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valtion eläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan valtion eläkelain (1295/2006) 2 §:n 7 kohta, 143 §:n 3 momentti sekä 143 a,

143 b, 147—161, 162 a ja 164—174 §,
sellaisina kuin niistä ovat 143 §:n 3 momentti laissa 1178/2011, 143 a § laissa 1115/2007,

143 b, 147, 149, 154—156, 159 ja 162 a § laissa 468/2010, 148, 151, 157, 160, 167 ja 168 §
osaksi laissa 468/2010, 150 ja 158 § laeissa 468/2010 ja 1093/2010, 161 § osaksi laeissa
468/2010 ja 1093/2010, 165 § osaksi laissa 1189/2007 sekä 174 § osaksi laissa 687/2011,

muutetaan 7 ja 103 §, 104 §:n 2 momentti, 113 ja 135 §, 136 §:n 2 momentti, 138 ja 139 §,
143 §:n otsikko sekä 146 ja 162 §,

sellaisina kuin niistä ovat 103 §, 104 §:n 2 momentti, 143 §:n otsikko sekä 146 ja 162 §
laissa 468/2010, 113 § laissa 1178/2011, 135 § osaksi laissa 468/2010 sekä 139 § laissa
1035/2008, seuraavasti:

7 §

Eläketurvan syntymisen tai eläkemaksujen
maksuvelvollisuuden kiertämisen estäminen

Jos eläketurvan syntymisen tai eläkemak-
sujen maksuvelvollisuuden kiertämiseksi on
oikeustoimelle annettu sellainen sisältö, joka
ei vastaa asian todellista luonnetta tai tarkoi-
tusta, on eläketurvan olemassaoloa tai eläke-
maksujen maksuvelvollisuutta ratkaistaessa
meneteltävä asian todellisen luonteen ja tar-
koituksen mukaisesti. Jos syntyy epäsel-
vyyttä siitä, onko työntekijään sovellettava
tätä lakia, ratkaisee asian asianomaisen työn-
antajan tai työntekijän hakemuksesta kunnal-
linen eläkelaitos. Kunnallinen eläkelaitos rat-

kaisee asian myös tilanteessa, jossa voidaan
epäillä kysymyksessä olevan eläketurvan
syntymisen tai eläkemaksujen maksuvelvolli-
suuden kiertäminen. Päätökseen saa hakea
muutosta niin kuin kunnallisessa eläkelaissa
(549/2003) säädetään.

103 §

Eläkehakemuksen vireilletulo

Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päi-
vänä, jona se on saapunut kunnalliselle eläke-
laitokselle, jollekin työeläkelaissa tarkoite-
tulle eläkelaitokselle tai Eläketurvakeskuk-
selle taikka eläkelaitoksen tai Eläketurvakes-
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kuksen sitä varten valtuuttamalle asiamie-
helle.

104 §

Päätöksenteko ja päätöksen
tiedoksiantaminen

— — — — — — — — — — — — —
Kunnallisen eläkelaitoksen tähän lakiin pe-

rustuva päätös annetaan tiedoksi lähettämällä
se vastaanottajalle kirjeellä hänen ilmoitta-
maansa postiosoitteeseen tai antamalla se tie-
doksi koneellisesti siten kuin sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa
laissa (13/2003) säädetään. Päätöksen koneel-
lisesta allekirjoittamisesta on voimassa, mitä
mainitussa laissa säädetään.

113 §

Viimeisen eläkelaitoksen kustannukset

Jos kunnallinen eläkelaitos on tämän lain
mukaiseen eläketurvaan perustuen viimeisenä
eläkelaitoksena toimiessaan maksanut mui-
den työeläkelakien mukaista eläkettä tai jos
yksityisten alojen eläkelaitos tai kunnallinen
eläkelaitos muun julkisten alojen eläkelain
mukaisena viimeisenä eläkelaitoksena toimi-
essaan on maksanut tämän lain mukaista elä-
kettä, kunnallinen eläkelaitos perii muulta
eläkelaitokselta, Kirkon keskusrahastolta tai
Kansaneläkelaitokselta tai hyvittää muulle
eläkelaitokselle tai Kirkon keskusrahastolle
tai Kansaneläkelaitokselle nämä eläkekustan-
nukset korkoineen viimeistään maksuvuotta
seuraavan kalenterivuoden aikana. Tätä var-
ten voidaan periä tai suorittaa ennakkoa.

Hyvitys ja maksu korkoineen sekä niiden
suorittamiseksi mahdollisesti määrättävä en-
nakko määräytyvät siten kuin työntekijän elä-
kelain 183 §:ssä säädetään.

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- ja perhe-eläkeosasta sekä eläketur-
van toimeenpanosta aiheutuvasta hoitokulu-
osasta. Kunnallinen eläkelaitos huolehtii
työnantajan eläkemaksun perimiseen liitty-
vistä tehtävistä. Työnantajan eläkemaksu
maksetaan valtion eläkerahaston tilille. Val-
tion eläkerahasto maksaa työnantajan eläke-
maksusta kunnalliselle eläkelaitokselle kun-
nallisen eläkelain 137 b §:n 2 momentin mu-
kaisen korvauksen.

Kunnallisen eläkelaitoksen 1 momentissa
ja 136 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tehtä-
vissä noudatetaan, mitä valtion talousarviosta
annetun asetuksen (1243/1992) nojalla sääde-
tään tilintekijästä. Mainituissa lainkohdissa
tarkoitetut varat pidetään erillään kunnallisen
eläkelaitoksen varoista.

Työnantajan eläkemaksun perusteista ja
kunnallisen eläkelaitoksen eläketurvan toi-
meenpanoa varten saaman hoitokulun mää-
rästä ja niiden vahvistamisesta sekä 1 mo-
mentissa ja 136 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tujen varojen hoidosta ja tilittämisestä sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

Työnantajan eläkemaksun perusteena ole-
vien vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-elä-
keosien suuruudesta päättää kunnallisen elä-
kelaitoksen esityksestä valtiovarainministeriö
asiaa koskevien periaatteiden oltua sitä ennen
valtion eläkerahaston hallituksen käsiteltä-
vänä. Kunnallinen eläkelaitos päättää työnan-
tajan eläkemaksun suorittamisesta.

136 §

Työntekijän eläkemaksu

— — — — — — — — — — — — —
Työnantaja pidättää työntekijältä työnteki-

jän eläkemaksun maksamastaan palkasta
(työansio) sen maksamisen yhteydessä siten
kuin työntekijän eläkelain 152 §:ssä ja sen
nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa
säädetään. Eläkemaksu tilitetään valtion elä-
kerahaston tilille kunnallisen eläkelaitoksen
määräämällä tavalla.
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138 §

Eläkemaksun vanhentuminen

Kunnallisen eläkelaitoksen on määrättävä
tähän lakiin perustuva eläkemaksu maksetta-
vaksi viiden vuoden kuluessa maksun eräpäi-
västä.

Jos työntekijälle lisätään takautuvasti yli
viisi vuotta vanhoja eläkkeeseen oikeuttavia
työansioita, kunnallisen eläkelaitoksen on
määrättävä eläkemaksu näiden työansioiden
perusteella maksettavaksi kymmenen vuoden
kuluessa siitä päivästä, jona kyseiseen palve-
lukseen perustuva eläkemaksu olisi eräänty-
nyt maksettavaksi.

139 §

Eläkemaksun ulosottokelpoisuus

Kunnallisen eläkelaitoksen tämän lain pe-
rusteella maksettavaksi määräämä eläke-
maksu viivästyskorkoineen on suoraan ulos-
ottokelpoinen. Sen perimisestä säädetään ve-
rojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa (706/2007).

143 §

Kunnallinen eläkelaitos
— — — — — — — — — — — — —

146 §

Työntekijän ja eläkkeenhakijan oikeus saada
tietoja

Oikeuteen antaa ja saada tämän lain mu-
kaiseen eläketurvaan liittyviä tietoja sovelle-
taan, mitä kunnallisen eläkelain 11 luvussa
säädetään.

162 §

Muutoksen hakeminen kunnallisen eläkelai-
toksen päätökseen

Muutoksenhausta kunnallisen eläkelaitok-
sen tämän lain nojalla antamaan päätökseen
säädetään kunnallisessa eläkelaissa.

Tämän lain nojalla annetun lainvoimaisen
päätöksen poistamisesta säädetään kunnalli-
sen eläkelain 162 §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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