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työntekijän eläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan työntekijän eläkelain (395/2006) 12 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä on

3 momentti laissa 909/2010, ja
muutetaan 11 §, 13 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentin johdantokappale ja 5 momentti sekä

52 §:n 2 momentti ja 194 §,
sellaisina kuin niistä ovat 11 § osaksi laissa 634/2009, 13 §:n 1 momentti laissa 909/2010,

16 §:n 1 momentin johdantokappale laissa 627/2009 ja 52 §:n 2 momentti laissa 634/2009,
seuraavasti:

11 §

Oikeus vanhuuseläkkeeseen

Työntekijällä on oikeus jäädä vanhuus-
eläkkeelle 63—68 vuoden iän täyttämistä
seuraavan kalenterikuukauden alusta tai lykä-
tylle vanhuuseläkkeelle 68 vuoden iän täyttä-
mistä seuraavan kalenterikuukauden jälkeen.
Vanhuuseläkkeen myöntämisen edellytyk-
senä on, ettei työntekijä enää ole siinä työ-
suhteessa, josta hän jää eläkkeelle. Sen estä-
mättä, mitä 8 §:n 3 momentissa ja edellä tässä
momentissa säädetään, vakuutetun luotta-
mustoimen jatkaminen ei estä aikaisemmin

päättyneiden työsuhteiden perusteella karttu-
neen vanhuuseläkkeen myöntämistä.

Jos työntekijä jää merimieseläkelain mu-
kaiselle vanhuuseläkkeelle alennetussa eläke-
iässä ennen 63 vuoden ikää, hänellä on oi-
keus jäädä tämän lain mukaiselle vanhuus-
eläkkeelle merimieseläkelain mukaisessa elä-
keiässä. Tällöin tämän lain mukaisen eläk-
keen määrä muunnetaan vakuutusmatemaatti-
sesti vastaamaan työntekijän eläkkeellesiir-
tymisikää. Tarkemmat säännökset eläkkeen
määrän muuntamisesta ja muuntamisessa
käytettävistä kertoimista annetaan sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksella.
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13 §

Vanhuuseläkkeen alkaminen

Vanhuuseläke alkaa sitä seuraavan kalen-
terikuukauden alusta, jona työntekijä on täyt-
tänyt vanhuuseläkkeen saamiseen oikeutta-
van iän ja lopettanut työn, jonka perusteella
hän hakee vanhuuseläkettä. Lykätty van-
huuseläke alkaa eläkkeen hakemista seuraa-
van kalenterikuukauden alusta. Muu van-
huuseläke kuin lykätty vanhuuseläke voidaan
myöntää myös takautuvasti, ei kuitenkaan il-
man pätevää syytä pidemmältä ajalta kuin
eläkkeen hakemiskuukautta edeltäneeltä kol-
melta kuukaudelta.
— — — — — — — — — — — — —

16 §

Oikeus osa-aikaeläkkeeseen

Osa-aikatyöhön siirtyneellä 61—67-vuoti-
aalla työntekijällä on oikeus osa-aikaeläkkee-
seen, jos:
— — — — — — — — — — — — —

Jos työntekijän ansiotulojen vähentyminen
poikkeaa työajan lyhentymisestä sen vuoksi,
että kokoaikaisen ansiotyön ansiotuloon on
sisältynyt palkkaukseen kuuluvaa ylityökor-
vausta, sunnuntai-, yötyö- tai vuorolisää
taikka muuta sellaista erityistä lisää tai kor-
vausta, jota ei sisälly osa-aikatyöstä saata-
vaan ansiotuloon, tällainen lisä tai korvaus
jätetään huomioon ottamatta 4 momentin
1 kohdassa säädetyn ansioiden ja työajan
muutosta arvioitaessa. Osa-aikatyön työansi-
oiden tulee kuitenkin olla 35—70 prosenttia
työntekijän vakiintuneesta ansiosta.
— — — — — — — — — — — — —

52 §

Työkyvyttömyyseläkkeen muuttuminen
vanhuuseläkkeeksi

— — — — — — — — — — — — —
Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyys-

eläkkeen aikana tehdyn työn perusteella kart-
tuneeseen eläkkeeseen hakemuksesta, kun
hänen työkyvyttömyyseläkkeensä muuttuu

1 momentin mukaisesti vanhuuseläkkeeksi,
jos työntekijä ei ole enää siinä työsuhteessa,
josta hän on siirtymässä vanhuuseläkkeelle.
Jos työntekijä tekee työtä muun työeläkelain
kuin tämän lain mukaisen työkyvyttömyys-
eläkkeen aikana tai tämän lain tai muun työ-
eläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen
päätyttyä, työntekijällä on oikeus tämän työn
perusteella karttuneeseen eläkkeeseen, kun
hänelle myönnetään vanhuuseläke tai lykätty
vanhuuseläke. Työntekijällä on oikeus edellä
tarkoitetun työkyvyttömyyseläkkeen aikana
tai sen päätyttyä tehdyn työn perusteella kart-
tuneeseen eläkkeeseen myös, jos hänelle
myönnetään aikaisemman työkyvyttömyys-
eläkkeen päättymisen jälkeen uusi työkyvyt-
tömyyseläke, johon ei sovelleta, mitä 80 §:n
2 momentissa säädetään eläkkeen määräyty-
misestä entisin perustein.
— — — — — — — — — — — — —

194 §

Työnantajan oikeus saada tietoja

Työnantajalla on oikeus saada eläkelaitok-
selta salassapitosäännösten ja muiden tiedon
saantia koskevien rajoitusten estämättä ta-
lous- ja henkilöstöhallintoaan ja yrityksen
työeläkevakuutusmaksun tarkastamista var-
ten välttämättömät tiedot tämän lain mukaan
myönnetystä eläkkeestä ja sen muodosta sekä
myönnetyn eläkkeen alkamis- ja päättymis-
päivästä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Ennen vuotta 1952 syntyneen työntekijän
oikeuteen jäädä varhennetulle vanhuuseläk-
keelle ja varhennetun vanhuuseläkkeen mää-
rään sovelletaan kuitenkin 11 §:ää, 12 §:n
2 momenttia, 13 §:n 1 momenttia ja 52 §:n
2 momenttia sellaisina kuin ne olivat voi-
massa tämän lain voimaan tullessa.

Ennen vuotta 1958 syntyneen työntekijän,
joka saa työttömyyspäivärahaa työttömyys-
turvalain (1290/2002) 6 luvun 9 §:n 2 tai
3 momentissa tarkoitetun lisäpäiväoikeuden
perusteella, oikeuteen jäädä varhennusvähen-
nyksellä vähentämättömälle vanhuuseläk-
keelle 62 vuoden iässä, sovelletaan 12 §:n 3
momenttia ja 13 §:n 1 momenttia sellaisina
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kuin ne olivat voimassa tämän lain voimaan
tullessa.

Ennen vuotta 1954 syntyneellä työnteki-
jällä on oikeus jäädä osa-aikaeläkkeelle tä-

män lain voimaan tullessa voimassa olleiden
säännösten mukaisesti.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012
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