokonttoria, evan-
kelis-luterilaisen kirkon keskusrahastoa ja
Kansaneläkelaitosta sen henkilöstön eläkkei-
den hoitajana;

14) yksityisten alojen eläkelaitoksella yksi-
tyisten alojen eläkelain mukaisesta eläketur-
vasta huolehtivaa eläkelaitosta;

15) valtiotyönantajalla valtion eläkelaissa
tarkoitettuja valtion virastoja ja laitoksia, val-
tion liikelaitoksia sekä yhteisöjä ja laitoksia,
joiden henkilöstö kuuluu valtion eläkelain
mukaisen eläketurvan piiriin.

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 tai siihen liittyvän lain-
säädännön nojalla;
— — — — — — — — — — — — —

120 §

Liikaa maksetun eläkkeen takaisinperintä

— — — — — — — — — — — — —
Siltä osin kuin kunnallinen eläkelaitos on

maksanut aiheettomasti valtion eläkelain mu-
kaista eläkettä tai etuutta, takaisinperinnästä
päättää kunnallinen eläkelaitos siten kuin val-
tion eläkelain 130 §:ssä säädetään. Siltä osin
kuin kunnallinen eläkelaitos on tämän lain 7
luvussa tarkoitettuna viimeisenä eläkelaitok-
sena toimiessaan maksanut aiheettomasti
muun julkisten alojen tai yksityisten alojen
eläkelakien mukaista eläkettä tai etuutta, ta-
kaisinperinnästä päättää asianomainen eläke-
laitos siten kuin sitä koskevassa laissa sääde-
tään. Kunnallinen eläkelaitos antaa kuitenkin
takaisinperittävistä eläkkeistä tai etuuksista
päätösyhdistelmän ja perii takaisinperittävän
määrän. Jos kunnallinen eläkelaitos perii ta-
kaisinperittävän määrän 3 momentin mukai-
sesti kuittaamalla, siinä tarkoitettuna eläke-
eränä pidetään kunnallisen eläkelaitoksen vii-

meisenä eläkelaitoksena maksettavana ole-
vien eläke-erien yhteismäärää.
— — — — — — — — — — — — —

137 §

Valvonta

Kunnallisen eläkelaitoksen toiminnan ylei-
nen valvonta kuuluu valtiovarainministeri-
ölle.

Valtiovarainministeriö voi erityisestä
syystä määrätä suoritettavaksi eläkelaitoksen
hallinnon ja tilien erityistilintarkastuksen.

Valtiovarainministeriö asettaa vuosittain ti-
lintarkastajan, jonka tehtävänä on tarkastaa
kunnallisen eläkelaitoksen kirjanpidosta ja
muusta aineistosta, että kunnallisen eläkelai-
toksen esittämät 137 b §:ssä tarkoitetut las-
kelmat valtion eläkkeiden maksamiseen tar-
vittavasta summasta ja kunnallisen eläkelai-
toksen kustannusten korvauksesta antavat oi-
keat ja riittävät tiedot. Tilintarkastajan on ol-
tava joko Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastaja (KHT) tai julkishallinnon ja
-talouden tilintarkastaja (JHTT). Tilintarkas-
tukseen sovelletaan tilintarkastuslakia
(459/2007).

137 b §

Valtion eläkemenojen maksu ja kunnallisen
eläkelaitoksen kustannusten korvaus

Valtio maksaa kunnalliselle eläkelaitok-
selle ennakkoon valtion eläkelain mukaisten
etuuksien maksamiseen tarvittavan määrän.
Toteutuneiden kustannusten määrän ylittä-
essä tai alittaessa arvioidun määrän erotus
otetaan jälkikäteen huomioon korjauseränä.

Valtiokonttori maksaa työnantajan eläke-
maksusta kunnalliselle eläkelaitokselle kor-
vauksen 143 §:ssä säädettyjen tehtävien hoi-
tamisesta. Valtiovarainministeriö vahvistaa
kunnalliselle eläkelaitokselle ennakkomak-
suna maksettavan korvauksen euromääräisen
suuruuden. Kunnallinen eläkelaitos esittää
valtiovarainministeriölle laskelman korvauk-
sen suuruudesta. Korvauksen määrä lasketaan
valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä
tarkoitettua omakustannusarvoa vastaavasti.
Korvaus maksetaan tasasuurina erinä kuu-
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kausittain kyseisen vuoden kustannusten
määrää koskevan etukäteen tehtävän arvion
perusteella. Toteutuneiden kustannusten mää-
rän ylittäessä tai alittaessa arvioidun määrän
erotus otetaan jälkikäteen huomioon korjau-
seränä.

Valtiovarainministeriö arvioi viiden vuo-
den välein valtion eläkkeiden hoidon kustan-
nustehokkuudelle ja laatutasolle asetettujen
tavoitteiden toteutumista. Tätä tarkoitusta
varten kunnallisen eläkelaitoksen on toimitet-
tava valtiovarainministeriölle riittävät tiedot.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin valtion eläkkeiden maksamiseen tar-
vittavien varojen siirrosta ja kustannusten
korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle.

141 a §

Yhteistyöneuvottelukunta

Kunnallisen eläkelaitoksen yhteydessä on
yhteistyöneuvottelukunta, jonka tehtävänä on
seurata valtion eläkejärjestelmän ja evanke-
lis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmän mu-
kaisen eläketurvan toimeenpanoa kunnalli-
sessa eläkelaitoksessa sekä edistää tiedonkul-
kua neuvottelukunnassa edustettujen tahojen
välillä. Neuvottelukunta käsittelee eläketur-
van toimeenpanon kehittämissuuntia ja toi-
mintalinjoja ja se voi tehdä esityksiä tulevista
tavoitteista ja toiminnan kehittämisestä.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja
enintään yksitoista muuta jäsentä. Valtiova-
rainministeriö määrää jäsenet neljäksi vuo-
deksi kerrallaan. Jäsenistä kahden tulee edus-
taa valtiovarainministeriötä, kahden kunnal-
lista eläkelaitosta, kahden Valtiokonttoria,
kahden valtion eläkelain piiriin kuuluvia
työnantajia ja yhden kirkon keskusrahastoa.
Valtiovarainministeriö määrää yhden jäse-
nistä puheenjohtajaksi.

146 §

Jäsenyhteisöjen ja valtiotyönantajien
ilmoitusvelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,

jäsenyhteisö ja valtiotyönantaja ovat velvolli-
sia pyydettäessä antamaan eläkelaitokselle ja

tämän lain mukaiselle muutoksenhakueli-
melle kaikki sellaiset työntekijän työskente-
lyä ja työolosuhteita koskevat ja muut vastaa-
vat jäsenyhteisöltä tai valtiotyönantajalta saa-
tavissa olevat tiedot, jotka ovat välttämättö-
miä eläketurvan järjestämiseksi ja käsiteltä-
vänä olevan eläkeasian ratkaisemiseksi tai
jotka muuten ovat välttämättömiä tässä laissa
säädettyjen tehtävien toimeenpanossa.

Pyydettäessä jäsenyhteisöltä tai valtiotyön-
antajalta eläkkeenhakijan eläke- tai kuntou-
tusasian käsittelyä varten tarvittavia tietoja
jäsenyhteisölle ja valtiotyönantajalle saadaan
ilman eläkkeenhakijan suostumusta ilmoittaa
vain ne häntä koskevat salassa pidettävät tie-
dot, jotka ovat välttämättömiä mainittujen
asioiden päätöksenteossa tarvittavien tietojen
yksilöimiseksi.

Eläkelaitoksella on oikeus tarkastaa jäsen-
yhteisön ja valtiotyönantajan asiakirjoista 1 ja
2 momentissa tarkoitettujen tietojen oikeelli-
suus.

Eläkelaitos pitää rekisteriä tämän lain ja
valtion eläkelain piiriin kuuluvien henkilöi-
den eläkeoikeuteen vaikuttavista tämän pykä-
län ja 144 §:n perusteella saamistaan tie-
doista. Eläkelaitoksella on oikeus antaa mää-
räyksiä jäsenyhteisölle siitä, milloin ja missä
muodossa tiedot ilmoitetaan eläkelaitokselle.

147 §

Tietojen antaminen jäsenyhteisöille ja
valtiotyönantajille

— — — — — — — — — — — — —
Kunnallisella eläkelaitoksella on oikeus sa-

lassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia
koskevien rajoitusten estämättä antaa valtio-
työnantajalle kirjanpitoa, palkkahallintoa ja
eläkemaksun tarkastamista varten tiedot val-
tion eläkelain mukaan myöntämästään eläk-
keestä sekä muut edellä mainittuja tarkoituk-
sia varten välttämättömät tiedot. Eläkelaitok-
sella on myös oikeus ilmoittaa työnantajalle,
jonka palveluksesta työntekijä siirtyy eläk-
keelle, tiedot valtion eläkelain mukaisen
eläkkeen lajista ja alkamis- ja päättymisajan-
kohdasta työnantajan palveluksen päättämistä
varten.
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148 §

Eläkelaitoksen oikeus antaa tietoja

Kunnallisella eläkelaitoksella on oikeus
sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa säädetään, salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia
koskevien rajoitusten estämättä antaa tämän
lain ja valtion eläkelain toimeenpanoon pe-
rustuvia tietoja:
— — — — — — — — — — — — —

4) ministeriöille, Verohallinnolle ja laki-
sääteistä sosiaaliturvajärjestelmää hoitavalle
laitokselle ja yhteisölle, jonka hoidettavaksi
kuuluvaan sosiaaliturvaetuuteen tämän lain
tai valtion eläkelain mukainen etuus vaikut-
taa, tämän lain mukaista tai valtion eläkelain
mukaista etuutta saaneen henkilön henkilö-
tunnus ja muut yksilöintitiedot, tiedot makse-
tuista etuuksista, tiedot työnantajasta ja muut
näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat välttä-
mättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvien rikos-
ten ja väärinkäytösten selvittämiseksi suori-
tettavaa henkilötietojen yhdistämistä ja
muuta kertaluonteista valvontatointa varten,
sekä poliisi- ja syyttäjäviranomaiselle edellä
mainitut tiedot, jotka ovat välttämättömiä ri-
kosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa var-
ten; terveydentilaa koskevia tietoja tai tietoja,
jotka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön sosi-
aalihuollon tarpeen perusteita, ei kuitenkaan
saa luovuttaa;

5) Verohallinnolle tiedot, jotka ovat välttä-
mättömiä ennakkoperintälaissa säädetyn val-
vontavelvollisuuden täyttämiseksi silloin,
kun on aihetta epäillä, että jäsenyhteisö tai
valtiotyönantaja ei ole täyttänyt ennakonpidä-
tysvelvollisuuttaan;

6) työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen
korvaustoimintaa henkivakuutus- ja tapatur-
mavakuutusyhtiöiden valtuuttamana hoita-
valle työntekijäin ryhmähenkivakuutuspoo-
lille ja Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tä-
män lain tai valtion eläkelain mukaisessa
virka- tai työsuhteessa olleiden, kuolleiden
viranhaltijoiden ja työntekijöiden nimet, hen-
kilötunnukset, kuolinpäivät ja virka- ja työ-
suhteisiin liittyvät tiedot, heidän edunsaaji-
ensa nimet ja henkilötunnukset sekä muut
vastaavanlaiset tiedot, joita tarvitaan ryhmä-
henkivakuutuksen vakuutussumman myöntä-

misedellytysten täyttymistä ratkaistaessa,
sekä vastaavat tiedot Valtiokonttorille ryhmä-
henkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen
käsittelemiseksi;
— — — — — — — — — — — — —

149 §

Tekninen käyttöyhteys

Kunnallisella eläkelaitoksella on sen li-
säksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain 29 §:n 3 momentissa sää-
detään, oikeus avata tekninen käyttöyhteys:
— — — — — — — — — — — — —

4) henkivakuutusyhtiölle, eläkekassalle tai
eläkesäätiölle 148 §:n 1 momentin 7—9 koh-
dassa tarkoitettujen tietojen antamista varten;

5) Valtiokonttorille sellaisiin tietoihin, joi-
hin sillä on valtion eläkelain 150 §:n mukaan
oikeus ja joita se välttämättömästi tarvitsee
huolehtiessaan mainitun lain 143 §:ssä tarkoi-
tetuista tehtävistä.
— — — — — — — — — — — — —

152 §

Tieto kuntoutuksesta Kansaneläkelaitokselle

Kunnallisen eläkelaitoksen on ilmoitettava
Kansaneläkelaitokselle tämän lain 17 §:ssä
sekä valtion eläkelain 24 §:ssä tarkoitetusta
kuntoutustoimesta samoin kuin kuntoutusra-
haa ja -korotusta koskevasta päätöksestä.

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. Kunnal-
lisen eläkelaitoksen antamaan valtion eläke-
lain mukaiseen päätökseen sovelletaan, mitä
tässä luvussa säädetään päätöksestä.
— — — — — — — — — — — — —

Kunnallisen eläkelaitoksen tässä laissa tai
valtion eläkelaissa tarkoitettuna viimeisenä
eläkelaitoksena antamaan päätösyhdistel-
mään sovelletaan, mitä tässä luvussa sääde-
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tään päätöksestä. Kun kunnallisen eläkelai-
toksen päätös sisältyy muun eläkelaitoksen
viimeisenä eläkelaitoksena antamaan päätös-
yhdistelmään, siihen haetaan muutosta ja va-
litusasia käsitellään siten kuin muussa julkis-
ten alojen eläkelaissa tai yksityisten alojen
eläkelaissa säädetään. Tällöin muun julkisten
alojen eläkelaitoksen tai yksityisten alojen
eläkelaitoksen on, siltä osin kuin valitus kos-
kee tämän lain tai valtion eläkelain mukaista
eläketurvaa, pyydettävä valituksesta kunnalli-
sen eläkelaitoksen lausunto. Lausuntoa ei tar-
vitse pyytää, jos valitus koskee yksinomaan
työkyvyn arviointia.

155 §

Muutoksen hakeminen EU-päätösten
yhteenvetoon

Asianosainen, joka on ollut vakuutettuna
kahdessa tai useammassa EU-maassa ja joka
ei tyydy eläkelaitoksen tämän lain tai valtion
eläkelain nojalla antamaan päätökseen, voi
hakea siihen muutosta saatuaan sosiaaliturva-
järjestelmien yhteensovittamisesta annetun
asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöön-
panomenettelystä annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
987/2009 48 artiklassa tarkoitetun yhteenve-
don, johon on liitetty kaikkien EU-maiden
päätökset. Työkyvyttömyyseläkkeen saami-
sen edellytyksiä koskevaan eläkelaitoksen
päätökseen haetaan kuitenkin muutosta siten
kuin tässä laissa säädetään.

160 §

Muutoksenhaku päätösyhdistelmään

Kunnallisen eläkelaitoksen tässä laissa tai
valtion eläkelaissa tarkoitettuna viimeisenä
eläkelaitoksena antamaa päätösyhdistelmää
koskeva valituskirjelmä on toimitettava kun-
nalliselle eläkelaitokselle 157 §:n 1 momen-
tissa säädetyssä määräajassa. Laitoksen on
pyydettävä valituksesta lausunto muulta jul-
kisten alojen eläkelaitokselta tai yksityisten
alojen eläkelaitokselta siltä osin kuin valitus
koskee näiden hoitamaa eläketurvaa. Jos pää-
tösyhdistelmästä tehty valitus koskee yksin-
omaan työkyvyn arviointia, lausunto pyyde-

tään vain yksityisten alojen eläkelaitokselta ja
siltäkin ainoastaan silloin, kun kysymyksessä
on 105 §:ssä tarkoitettu tilanne.
— — — — — — — — — — — — —

162 §

Lainvoimaisen päätöksen poistaminen

Jos kunnallisen eläkelaitoksen tämän lain
tai valtion eläkelain perusteella antama elä-
kettä koskeva lainvoimainen päätös perustuu
virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen
tai se on ilmeisesti lain vastainen, työeläke-
asioiden muutoksenhakulautakunta voi kun-
nallisen eläkelaitoksen esityksestä tai sen ha-
kemuksesta, jota asia koskee, poistaa päätök-
sen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi.
Päätöksen poistamista on haettava viiden
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoi-
man. Erityisen painavista syistä päätös voi-
daan poistaa määräajan jälkeenkin tehdystä
hakemuksesta. Työeläkeasioiden muutoksen-
hakulautakunnan on varattava asianosaiselle
tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaise-
mista.

Jos työeläkeasioiden muutoksenhakulauta-
kunnan tämän lain tai valtion eläkelain perus-
teella antama lainvoimainen päätös perustuu
virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen
tai se on ilmeisesti lain vastainen, vakuutus-
oikeus voi kunnallisen eläkelaitoksen esityk-
sestä tai sen hakemuksesta, jota asia koskee,
kuultuaan muita asianosaisia poistaa päätök-
sen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi.
Vakuutusoikeuden on varattava asianosaisel-
le tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkai-
semista. Edellä mainituin perustein vakuutus-
oikeus voi poistaa myös oman päätöksensä ja
määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi.
— — — — — — — — — — — — —

166 §

Yhteistoiminta

Kunnallinen eläkelaitos voi sopia yhteis-
toiminnasta ja siitä aiheutuvien kustannusten
korvaamisesta Valtiokonttorin, Eläketurva-
keskuksen sekä muiden eläke- ja vakuutuslai-
tosten kanssa.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011.

Edellä 137 b §:n 2 momentissa säädetyn
korvauksen lisäksi valtio suorittaa kunnalli-
selle eläkelaitokselle vuonna 2011 korvauk-
sen ennen tämän lain voimaantuloa synty-
neistä sellaisista kustannuksista, jotka kun-
nalliselle eläkelaitokselle aiheutuvat tällä
lailla säädetystä valtion eläketurvan toimeen-
panotehtävien siirtämisestä. Korvaus laske-
taan omakustannusarvoa vastaavasti siten
kuin 137 b §:n 2 momentissa säädetään. Li-

säksi valtio suorittaa korvauksen sellaisista
valtion eläketurvan toimeenpanoon käytettä-
vistä aiemmin hankituista tietojärjestelmistä,
joiden hankintameno ei enää miltään osin
sisälly 137 b §:n 2 momentissa tarkoitettuun
omakustannusarvolaskelmaan. Korvausten
suuruuden perusteet ja maksuajankohdat sää-
detään valtioneuvoston asetuksella.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 470

valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 15 päivänä helmikuuta 1991 valtiokonttorista annetun lain (305/1991) 2 §:n 1

momentin johdantokappale ja 3 kohta sekä 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 317/2009,
seuraavasti:

2 §
Valtiokonttorin tehtävänä on, jollei toimi-

vallasta muualla toisin säädetä:
— — — — — — — — — — — — —

3) huolehtia valtion vahingonkorvausasi-
oista sekä niistä valtion eläkeasioista, jotka
säädetään valtion eläkelain (1295/2006)
143 §:ssä Valtiokonttorin tehtäviksi.
— — — — — — — — — — — — —

Valtiokonttori voi tuottaa 1 momentin 1
kohdassa tarkoitettuja palveluja sekä niiden
hoidossa tarvittavia tukipalveluja myös val-
tionhallinnon ulkopuolisille asiakasryhmille
siltä osin kuin palveluissa ei ole kysymys
julkisen vallan käytöstä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011.

Valtiokonttorin palveluksessa olevat val-
tion eläketurvan toimeenpanotehtäviä hoita-
vat virkamiehet otetaan tämän lain voimaan
tullessa kunnallisen eläkelaitoksen palveluk-
seen, jos he eivät ole vastustaneet siirtoa
viimeistään kahta kuukautta ennen tämän lain
voimaantuloa. Määräajaksi Valtiokonttorin
palvelukseen otetut eläketurvan toimeenpa-

notehtäviä hoitavat henkilöt otetaan kunnalli-
sen eläkelaitoksen palvelukseen määräai-
kansa loppuun. Valtiokonttorin vastaavat vi-
rat lakkaavat ja niihin perustuneet virkasuh-
teet päättyvät ilman irtisanomista tämän lain
voimaan tullessa. Siirtyvään henkilöstöön so-
velletaan kunnallisen eläkelaitoksen palvelus-
suhteen ehtoja lain voimaantulosta alkaen.

Valtiokonttorin palveluksesta kunnallisen
eläkelaitoksen palvelukseen tämän lain voi-
maan tullessa siirtynyttä työntekijää pidetään
siirtoa edeltävän valtion palveluksensa osalta
valtion eläkelain (280/1966) 1 §:n 4 momen-
tissa tarkoitettuna vanhana edunsaajana.
Edellytyksenä on, että edellä tarkoitettu työn-
tekijä oli 31 päivänä joulukuuta 1992 yhden-
jaksoisessa valtion eläketurvan piiriin kuulu-
vassa palveluksessa ja että hänen tällainen
palveluksensa jatkuu yhdenjaksoisesti siirty-
mishetkeen saakka. Lisäksi valtion palveluk-
sen jälkeisen kunnallisen eläkelain
(549/2003) soveltamisalaan kuuluvan palve-
luksen tulee jatkua kunnallisen eläkelain
muuttamisesta annetun lain (713/2004) voi-
maantulosäännöksen 26 momentissa tarkoite-
tulla tavalla yhdenjaksoisesti valtion eläke-
lain muuttamisesta annetun lain (679/2004)
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voimaantulosäännöksen 15 momentissa tar-
koitettua henkilökohtaista eläkeikää vastaa-
vaan eläkeikään. Työkyvyttömyyseläketapa-
uksessa palveluksen tulee jatkua yhdenjak-
soisesti työkyvyttömyyden alkamiseen asti.
Jos henkilö siirtyy kunnallisen eläkelain so-
veltamisalaan kuuluvasta palveluksesta takai-
sin valtion palvelukseen, sovelletaan tätä mo-
menttia edellyttäen, että valtion eläketurvan
piiriin kuuluva palvelus jatkuu yhdenjaksoi-
sesti valtion eläkelain muuttamisesta annetun
lain (679/2004) voimaantulosäännöksen 15
momentissa tarkoitettuun henkilökohtaiseen
eläkeikään saakka.

Valtiokonttorin palveluksesta kunnallisen
eläkelaitoksen palvelukseen tämän lain voi-
maan tullessa siirtyneen työntekijän kunnalli-
sen eläkelain 14 §:n 1 momentin 2 kohdan
mukaisissa osa-aikaeläkkeen saamisedelly-
tyksissä otetaan huomioon myös valtion elä-
kelain piiriin kuulunut palvelus.

Valtiokonttorilla on tämän lain voimaantu-
lon yhteydessä oikeus luovuttaa kunnalliselle
eläkelaitokselle valtion työeläketurvan hoi-
toon hankittua irtainta tai aineetonta omai-
suutta käypää arvoa alemmasta arvosta.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 471

kansanedustajain eläkelain 1 ja 18 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun kansanedustajain eläkelain (329/1967) 1 §:n

2 momentti ja 18 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 1 §:n 2 momentti laissa 271/2009,
seuraavasti:

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Kansanedustajan eläketurvasta huolehtii
kunnallinen eläkelaitos.

18 §
— — — — — — — — — — — — —

Kunnan ja muun julkisoikeudellisen yhtei-
sön viranomainen ja laitos, Eläketurvakeskus,
vakuutus- ja eläkelaitos sekä sairaala ovat
velvolliset pyynnöstä antamaan maksutta

kunnalliselle eläkelaitokselle hallussaan ole-
vat tiedot, jotka voivat vaikuttaa käsiteltä-
vänä olevan eläkeasian ratkaisemiseen, nou-
dattaen kuitenkin, mitä muussa laissa on sa-
lassapitovelvollisuudesta säädetty. Lääkärin
lausunnosta ja -todistuksesta on kuitenkin
suoritettava kohtuullinen korvaus.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 472

kansanedustajain perhe-eläkelain 4 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun kansanedustajain perhe-eläkelain (107/1990)

4 § seuraavasti:

4 §
Perhe-eläketurvasta huolehtii kunnallinen

eläkelaitos.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 473

valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon
tai opiskelun ajalta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen

hoidon tai opiskelun ajalta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (644/2003) 5 §:n 2
momentti, sellaisena kuin se on laissa 1190/2007, seuraavasti:

5 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos hakijan eläkeoikeus on siirretty Euroo-
pan unionin eläkejärjestelmään eläkeoikeu-
den siirtämisestä Suomen työeläkejärjestel-
män ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestel-
män välillä annetun lain (165/1999) perus-
teella, tämän lain mukaisen etuuden laskee ja

suorittaa etuuden saajan hakemuksesta kun-
nallinen eläkelaitos. Etuus suoritetaan siitä
ajankohdasta lukien, josta henkilöllä on oi-
keus saada eläkettä Euroopan unionin henki-
löstösääntöjen perusteella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 4/2010
StVM 4/2010
EV 34/2010

1746

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20100004


Valtioneuvoston kanslian asetus

N:o 474

valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen 3 ja 29 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2010

Valtioneuvoston kanslian päätöksen mukaisesti
muutetaan 5 päivänä huhtikuuta 2007 annetun valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen

(394/2007) 3 §:n 1 ja 2 momentti, ja 29 §:n 1–3 momentti, sellaisena kuin 3 §:n 2 momentti on
asetuksessa 480/2009, seuraavasti:

3 §
Politiikkapalvelut on valtioneuvoston is-

tuntoyksikköä lukuun ottamatta toiminnalli-
sesti suoraan pääministerin toimikaudeksi ni-
mitetyn valtiosihteerin alaisuudessa. Valtio-
neuvoston istuntoyksikkö on toiminnallisesti
alivaltiosihteerin alaisuudessa. Alivaltiosih-
teerin vastuulla on myös politiikkapalvelujen
yleinen hallinnollinen johtaminen ja hänellä
voi olla apunaan hallintoasioita hoitamaan
määrätty virkamies. Alivaltiosihteerin toimi-
valtaan kuuluviin hallinnollisiin asioihin lue-
taan henkilöstöä ja muita voimavaroja, töiden
yleistä organisointia sekä toimintamenettelyjä
ja -järjestelmiä koskevat asiat.

Politiikkapalveluissa on:
– valtioneuvoston EU-sihteeristö, jota joh-

taa EU-sihteeristön päällikkö;
– valtioneuvoston viestintäyksikkö, jota

johtaa valtioneuvoston viestintäjohtaja;
– valtioneuvoston istuntoyksikkö, jota joh-

taa hallitusneuvos; sekä
– politiikka-analyysiyksikkö, jota johtaa

talousneuvoston sihteeristön päällikkö.
— — — — — — — — — — — — —

29 §
Pääministeri ratkaisee vähintään vaativuus-

luokkaan 13 kuuluvan virkamiehen nimittä-
misen, jollei toisin säädetä.

Alivaltiosihteeri ratkaisee vaativuusluok-
kaan 9–12 kuuluvan virkamiehen nimittämi-
sen sekä nimittämisen alle vuoden kestävään
muuhun kuin erityisavustajan määräaikaiseen
virkasuhteeseen, kun vastaavaan virkaan ni-
mittää pääministeri tai ministeri.

Hallinto- ja palveluosaston johtaja ratkai-
see enintään vaativuusluokkaan 8 kuuluvan
virkamiehen nimittämisen.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2010

Pääministeri Matti Vanhanen

Vanhempi hallitussihteeri Kari Peltonen
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 475

työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja
vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työeläkevakuutusyhtiöistä
annetun lain (354/1997) 29 e §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 524/2008,
vakuutuskassalain (1164/1992) 132 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa
252/2006, ja eläkesäätiölain (1774/1995) 88 §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on
laissa 251/2006:

1 §
Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain

29 e §:n 2 momentissa, vakuutuskassalain
132 §:n 3 momentissa ja eläkesäätiölain
88 §:n 6 momentissa tarkoitettu siirtyvän toi-
mintapääoman prosenttimäärä on 16,0. Elä-
kelaitoksen vakavaraisuuslaskennassa käytet-
tävä vastuuvelka lasketaan tällöin lakisää-
teistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien

eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia
ja toimintapääomaa koskevien säännösten vä-
liaikaisesta muuttamisesta annetun lain
(853/2008) 7 §:ää soveltaen ennen rinnastet-
tavan osuuden vähentämistä.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-

näkuuta 2010.

Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula

Matemaatikko Pirjo Moilanen
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

N:o 476

erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä annetun sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti,
muutetaan erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä annetun sosiaali- ja

terveysministeriön asetuksen (767/2006) 1§, 3 §:n 1 momentti sekä 5 ja 6 § seuraavasti:

1 §

Asetuksen soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään sairauksien
harvinaisuuden, erikoissairaanhoidon vaati-
vuuden tai erikoissairaanhoidon järjestämisen
asettamien erityisten vaatimusten perusteella
erityistason sairaanhoitoon kuuluvista tutki-
muksista, toimenpiteistä, hoidosta ja hoitoon
välittömästi liittyvästä lääkinnällisestä kun-
toutuksesta sekä niistä terveydenhuollon toi-
mintayksiköistä, joihin nämä keskitetään.

3 §

Erityistason sairaanhoidon keskittämistä
koskevat yleiset periaatteet

Erityistason sairaanhoitoon kuuluvat tutki-
mukset, toimenpiteet ja hoidot keskitetään
joko alueellisesti viiteen yliopistolliseen sai-
raalaan tai vastaavaan terveydenhuollon toi-
mintayksikköön taikka valtakunnallisesti har-
vempaan kuin viiteen yliopistolliseen sairaa-
laan tai vastaavaan terveydenhuollon toimin-
tayksikköön. Valtakunnallisesti keskitettä-
vään erityistason sairaanhoitoon kuuluvat toi-
minnot, jotka ovat harvinaisia ja vaativat

korkeatasoista lääketieteellistä osaamista tai
välineistöä taikka erityisen vaativaa monia-
laista hoitoa ja hoitoon välittömästi liittyvää
lääkinnällistä kuntoutusta.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Valtakunnallisesti keskitettävä erityistason
sairaanhoito

Valtakunnallisesti keskitettävä erityistason
sairaanhoito keskitetään seuraavasti:

1) Helsingin seudun yliopistollinen kes-
kussairaala:

aikuisten (yli 16-vuotiaiden) juveniilireu-
mapotilaiden erityisen vaativa monialainen
hoito, silloin kun hoitoon liittyy välittömästi
erityisen vaativa lääkinnällinen kuntoutus,

aivoverisuonten ohitusleikkaukset,
allogeeniset luuytimen kantasolusiirrot,
elinsiirtoharkintaa sisältävä reumasairauk-

sien hoito,
epikeratofakialeikkaukset,
epilepsian invasiivinen diagnostiikka ja ki-

rurginen hoito,
erittäin vaikeiden palovammojen primaari-

hoito,
erityisen vaikeiden systeemisten reumasai-

rauksien konsultaatiopalvelut,
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huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kokonais-
hoidon suunnittelu sekä leikkaushoito,

imeväisten avosydänkirurgia ja muu vaa-
tiva lasten sydänkirurgia,

kraniofakiaalisen epämuodostuman pri-
maari leikkaushoito,

lasten sappitieatresian hoito,
lasten glaukooman leikkaushoito,
lasten vaativa reumaortopedinen hoito,

luudysplasioiden (diastrofinen kasvuhäiriö,
akondroplasia) vaativa leikkaushoito,

luusyövän primaarinen hoito,
munuaisen-, haiman-, maksan- sydämen-

ja keuhkonsiirrot,
oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mu-

kaan lukien mielentilatutkimukset,
retinoblastooman hoito,
silmän malignin melanooman muu hoito

kuin silmän poisto,
skolioosin leikkaushoito,
transseksuaalisten henkilöiden psykiatriset

ja endokrinologiset tutkimukset ja hoidon
aloitus sekä sukuelinkirurgia lukuun otta-
matta kohdun ja munasarjojen poistoa,

vaativa invasiivinen sikiötutkimus ja
-hoito,

vasta-ainepositiivisten (F-VIII) hemofilia-
potilaiden leikkaushoito

2) Tampereen yliopistollinen sairaala:
aikuisten (yli 16-vuotiaiden) juveniilireu-

mapotilaiden erityisen vaativa monialainen
hoito, silloin kun hoitoon liittyy välittömästi
erityisen vaativa lääkinnällinen kuntoutus,

luusyövän primaarinen hoito,
oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mu-

kaan lukien mielentilatutkimukset,
skolioosin leikkaushoito,
transseksuaalisten henkilöiden psykiatriset

ja endokrinologiset tutkimukset ja hoito,
vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja

nuorten psykiatrinen hoito
3) Turun yliopistollinen keskussairaala:
allogeeniset luuytimen kantasolusiirrot,
lasten vaativa reumaortopedinen hoito,
luusyövän primaarinen hoito,
ylipainehappihoito ja siihen välittömästi

liittyvä leikkaushoito
4) Oulun yliopistollinen sairaala:
huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kokonais-

hoidon suunnittelu sekä leikkaushoito lukuun
ottamatta huulihalkioiden primaarista leikka-
ushoitoa,

kraniofakiaalisen epämuodostuman pri-
maari leikkaushoito,

lasten glaukooman leikkaushoito,
oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mu-

kaan lukien mielentilatutkimukset,
skolioosin leikkaushoito,
vaativa invasiivinen sikiötutkimus ja -hoito
5) Kuopion yliopistollinen sairaala:
epilepsian invasiivinen diagnostiikka ja ki-

rurginen hoito,
erittäin vaikeiden palovammojen primaari-

hoito,
luusyövän primaarinen hoito
6) Vanhan Vaasan sairaala:
oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mu-

kaan lukien mielentilatutkimukset
7) Niuvanniemen sairaala:
oikeuspsykiatriset erityistutkimukset, mu-

kaan lukien mielentilatutkimukset,
vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja

nuorten psykiatrinen hoito.
Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään,

keskitetään Helsingin, Oulun, Tampereen ja
Turun yliopistollisiin sairaaloihin aikuisten
nivelreuman kyynärtekonivelten uusintaleik-
kaukset, rannetekonivelleikkaukset, PIP-te-
konivelleikkaukset, sekä aikuistuneen juve-
niilireumapotilaan erityisen vaikeat lonkan ja
polven tekonivelleikkaukset.

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään,
keskitetään skolioosin leikkaushoito, vasta-
ainepositiivisten (F-VIII) hemofiliapotilaiden
leikkaushoito sekä selkäydinvammapotilaan
akuuttivaiheen kuntoutus sellaiseen yksityi-
seen terveydenhuollon toimintayksikköön,
jolla on riittävän pitkäkestoinen ja tieteelli-
seen tutkimukseen perustuva laatunäyttö ky-
seisen toiminnan harjoittamisesta.

6 §

Seuranta

Erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on
vuosittain kesäkuun loppuun mennessä yhtei-
sesti annettava sosiaali- ja terveysministeri-
ölle 4 §:ssä tarkoitettu luettelo. Yliopistollis-
ten sairaanhoitopiirien on yhdessä seurattava
5 §:ssä tarkoitettujen keskittämistoimien to-
teutumista ja annettava asetuksen toimeenpa-
nosta selvitys sosiaali- ja terveysministeriölle
vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.
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Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä ke-
säkuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Peruspalveluministeri Paula Risikko

Hallitussihteeri Anne Koskela
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