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merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain (1291/2006) 27 ja 29 § sekä
muutetaan 2, 17, 25, 26 ja 33 §, sellaisena kuin niistä on 2 § osaksi laissa 1430/2011,

seuraavasti:

2 §
Edellyttäen, että työntekijä jää vanhuus-

eläkkeelle uuden lain alaisesta työsuhteesta
eläkekassan ollessa uuden lain 108 §:n perus-
teella toimivaltainen käsittelemään eläkeha-
kemuksen, taikka edellyttäen, että työnteki-
jällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen,
jota koskevan eläkehakemuksen eläkekassa
on uuden lain 108 §:n perusteella toimivaltai-
nen käsittelemään ja työntekijän uuden lain
mukaiset työansiot eläketapahtumakuukau-
den ja sitä edeltäneen kolmenkymmenenkuu-
den kalenterikuukauden aikana ovat yhteensä
vähintään 16 800 euroa, ennen 1 päivää tam-
mikuuta 2005 karttunut eläke määräytyy
siten kuin tämän momentin 1—3 kohdassa
säädetään soveltaen 1 kohdassa vanhan lain
16 §:ää ja 20 §:n 1 momentin 1—5 virkettä,
sellaisina kuin ne olivat ennen 1 päivää tam-
mikuuta 2005 voimassa olevassa laissa, sekä
merimieseläkelain muuttamisesta annetun
lain (1745/1995) voimaantulosäännöksen 7
momenttia:

1) kunkin työsuhteen osalta erikseen mää-
rätyt eläkkeet lasketaan yhteen; ennen 1 päi-
vää tammikuuta 2005 karttuneen eläkkeen
enimmäismäärä on kuitenkin 50 prosenttia

työntekijän kymmenen viimeisen meripalve-
luvuoden eri työsuhteiden yhteenlaskettujen
palkkojen keskimääräisestä kuukausipal-
kasta; kymmentä viimeistä meripalveluvuotta
laskettaessa otetaan huomioon vuosi 2004 ja
sitä edeltäneet kalenterivuodet, kuitenkin si-
ten, että ajalta ennen vuotta 1996 otetaan
huomioon enintään neljä kalenterivuotta ja
jätetään huomioon ottamatta sellaiset meri-
palveluvuodet, joilta työntekijälle on mak-
settu osa-aikaeläkettä; keskimääräinen kuu-
kausipalkka määräytyy kuitenkin niiden ka-
lenterivuosien ja niiden ansioiden perusteella
kuin se olisi määräytynyt, jos työntekijä olisi
tullut työkyvyttömäksi 31 päivänä joulukuuta
2004 tai jos edellä tarkoitettu keskimääräinen
kuukausipalkka on olennaisesti alhaisempi tai
korkeampi kuin se palkka, jota työntekijä on
saanut merimiestoimesta niin pitkänä aikana,
että alhaisempaa tai korkeampaa palkkaa on
voitu pitää vakiintuneena, pidetään keskimää-
räisenä kuukausipalkkana sitä keskimääräistä
työansiota, joka työntekijällä olisi ollut, jollei
muutosta olisi ollut;

2) edellä 1 kohdan mukaisesti laskettu
eläke kerrotaan luvulla 0,8;

3) karttunut eläke määräytyy vanhan lain
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22 a §:n mukaisesti, sellaisena kuin se oli
ennen 1 päivää tammikuuta 2005 voimassa
olleessa laissa.

Edellyttäen, että työntekijä jää vanhuus-
eläkkeelle uuden lain alaisesta työsuhteesta
eläkekassan ollessa uuden lain 108 §:n perus-
teella toimivaltainen käsittelemään eläkeha-
kemuksen, taikka edellyttäen, että työnteki-
jällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen,
jota koskevan eläkehakemuksen eläkekassa
on uuden lain 108 §:n perusteella toimivaltai-
nen käsittelemään ja työntekijän uuden lain
mukaiset työansiot eläketapahtumakuukau-
den ja sitä edeltäneen kolmenkymmenenkuu-
den kalenterikuukauden aikana ovat yhteensä
vähintään 16 800 euroa, uuden lain mukaan
karttunut eläke vuosilta 2007—2015 määräy-
tyy soveltaen uuden lain 66—70 §:ää sellai-
sina kuin ne olivat 31 päivänä joulukuuta
2015. Tällöin uuden lain mukaan karttuneen
eläkkeen, vuosilta 2005 ja 2006 vanhan lain
16 §:n mukaan karttuneen eläkkeen ja 1 mo-
mentissa säädetyn, ennen 1 päivää tammi-
kuuta 2005 karttuneen eläkkeen myönnettävä
yhteismäärä määräytyy siten kuin tämän mo-
mentin 1,2 tai 3 kohdassa säädetään soveltaen
sitä 1, 2 tai 3 kohdan säännöstä, jonka mu-
kaan eläke muodostuu suurimmaksi:

1) uuden lain mukaisen eläkkeen määrä
sekä vuosilta 2005 ja 2006 karttuneen eläk-
keen määrä lisätään 1 momentin 1 kohdan
mukaisesti laskettuun eläkkeeseen; näin las-
kettuna myönnettävän vanhuus- tai työkyvyt-
tömyyseläkkeen määrä voi kuitenkin ylittää 1
momentin 1 kohdassa säädetyn enimmäis-
määrän ainoastaan siltä osin kuin uuden lain
mukainen eläke sekä vuosilta 2005 ja 2006
karttunut vanhan lain mukainen eläke on
karttunut sen kalenterikuukauden jälkeen,
jonka aikana työntekijä on täyttänyt uuden
lain 8 §:ssä säädetyn vanhuuseläkkeen alaikä-
rajan tai sitä alemman eläkeiän;

2) uuden lain mukaisen eläkkeen määrä
sekä vuosilta 2005 ja 2006 karttuneen eläk-
keen määrä lisätään edellä 1 momentin 2
kohdan mukaisesti laskettuun eläkkeeseen;

3) uuden lain mukaisen eläkkeen määrä
sekä vuosilta 2005 ja 2006 karttuneen eläk-
keen määrä lisätään edellä 1 momentin 3
kohdan mukaisesti laskettuun eläkkeeseen.

Työntekijän jäädessä vanhuuseläkkeelle tai
työkyvyttömyyseläkkeelle muussa kuin 1 ja 2

momentissa säädetyissä tilanteissa, ennen
1 päivää tammikuuta 2005 karttunut eläke
määräytyy siten kuin tämän momentin 1 tai
2 kohdassa säädetään soveltaen 1 kohdassa
vanhan lain 17 §:n 3—5 ja 7—9 momenttia
sekä 20 §:n 1 momentin 1—5 virkettä, sellai-
sena kuin ne olivat ennen 1 päivää tammi-
kuuta 2005 voimassa olleessa vanhassa
laissa, sekä merimieseläkelain muuttamisesta
annetun lain (1745/1995) voimaantulosään-
nöksen 7 momenttia:

1) karttunut eläke määräytyy siten kuin
1 momentin 1 kohdassa säädetään;

2) karttunut eläke määräytyy vanhan lain
17 §:n 3—5 ja 7—9 momentin mukaisesti
sellaisina kuin ne olivat voimassa 31 päivänä
joulukuuta 2004, siltä osin kuin eläkkeeseen
oikeuttava aika kohdistuu vuosille
1991—2004; ajalta ennen 1 päivää tammi-
kuuta 1991 ansaitulta eläkkeeseen oikeutta-
valta maksukuukaudelta eläkkeen määrä on
1/8 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta
palkasta.

Työntekijän jäädessä vanhuuseläkkeelle tai
työkyvyttömyyseläkkeelle muussa kuin 1 ja 2
momentissa säädetyissä tilanteissa uuden lain
mukaan karttunut eläke määräytyy soveltaen
72—76 §:ää. Tällöin uuden lain mukaan kart-
tuneen eläkkeen, vuosilta 2005 ja 2006 van-
han lain 17 §:n mukaan karttuneen eläkkeen
ja edellä 3 momentissa säädetyn, ennen 1
päivää tammikuuta 2005 karttuneen eläkkeen
myönnettävä yhteismäärä määräytyy siten
kuin tämän momentin 1 tai 2 kohdassa sääde-
tään soveltaen sitä 1 tai 2 kohdan säännöstä,
jonka mukaan eläke muodostuu suurim-
maksi:

1) uuden lain mukaisen eläkkeen määrä
sekä vuosilta 2005 ja 2006 karttuneen eläk-
keen määrä lisätään 3 momentin 1 kohdan
mukaisesti laskettuun eläkkeeseen; näin las-
kettuna myönnettävän vanhuus- tai työkyvyt-
tömyyseläkkeen määrä voi kuitenkin olla
enintään 1 momentin 1 kohdassa säädetyn
enimmäismäärän suuruinen;

2) uuden lain mukaisen eläkkeen määrä
sekä vuosilta 2005 ja 2006 karttuneen eläk-
keen määrä lisätään 3 momentin 2 kohdan
mukaisesti laskettuun eläkkeeseen.

Jos 2 momentin 1 kohdassa tai 4 momentin
1 kohdassa säädetyllä tavalla lasketun van-
huus- tai työkyvyttömyyseläkkeen, uuden
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lain voimaan tullessa voimassa olleen vanhan
lain 11 b §:ssä tarkoitetuilta palkattomilta
ajoilta karttuneen eläkkeen, uuden lain
80 §:ssä tarkoitetuilta palkattomilta ajoilta
karttuneen eläkkeen ja valtion varoista suori-
tettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmi-
vuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta
annetun lain (644/2003) mukaan karttuneen
eläkkeen yhteismäärä ylittää 1 momentin
1 kohdassa säädetyn enimmäismäärän, vä-
hennetään ennen 1 päivää tammikuuta 2005
voimassa olleen vanhan lain mukaan karttu-
neen eläkkeen, uuden lain voimaan tullessa
voimassa olleen vanhan lain 11 a §:ssä tar-
koitetuista työansioista tai uuden lain
78 §:ssä tarkoitetuista työansioista karttuneen
eläkkeen määrästä edellä mainitun enimmäis-
määrän ylittävän osan vastaava määrä. Eläk-
keiden yhteismäärää laskettaessa ei kuiten-
kaan oteta huomioon sitä 2 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettua uuden lain voimaan tullessa
voimassa olevan vanhan lain 11 a §:ssä
tarkoitetuista työansioista tai uuden lain
78 §:ssä tarkoitetuista työansioista karttunutta
eläkettä, joka on karttunut sen kalenterikuu-
kauden päättymisen jälkeen, jonka aikana
työntekijä on täyttänyt uuden lain 8 §:ssä sää-
detyn vanhuuseläkkeen alaikärajan tai sitä
alemman eläkeiän.

17 §
Jos työntekijä on työskennellyt Suomessa

ennen 1 päivää tammikuuta 2005, uuden lain
72 §:n 3 momentissa tarkoitettu teoreettiseen
eläkkeeseen tuleva erillinen lisä lasketaan sen
työsuhteen palkan perusteella, jonka perus-
teella ennen 1 päivää tammikuuta 2005
myönnettävää eläkettä määrättäessä olisi
otettava huomioon tuleva aika ennen 1 päivää
tammikuuta 2005 voimassa olleen vanhan
lain perusteella.

25 §
Jos työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke

on myönnetty soveltaen ennen 1 päivää tam-
mikuuta 2005 voimassa olleen vanhan lain
säännöksiä, eläkkeen aikana saaduista ansi-
oista karttuu uuden lain voimaantulon jälkeen
uutta eläkettä sen estämättä, mitä tämän lain
20 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään, uuden
lain 72—76 §:n mukaisesti ja näin karttunut
eläke myönnetään työkyvyttömyyseläkkeen
tai työttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuus-
eläkkeeksi 65 vuoden iässä.

26 §
Sen estämättä, mitä tämän lain 20 §:n

2 momentissa säädetään, vanhuuseläkkeen ai-
kana saaduista ansioista karttuu uuden lain
voimaantulon jälkeen uutta eläkettä uuden
lain 72—76 §:n mukaisesti ja näin karttunut
eläke myönnetään uuden lain 13 §:n 3 mo-
mentin mukaisesti siitä huolimatta, että työn-
tekijä on täyttänyt ennen 1 päivää tammi-
kuuta 2005 voimassa olleen vanhan lain
14 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyn van-
huuseläkeiän ennen 1 päivää tammikuuta
2005.

33 §
Merimieseläkelain mukainen palveluaika

määräytyy ajalta ennen 1 päivää tammikuuta
1991 vanhan lain 11 §:n mukaisesti, sellai-
sena kuin se oli voimassa 31 päivänä joulu-
kuuta 1990, sekä vuosilta 1991—2006 van-
han lain 14 §:n 6 momentin mukaisesti, sel-
laisena kuin se oli voimassa uuden lain voi-
maan tullessa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Tässä laissa säädettyihin rahamääriin so-
velletaan merimieseläkelain 101 §:ää.

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty
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