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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osa-aikaelä-
kettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten
muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksi-
tyisten alojen työeläkejärjestelmää koskevien
lakien säännöksiä osa-aikaeläkkeen alaikära-
jasta ja osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnettä-
vän eläkkeen määräytymisestä.

Osa-aikaeläkkeen alaikäraja muutetaan py-
syvästi 58 vuodeksi lain tasolla. Muutos kos-
kee vuonna 1947 ja sen jälkeen syntyneitä
henkilöitä. Heillä myös osa-aikaeläkkeellä
olosta kertyvän vanhuuseläkkeen määrää
pienennetään. Sen sijaan osa-aikaeläkkeen
saajalle myönnettävä työkyvyttömyyseläke
säädettäisiin kokoaikaista työntekoa vastaa-
vaksi. Tällaiseen työkyvyttömyyseläkkee-
seen liitetään samanlainen työnantajan vastuu
kuin työnantajalla on muistakin työkyvyttö-
myyseläkkeistä. Lisäksi ehdotetaan työaika-
lakiin siirrettäväksi nykyisen määräaikaisen
lain säännös siitä, että työnantajan on pyrit-
tävä järjestämään työt niin, että
osa-aikaeläkkeelle haluava työntekijä voisi
siirtyä osa-aikatyöhön.

Ennen vuotta 1947 syntyneillä työntekijöil-
lä ja yrittäjillä säilyy osa-aikaeläkkeen ny-
kyinen 56 vuoden alaikäraja. Myös
osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnettävän van-
huuseläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen
määräytyminen pysyy näillä ikäluokilla en-
nallaan.

Lisäksi ehdotetaan, että yksityisten alojen
työeläkejärjestelmästä ja kansaneläkejärjes-
telmästä ei enää myönnetä yksilöllistä var-
haiseläkettä vuoden 1943 jälkeen syntyneille

työntekijöille tai yrittäjille. Ennen vuotta
1944 syntyneillä henkilöillä säilyy mahdolli-
suus saada yksilöllistä varhaiseläkettä nykyi-
sen lain mukaisesti.

Lisäksi ehdotetaan, että työttömyys-
eläkkeen työhistoriaa koskevaa vaatimusta
tarkistetaan eräillä ennen 1945 syntyneillä
työntekijöillä kohtuuttomien väliinputoamis-
ten estämiseksi.

Yksityisten alojen työeläkejärjestelmää
koskevat muutokset perustuvat työmarkki-
noiden keskusjärjestöjen 12 päivänä marras-
kuuta 2001 tekemään yksityisalojen työeläk-
keiden kehittämistä koskevaan periaatesopi-
mukseen.

Hallitus on todennut kannanotossaan 13
päivänä marraskuuta 2001, että työmarkki-
noiden keskusjärjestöjen edellä mainittu pe-
riaatesopimus vastaa hallituksen tavoitteita
työeläkkeiden kehittämiseksi työssä
pysymistä, työkykyä ja työllistymistä
tukevaan suuntaan sekä varhaiseläkejärjes-
telmässä työeläkelainsäädännön mukaisen
ansiosidonnaisuusperiaatteen kehittämiseksi.

Työttömyyseläkettä koskevat lainmuutok-
set ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päi-
vänä elokuuta 2002 ja muut lainmuutokset 1
päivänä tammikuuta 2003.

Osa-aikaeläkkeen ikärajan nousu toteutuu
vuoden 2005 alusta, ja yksilöllinen var-
haiseläke poistuisi vuonna 1944 ja sen jäl-
keen syntyneiltä vuoden 2004 alusta.

—————



HE 45/2002 vp2

YLEISPERUSTELUT

1. Nykyt i la

1.1. Joustavaa eläkeikäjärjestelyä koske-
va lainsäädäntö ja käytäntö

Joustavaa eläkeikää koskeva uudistus to-
teutettiin yksityisten alojen työeläkejärjes-
telmässä ja kansaneläkejärjestelmässä vuo-
den 1986 alusta. Tuolloin säädettiin yksilölli-
sestä varhaiseläkkeestä sekä mahdollisuudes-
ta jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 60
vuoden iästä alkaen tai lykätä vanhuuseläk-
keelle siirtymistä 65 vuoden iän jälkeen. Yk-
silöllisen varhaiseläkkeen ikärajaksi säädet-
tiin aluksi 55 vuotta.

Yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikäraja ko-
rotettiin vuoden 1994 alusta 58 vuoteen. Ikä-
rajan korottamisen lisäksi työssä jatkaminen
tehtiin työntekijälle eläkkeelle siirtymistä
houkuttelevammaksi siten, että työn jatkami-
nen paransi eläketurvan tasoa.

Työttömyyseläkkeen alaikäraja on ollut 60
vuotta vuodesta 1985. Sen saamisen edelly-
tyksenä on vuodesta 1994 ollut muun muas-
sa, että henkilö on 15 viimeisen vuoden aika-
na vähintään viisi vuotta ansainnut työ- tai
virkasuhteen perusteella eläkettä. Edellytystä
perusteltiin sillä, että työttömien toimeentu-
losta huolehtimisen on ensisijaisesti tapah-
duttava työttömyyspäivärahan turvin ja että
työttömyyseläkettä ei ole tarkoitettu toimeen-
tuloksi sellaiselle väestönosalle, joka ei ole
ollut työelämässä.

Vuoden 2000 alusta yksilöllisen var-
haiseläkkeen ikäraja korotettiin 60 vuoteen.
Samalla kun työttömyyseläkkeen määrää
pienennettiin, työttömyyseläkkeelle pääsyä
helpotettiin. Myös työttömyyseläkkeestä
työnantajalle aiheutuvia omavastuukustan-
nuksia lisättiin. Toisaalta vähennettiin työn-
antajalle työkyvyttömyyseläkkeestä aiheutu-
via kustannuksia. Tavoitteena oli edistää

ikääntyneiden henkilöiden työssä jatkamista
ja myöhentää heidän eläkkeelle siirtymistään.

Vuoden 1987 alusta varhaiseläkkeisiin li-
sättiin osa-aikaeläke, jonka alaikäraja oli alun
perin 60 vuotta. Ikäraja alennettiin vuoden
1994 alusta 58 vuoteen, jotta ikääntyvällä
työntekijällä olisi vaihtoehtoja vähentää as-
teittain työntekoa. Ikääntyvien työntekijöiden
osa-aikatyö- ja osa-aikaeläkejärjestelystä an-
netulla väliaikaisella lailla (227/1998) ikäraja
alennettiin 56 vuoteen 1 päivästä heinäkuuta
1998 vuoden 2000 loppuun. Samana vuonna
parannettiin osa-aikaeläkkeen jälkeen myön-
nettävää työkyvyttömyyseläkkeen määrää.
Laki säädettiin määräaikaiseksi, jotta lain
voimassaoloaikana saataisiin kokemuksia sii-
tä, pystytäänkö ikääntyville työntekijöille
luomaan tarvittavia osa-aikatyötilaisuuksia.
Vuonna 1999 väliaikaisen lain voimassaolo-
aikaa pidennettiin vuoden 2002 loppuun,
koska ei ollut vielä riittävästi tietoa
osa-aikaeläkkeen vaikutuksesta työssä jat-
kamiseen.

Yksilöllinen varhaiseläke

Työntekijäin eläkelain (395/1961; TEL) 4
e §:n mukaan 60 vuotta täyttäneellä henkilöl-
lä on oikeus saada työkyvyttömyyseläke yk-
silöllisenä varhaiseläkkeenä. Edellytyksenä
on, että hänen työkykynsä, ottaen huomioon
sairaus, vika tai vamma, ikääntymiseen liit-
tyvät tekijät, ammatissa olon pitkäaikaisuus,
hänelle työstä aiheutunut rasittuneisuus ja
kuluneisuus sekä työolosuhteet, on pysyvästi
siinä määrin alentunut, ettei hänen
kohtuudella voida edellyttää enää jatkavan
ansiotyötään. Lisäksi edellytetään, että hänen
eläkettä määrättäessä luetaan eläkkeeseen
oikeuttavaksi ajaksi eläkeikään jäljellä oleva
aika eli tuleva aika ja että hän luopuu laissa
säädetyin tavoin ansiotyöstä.
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Työntekijäin eläkelain muuttamisesta anne-
tun lain (1263/1999) voimaantulosäännöksen
mukaan ennen vuotta 1944 syntyneet henki-
löt säilyttivät oikeutensa saada yksilöllistä
varhaiseläkettä 58 vuotta täytettyään.

TEL:n 4 e §:ää vastaava säännös on lyhyt-
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin
eläkelain (134/1962; LEL) 4 a §:ssä. Viit-
taussäännösten perusteella edellä mainittu
TEL:n säännös koskee myös taiteilijoiden ja
eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin
eläkelain (662/1985; TaEL) sekä yrittäjien
eläkelain (468/1969; YEL) ja maatalousyrit-
täjien eläkelain (467/1969; MYEL) mukaisia
eläkkeitä.

Yksilöllistä varhaiseläkettä koskevat sään-
nökset ovat myös merimieseläkelain
(72/1956; MEL) 15 §:ssä. Ne vastaavat
TEL:n säännöksiä.

Kansaneläkelain (347/1956; KEL) 20 §:n 1
momentissa ja 22 a §:n 1 momentissa on
kansaneläkettä koskevat säännökset yksilölli-
sestä varhaiseläkkeestä. KEL:n muuttamises-
ta annetun lain (1271/1999) voimaantulo-
säännöksen mukaan ennen vuotta 1944 syn-
tyneet henkilöt säilyttivät oikeutensa saada
yksilöllistä varhaiseläkettä 58 vuotta täytet-
tyään.

Osa-aikaeläke

TEL:n 4 f §:n 1 momentin johdantokappa-
leen mukaan oikeus saada osa-aikaeläkettä
on osa-aikatyöhön siirtyneellä 58 mutta ei 65
vuotta täyttäneellä työntekijällä momentissa
mainituin edellytyksin. TEL:n 4 g §:n 1 mo-
mentin mukaan osa-aikaeläke myönnetään
aikaisintaan sitä kuukautta seuraavan kuu-
kauden alusta, jona työntekijä on täyttänyt 58
vuotta, ei kuitenkaan takautuvasti pitemmältä
ajalta kuin osa-aikaeläkkeen hakemista seu-
raavaa kuukautta edeltäneen kuuden kuukau-
den ajalta.

Kun osa-aikaeläkkeen saaja täyttää 65
vuotta ja lopettaa osa-aikatyönsä, hänelle
myönnetään siihen mennessä kertyneen työ-
historian ja osa-aikaeläkkeellä oloajan perus-
teella laskettava vanhuuseläke. TEL:n 5 §:n 2
momentin mukaan osa-aikatyöstä eläkettä
kertyy 1,5 prosenttia vuodessa sen kalenteri-
vuoden alkuun, jonka aikana
osa-aikatyöntekijä täyttää 60 vuotta, ja siitä

eteenpäin 65 vuoden iän täyttämiseen asti 2,5
prosenttia. TEL:n 5 §:n 6 momentin mukaan
osa-aikaeläkkeellä oloajalta eläkettä kertyy
1,5 prosenttia kokoaikatyön ja osa-aikatyön
ansiotulojen erotuksen perusteella lasketta-
vasta ansion alenemasta.

Jos osa-aikatyöntekijä 65 vuotta täytettyään
edelleen jatkaa osa-aikatyötä, osa-aikaeläke
muuttuu TEL:n 4 g §:n 2 momentin mukaan
saman suuruiseksi vanhuuseläkkeeksi. Kun
työntekijä tämän jälkeen lopettaa
osa-aikatyön, tähän työhön perustuneeseen
vanhuuseläkkeen osaan maksetaan 5 a §:n 1
momentin mukainen lykkäyskorotus ja eläk-
keeseen lisätään 5 §:n 6 momentin mukaises-
ti laskettu eläkkeellä olon ajalta ansion ale-
nemasta kertynyt eläkkeenosa.

Osa-aikaeläkkeellä olevalle työntekijälle
myönnettävän työkyvyttömyyseläkkeen
osa-aikatyöhön perustuva eläkkeenosa ja
osa-aikaeläkkeellä oloajalta laskettava eläk-
keenosa määräytyvät samalla tavalla kuin
vanhuuseläkkeessä TEL:n 5 §:n 1 ja 2 mo-
mentin sekä 5 §:n 6 momentin mukaisesti.
Jos tällaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen
liittyy tulevan ajan eläkeosuus, sen karttu-
misprosentti määräytyy samoin kuin yleen-
säkin TEL:n 5 §:n 3 momentin mukaisesti si-
ten, että 50 ja 60 vuoden iän välisenä aikana
karttumisprosentti on 1,2 prosenttia ja 60 ja
65 vuoden iän välisenä aikana 0,8 prosenttia.

TEL:n säännökset osa-aikaeläkkeestä kos-
kevat LEL:n 4 §:n 6 momentissa ja
13 a §:ssä, MYEL:n 6 ja 19 §:ssä sekä YEL:n
5 ja 17 §:ssä olevan viittaussäännöksen pe-
rusteella myös näiden eläkelakien mukaisia
eläkkeitä.

MEL:ssa on osa-aikaeläkettä koskevat
säännökset lain 14 b ja 14 c §:ssä.

Ikääntyvien työntekijöiden osa-aikatyö- ja
osa-aikaeläkejärjestelystä annetun lain 1 §:n
mukaan työnantajan on pyrittävä järjestä-
mään työt niin, että työntekijä voi tehdä
osa-aikatyötä, jos työntekijä haluaa siirtyäk-
seen osa-aikaeläkkeelle tehdä säännöllistä
työaikaa lyhyemmän ajan työtä. Työajan ly-
hentäminen toteutetaan työnantajan ja työn-
tekijän sopimalla tavalla ottaen huomioon
työntekijän tarpeet sekä tuotanto- ja palvelu-
toiminta.

Ikääntyvien työntekijöiden osa-aikatyö- ja
osa-aikaeläkejärjestelystä annetun lain 2 §:n
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1 momentin mukaan työntekijällä, joka on
täyttänyt 56 vuotta, on sen estämättä, mitä
TEL:n 4 f §:n 1 momentissa säädetään
osa-aikaeläkkeen saamisen alaikärajasta, oi-
keus osa-aikaeläkkeeseen, jos edellä maini-
tussa laissa säädetyt osa-aikaeläkkeen saami-
sen edellytykset muuten täyttyvät. Saman
pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa
säädetty koskee myös YEL:ssa ja MYEL:ssa
tarkoitettua yrittäjää. Viittaussäännösten pe-
rusteella laki koskee myös LEL:n ja MEL:n
mukaisia eläkkeitä. Laki oli voimassa vuoden
2000 loppuun, mutta sen voimassaoloaikaa
jatkettiin vuoden 2002 loppuun lailla ikään-
tyvien työntekijöiden osa-aikatyö- ja osa-
aikaeläkejärjestelystä annetun lain 3 §:n
muuttamisesta (1269/1999).

Osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnettävän
työkyvyttömyyseläkkeen kustantamisesta
säädetään TEL:n 12 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa. Yleensä täysitehoisten työkyvyttö-
myyseläkkeiden neljästä viidesosasta vastaa
yksin se eläkelaitos, jonka piiriin työntekijä
on kuulunut sen työsuhteen perusteella, jo-
hon tuleva aika liittyy. Osa-aikaeläkkeen jäl-
keen myönnettävä työkyvyttömyyseläke on
säädetty tämän järjestelyn ulkopuolelle, ja
siitä vastaavat eläkelaitoksen yhteisesti sa-
man momentin 4 kohdan mukaan.

1.2. Nykytilan arviointi

Joustavista eläkemuodoista erityisesti yksi-
löllinen varhaiseläke on helpottanut pitkän
työuran tehneiden ja kuluttavissa ammateissa
toimineiden ikääntyvien työkyvyttömyys-
eläkkeelle siirtymistä. Toisaalta on erityisesti
ikärakenteen muutoksen takia syytä jatkaa
toimia, joilla tuetaan ikääntyvien henkilöiden
mahdollisimman täysipainoista työelämään
osallistumista. Vaikka erityisesti 55—
59-vuotiaiden työllisyysaste on viime vuosi-
na parantunut, työssä jatkaminen vanhuus-
eläkeikään asti on yhä harvinaista.

Suomessa keskimääräinen eläkkeelle siir-
tymisikä on edelleen huomattavasti alempi
kuin 65 vuoden vanhuuseläkeikä. Työssä jat-
kamista on pyritty edistämään muuttamalla
useaan otteeseen varhaiseläkkeiden alaikära-
joja. Joulukuun lopussa 2001 yksityisten alo-
jen työeläkelakien mukaisella yksilöllisellä
varhaiseläkkeellä oli 22 533 henkilöä, ja kan-

saneläkejärjestelmässä 6 867 henkilöä.
Vuonna 2001 yksilöllisiä varhaiseläkkeitä al-
koi yksityisten alojen työeläkelakien mukaan
2 517 kappaletta ja kansaneläkejärjestelmäs-
sä 890 kappaletta.

Osa-aikaeläkkeelle jäätiin heti sen säätämi-
sen jälkeen arvioitua vähemmän. Tuolloin
yksilöllisen varhaiseläkkeen alaikäraja oli
osa-aikaeläkkeen alaikärajaa matalampi.
Osa-aikaeläkkeen alaikärajan alentamisen
jälkeen vuonna 1998 osa-aikaeläkeläisten
määrät lähtivät nopeaan kasvuun. Siten voi-
daan olettaa, että osa-aikaeläke korvasi osal-
taan yksilöllistä varhaiseläkettä. Joulukuun
lopussa 2001 yksityisten alojen työeläkelaki-
en mukaisella osa-aikaeläkkeellä oli 16 677
henkilöä. Vuonna 2001 osa-aikaeläkkeitä al-
koi 5 666 kappaletta.

Aikaisemmilla lainmuutoksilla ja ikäänty-
vien työntekijöiden työolojen kehittämisellä
ei ole onnistuttu korottamaan eläkkeelle siir-
tymisikää riittävästi.

Keskimääräisellä eläkkeellesiirtymisiällä
on työeläkkeiden rahoituksen kestävyyden
kannalta keskeinen merkitys. Ongelma ko-
rostuu kun suuret ikäluokat saavuttavat var-
haiseläkkeisiin oikeuttavat alaikärajat.

Työttömyyseläkkeen saamisen edellytyk-
senä oleva viiden vuoden työssäoloedellytys
15 vuoden aikana on pitkään jatkuneen suur-
työttömyyden oloissa usein osoittautunut
vaikeaksi täyttää, vaikka työtä on aktiivisesti
etsitty. Hylkäävän ratkaisun työttömyyselä-
kehakemukseensa työssäoloedellytyksen
täyttämättä jäämisen vuoksi saaneita henki-
löitä on eläketurvakeskuksen eläkerekisterin
mukaan 1 218. Lisäksi on henkilöitä, jotka
eivät ole hakeneet eläkettä saatuaan tietää, et-
tä heillä ei täyty työssäoloedellytys. Näiden
lisäksi väliinputoajia saattaa olla niiden hen-
kilöiden joukossa, jotka saavat edelleen päi-
värahaa tai työmarkkinatukea ja täyttävät
työttömyyseläkkeeseen oikeuttavan 60 vuo-
den iän myöhemmin.

2. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

Hallitusohjelman mukaan työelämässä,
työkykyä ylläpitävässä toiminnassa ja koulu-
tuspolitiikassa sekä eläke- ja työttömyystur-
vajärjestelmässä toteutetaan muutoksia, jotka
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kannustavat työnantajia pitämään palveluk-
sessaan ja ottamaan palvelukseensa myös
ikääntyvää henkilöstöä sekä edistävät ikään-
tyvien työssä ja työmarkkinoilla pysymistä.
Tavoitteena on lisätä työssä olevien osuutta
työikäisestä väestöstä ja myöhentää pitkällä
aikavälillä keskimääräistä työmarkkinoilta
poistumisikää kahdella-kolmella vuodella,
lähemmäs normaalia vanhuuseläkeikää ja si-
ten vähentää eläkemaksujen nousupainetta.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat 12
päivänä marraskuuta 2001 sopineet yksityis-
alojen työeläkkeiden kehittämisen periaat-
teista. Sopimuksen tavoitteena on tehdä työ-
eläkejärjestelmään tarpeelliset muutokset,
joilla myöhennetään keskimääräistä eläkkeel-
le siirtymisikää kahdella-kolmella vuodella ja
sopeutetaan eläkejärjestelmä keskimääräisen
elinajan jatkuvaan kasvuun.

Hallitus on todennut kannanotossaan 13
päivänä marraskuuta 2001, että työmark-
kinoiden keskusjärjestöjen edellä mainittu
periaatesopimus vastaa hallituksen tavoitteita
työeläkkeiden kehittämiseksi työssä
pysymistä, työkykyä ja työllistymistä
tukevaan suuntaan sekä varhais-
eläkejärjestelmässä työeläkelainsäädännön
mukaisen ansiosidonnaisuusperiaatteen
kehittämiseksi.Periaatesopimuksen tavoitteena on myös
luoda edellytyksiä yksityisalojen työeläkela-
kien yhdistämiseksi ja yksinkertaistamiseksi.
Periaatesopimuksen pohjalta ryhdytään tar-
kentamaan lainsäädäntöä selvittäen samalla
periaateratkaisuun liittyviä lukuisia teknisiä
yksityiskohtia siten, että muodostuu toimiva
kokonaisuus. Samalla arvioidaan suunniteltu-
jen muutosten vaikutukset eri sukupuolten
eläketurvaan sekä huolehditaan siitä, että
työttömyysturvaan ja eläkejärjestelmään teh-
tävien muutosten yhteisvaikutuksena ei syn-
ny väliinputoamistilanteita.

Periaatesopimuksen mukaan vanhuuseläk-
keelle voisi jäädä joustavasti 62—68 vuoden
iässä vuoden 2005 alusta. Vanhuuseläkkeen
voisi ottaa varhennettuna 62 vuoden iästä al-
kaen, jolloin eläkkeeseen tehdään 0,6 prosen-
tin varhennusvähennys kuukautta kohden.
Ansaitun eläkkeen suuruinen vanhuuseläke
myönnettäisiin 63 vuoden iässä. Jos työsken-
telyä jatketaan 63 vuoden iän jälkeen, eläket-
tä kertyisi siitä alkaen 4,5 prosenttia vuodes-
sa 68 vuoden ikään asti. Vanhuuseläkkeen

rinnalla tehdystä työstä eläkettä kertyisi kui-
tenkin peruskarttumisprosentin mukaan eli
1,5 prosenttia vuodessa.

Sopimuksen mukaan työttömyyseläkettä ei
myönnettäisi vuoden 1949 jälkeen syntyneil-
le.

Periaatesopimuksen mukaan tehostetaan
myös eläkelakien mukaista ammatillista kun-
toutusta.

Sopimus on osa työelämän ja eläkejärjes-
telmien kehittämisen kokonaisuutta, jonka
tavoitteena eläkkeelle siirtymisiän myöhen-
tymisen lisäksi eläkejärjestelmän sopeutta-
minen keskimääräisen elinajan jatkuvaan
kasvuun.

Osa varhaiseläkkeitä koskevista muutoksis-
ta ajoittuu ennen vuotta 2005 ja osa sen jäl-
keen. Osa-aikaeläkkeen alaikärajan väliai-
kaista alentamista koskevan erillislain voi-
massaoloaika päättyy vuoden 2002 lopussa.
Periaatesopimuksen mukaan osa-aikaeläk-
keen ikärajan palauttaminen 58 vuoteen kos-
kee vuoden 1946 jälkeen syntyneitä henkilöi-
tä. Yksilöllisen varhaiseläkkeen lakkauttami-
nen itsenäisenä eläkelajina koskee sopimuk-
sen mukaan vuoden 1943 jälkeen syntyneitä
henkilöitä. Vuonna 1944 syntyneet henkilöt
täyttävät nykyisen yksilölliseen varhaiseläk-
keen 60 vuoden alaikärajan vuonna 2004.

2.1. Yksilöllistä varhaiseläkettä koskevat
lainmuutokset

Yksilöllisestä varhaiseläkkeestä ehdotetaan
luovuttavaksi siten, että vuoden 1943 jälkeen
syntyneillä ei enää ole oikeutta yksilölliseen
varhaiseläkkeeseen. Vuoden 2000 alusta
voimaan tulleiden muutosten yhteydessä en-
nen vuotta 1944 syntyneet henkilöt säilyttivät
kuitenkin oikeutensa saada yksilöllistä var-
haiseläkettä 58 vuotta täytettyään. Nämä sa-
mat ikäluokat säilyttäisivät oikeuden yksilöl-
liseen varhaiseläkkeeseen jatkossakin.

Eläkejärjestelmien kehittämistä koskevan
sopimuksen mukaan "yksilöllisen var-
haiseläkkeen korvaa vuonna 1944 ja sen jäl-
keen syntyneiden osalta mahdollisuus jäädä
iästä 63 lukien ilman työkyvyttömyysedelly-
tystä ansaitun eläkkeen suuruiselle vanhuus-
eläkkeelle; samalla 60 vuotta täyttäneiden
työkyvyttömyyseläkeoikeuden arvioinnissa
painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista
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luonnetta silloin, kun ansiotyöura on pitkä ja
työn aiheuttama rasittuneisuus ja kuluneisuus
ikääntymiseen liittyviin tekijöihin yhdisty-
neenä tekee työn jatkamisen kohtuuttomak-
si."

TEL:n 4 §:n 3 momentin mukaan ”oikeus
saada työkyvyttömyyseläkettä on työntekijäl-
lä, jonka työkyvyn voidaan sairauden, vian
tai vamman johdosta arvioida, kun otetaan
huomioon myös jo kulunut aika, olevan yh-
denjaksoisesti ainakin vuoden ajan alentunut
vähintään kahdella viidenneksellä. Työkyvyn
alentumista arvioitaessa otetaan huomioon
työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itsel-
leen ansiotuloja saatavissa olevalla sellaisella
työllä, jonka suorittamista voidaan häneltä
kohtuudella edellyttää silmällä pitäen hänen
koulutustaan, aikaisempaa toimintaansa,
ikäänsä ja asumisolosuhteitaan sekä näihin
verrattavia muita seikkoja. Työkyvyn vaih-
dellessa otetaan huomioon vuotuinen ansio.”

Vastaavasti kansaneläkejärjestelmässä
KEL:n 22 §:n 1 momentin mukaan työkyvyt-
tömänä pidetään henkilöä, joka sairauden,
vian tai vamman takia on kykenemätön te-
kemään tavallista työtään tai muuta siihen
verrattavaa työtä, mitä on pidettävä ikä, am-
mattitaito ja muut seikat huomioon ottaen
hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentu-
lon turvaavana.

Työkyvyttömyyden arviointi on kokonais-
harkintaa. Mitä vanhemmasta eläkkeenhaki-
jasta on kysymys, sitä suuremman merkityk-
sen jo nykyisen ratkaisukäytännön mukaan
edellä todetuissa määritelmissä mainitut ikä,
koulutus ja ammattitaito sekä aikaisempi työ
saavat työkyvyn arvioinnissa. Kun mahdolli-
suus siirtyä yksilölliselle varhaiseläkkeelle
työkyvyn heikennyttyä poistuu, erityisesti 60
vuotta täyttäneiden työntekijöiden eli aikai-
sempien säännösten mukaan yksilölliseen
varhaiseläkkeeseen oikeutettujen henkilöiden
työkyvyttömyyseläkeoikeuden arvioinnissa
painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista
luonnetta silloin, kun ansiotyöura on pitkä ja
työn aiheuttama rasittuneisuus ja kuluneisuus
ikääntymiseen liittyviin tekijöihin yhdisty-
neenä tekee työn jatkamisen kohtuuttomaksi.

Lainmuutoksen yhteydessä ei muuteta
TEL:n 4 §:n 3 momenttia. Näin ollen vaikka
4 §:n 8 momentissa ehdotetaan työkyvyttö-
myyseläkeoikeuden kokonaisharkinnassa

työkyvyttömyyden ammatillisen luonteen
painottamista erityisesti 60 vuotta täyttäneil-
lä, työkyvyttömyyden arviointia ei ole tarkoi-
tus tiukentaa myöskään alle 60-vuotiaiden
kohdalla.

Edellä esitetyt periaatteet koskevat myös
LEL:n, TaEL:n, MYEL:n ja YEL:n piiriin
kuuluvia henkilöitä. Myös MEL:iin ehdote-
taan tehtäväksi vastaavat muutokset.

Vastaavia työkyvyttömyyseläkettä koske-
via tulkintaperiaatteita sovelletaan myös kan-
saneläkejärjestelmässä. Kansaneläkelakiin
ehdotetaan tehtäviksi yksilöllisen var-
haiseläkkeen lakkaamisen vuoksi vastaavat
muutokset kuin TEL:iin.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen periaa-
tesopimukseen sisältyy myös kuntoutusta
koskevia kehittämiskohteita, joilla pyritään
vaikuttamaan ikääntyvien työntekijöiden
mahdollisuuksiin jatkaa työelämässä nykyis-
tä pidempään. Sopimuksen mukaan on tar-
koitus toteuttaa työkyvyttömyyden uhkan to-
teamiseen perustuva oikeus ammatilliseen
kuntoutukseen.

Lisäksi on sovittu jatkettavaksi ja tehostet-
tavaksi Työeläkevakuuttajat TELA ry:n
koordinoimaa työntekijöille, työnantajille se-
kä erityisesti työterveyshuollon ja henkilös-
töhallinnon edustajille suunnattua koulutus-
ohjelmaa yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja
eläkelaitosten kanssa. Tavoitteena on koulut-
taa työnantajat kehittämään työympäristön
työnjärjestelyjä ja työhön liittyvää kuntoutus-
ta ja koulutusta yhteistyössä työntekijöiden
kanssa siten, että luodaan entistä parempia
edellytyksiä ikääntyville työntekijöille jatkaa
työelämässä nykyistä pitempään.

Edellä mainittujen toimenpiteiden tarkoi-
tuksena on edesauttaa ikääntyvien työnteki-
jöiden mahdollisuutta jatkaa työelämässä.
Yksilöllisen varhaiseläkkeen tarve nuorem-
milla ikäluokilla häviää siten erillisenä elä-
kemuotona. On kuitenkin tarkoituksenmu-
kaista, että työkyvyttömyyseläkkeen arvioin-
nista annetaan tarkemmat ohjeet, miten am-
matillista työkyvyttömyyttä painotetaan 60
vuotta täyttäneillä henkilöillä.

2.2. Osa-aikaeläkettä koskevat lainmuu-
tokset

Osa-aikaeläkkeen alaikäraja ehdotetaan
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muutettavaksi 58-vuoteen pysyvän lain tasol-
le. Kuitenkin vuonna 1946 ja sitä aikaisem-
min syntyneillä säilyisi oikeus osa-aika-
eläkkeeseen 56 vuoden iän täytettyään, jos he
täyttävät muut osa-aikaeläkkeen saamisen
edellytykset.

Ikääntyvien työntekijöiden osa-aikatyö- ja
osa-aikaeläkejärjestelystä annetun lain 1 §:n
mukaan työnantajan on pyrittävä järjestä-
mään työt niin, että työntekijä voi tehdä
osa-aikatyötä, jos työntekijä haluaa siirtyäk-
seen osa-aikaeläkkeelle tehdä säännöllistä
työaikaa lyhyemmän ajan työtä. Työajan ly-
hentäminen toteutetaan työnantajan ja työn-
tekijän sopimalla tavalla ottaen huomioon
työntekijän tarpeet sekä tuotanto- ja palvelu-
toiminta. Koska mainitun lain voimassa olo
päättyy, säännöksen sisältö ehdotetaan siir-
rettäväksi työaikalakiin (605/1996) säännök-
sen sisältöä muuttamatta.

Koska kokoaikatyössä jatkamisen halutaan
olevan vanhuuseläkkeen kannalta edullisem-
paa kuin osa-aikaeläkkeelle siirtymisen, eh-
dotetaan, että osa-aikaeläkkeellä olo pienen-
tää eläkkeen jälkeen myönnettävää vanhuus-
eläkettä. Osa-aikaeläkkeellä ollessa vanhuus-
eläkettä karttuisi ansion alenemasta 0,75 pro-
senttia vuodessa nykyisen 1,5 prosentin sijas-
ta. Tehdystä työstä eläkettä karttuisi normaa-
lin karttumisprosentin mukaan.
Osa-aikaeläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi
65 vuoden iässä. Jos henkilö jatkaa
osa-aikatyössä 65 vuoden iän täyttämisen
jälkeen, osa-aikatyöstä ja osa-aikaeläkkeellä
ollessa ansion alenemasta kertyneet eläk-
keenosat lisätään lykkäyskorotuksineen van-
huuseläkkeeseen silloin, kun osa-aikatyö
päättyy. Tarkoituksena on kuitenkin, että näi-
tä säännöksiä tarkistetaan, kun periaatesopi-
muksen joustavaa vanhuuseläkeikää koske-
vat muutokset toteutetaan vuoden 2005 alus-
ta.

Osa-aikaeläkkeelle siirtyneen henkilön
työkyvyttömyysturva on perusteltua säilyttää
kokoaikatyötä vastaavana. Siksi on myös tar-
koituksenmukaista, että eläkelaitoksen vastuu
ja sen myötä työnantajan vastuu
osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnettävästä
työkyvyttömyyseläkkeestä määräytyy samo-
jen periaatteiden mukaan kuin muissakin
työkyvyttömyyseläkkeissä.

Edellä esitetyt muutokset koskevat myös

LEL:n, MYEL:n ja YEL:n piiriin kuuluvia
henkilöitä.

MEL:iin ehdotetaan tehtäväksi erikseen
osa-aikaeläkettä koskevat muutokset. Tarkoi-
tuksena on, että merityöaikalakia (296/1976)
ja lakia työajasta kotimaan liikenteen aluk-
sissa (248/1982) tarkistetaan erikseen annet-
tavalla hallituksen esityksellä osa-aikatyötä
koskevilta osin.

2.3. Työttömyyseläkkeen väliinputoamis-
ten korjaamista koskeva lainmuutos

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on mietin-
nössään (StVM 23/1999 vp) esittänyt lausu-
man, jossa edellytetään, että hallitus selvittää
pikaisesti työttömyyseläkkeen viiden vuoden
työssäoloedellytyksestä viimeisen 15 vuoden
aikana aiheutuvat väliinputoajaongelmat ja
ryhtyy tarvittaviin lainsäädäntötoimiin.

Esityksessä ehdotetaan, että sosiaali- ja ter-
veysvaliokunnan esiintuoma väliinputoaja-
ongelma, joka on syntynyt siitä, että viiden
vuoden työssäoloedellytys viidentoista vii-
meisen vuoden tarkastelujakson aikana työt-
tömyyseläkkeen saamisen edellytyksenä ei
täyty, koska ikääntyneiden henkilöiden työl-
listyminen 1990-luvun alkupuolella oli käy-
tännössä lähes mahdotonta, korjataan. Esi-
tyksen mukaan tarkastelujakso pidennettäi-
siin tiettyjen väliinputoajaryhmien osalta 15
vuodesta 20 vuoteen. Lainmuutos koskisi nii-
tä ennen vuotta 1945 syntyneitä henkilöitä,
jotka kuuluvat työttömyyseläkettä koskevien
1 päivänä tammikuuta 2000 voimaan tullei-
den lainmuutosten voimaantulosäännöksen
mukaan ennen vuotta 2000 voimassa olleiden
säännösten piiriin tai jotka työttömyyspäivä-
rahan enimmäisjakson jälkeen olivat siirty-
neet työmarkkinatuen saajiksi ja saivat työ-
markkinatukea 1 päivänä tammikuuta 2000.
Lisäksi edellytettäisiin, että tällaisen henki-
lön kokonaistyöhistoria on vähintään 15
vuotta.

KEL:n 22 c §:n mukaan henkilöllä on oi-
keus työttömyyseläkkeeseen, jos hän täyttää
muun muassa TEL:n 8 §:n 4 momentissa tar-
koitettujen lakien edellytykset eläkkeen saa-
miselle. Kansaneläkelakiin ehdotetaan tehtä-
väksi edellä mainitusta TEL:n muutoksesta
johtuva tarkistus.
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3. Esityksen vaikutukset

Ehdotetut muutokset ovat osa keskeisten
työmarkkinajärjestöjen sopimaa yksityisten
alojen työeläkkeiden kehittämiskokonaisuut-
ta. Nyt esitettyjen muutosten taloudellisia
vaikutuksia on vaikeaa tarkastella erillään
siitä kokonaisuudesta, johon ne kuuluvat.
Siksi esitettävissä arvioissa ei ole vielä voitu
ottaa huomioon osa-aikaeläkkeeseen sovittu-
jen muutosten vaikutuksia ihmisten käyttäy-
tymiseen.

Esityksessä yksityisalojen työeläkelakien
mukaisen osa-aikaeläkkeen ikäraja ehdote-
taan muutettavaksi pysyvän lain tasolla 58
vuoteen vuoden 2003 alusta. Samalla ehdote-
taan alennettavaksi osa-aikaeläkkeellä olo-
ajalta ansion alenemasta kertyvää vanhuus-
eläkettä. Tämä vanhuuseläkkeen pienentämi-
nen yksityisten alojen työeläkkeissä alentaa
osa-aikaeläkkeellä olevien tulevia vanhuus-
eläkkeitä ja vanhuuseläkekustannuksia. Kus-
tannusvaikutuksen suhteellinen osuus eläke-
menoista kasvaa, kunnes vanhuuseläkkeellä
ei ole enää nykysäännösten mukaista van-
huuseläkettä saavia. Kustannukset alenevat
vuoden 2030 tienoilla, jolloin esitys vähentää
yksityisalojen työeläkemenoa arviolta 0,34
prosenttia eli noin 68 miljoonaa euroa vuo-
den 2002 rahassa.

Myös yksilötasolla osa-aikaeläkettä koske-
van muutoksen merkitys jää vähäiseksi.
Vuoden 1946 jälkeen syntyneille
osa-aikaeläkkeensaajille kertyisi edellä tar-
koitetun keskeisten työmarkkinajärjestöjen
periaatesopimuksen mukaan eläkettä
osa-aikatyöstä 63 vuoden iän täyttämisen jäl-
keen 4,5 prosenttia vuodessa nykyisen 2,5
prosentin sijasta. Tämä korkeampi karttu-
misprosentti korvaa sitä menetystä, jonka
osa-aikaeläkkeellä oloajalta laskettavan van-
huuseläkekertymän pienentyminen aiheuttaa.
Lisäksi se kannustaa jatkamaan
osa-aikatyössä eläkkeelle siirtymisen sijasta.

Yksilöllisen varhaiseläkkeen lakkaamisella
ei ole olennaista vaikutusta kokonaiseläke-
menoon, kun otetaan huomioon ehdotetun
4 §:n 8 momentin mukainen työkyvyttö-
myyseläkeoikeuden arvioinnin muutos ja
edellä mainitussa periaatesopimuksessa so-
vittu muutos, jonka mukaan kertyneen suu-
ruisen vanhuuseläkkeen voisi saada 63 vuo-

den iästä alkaen.
Työttömyyseläkkeen 5/15-sääntö ehdote-

taan korvattavaksi 5/20-säännöllä niiden
1939—1944 syntyneiden osalta, joilla kaik-
kiaan on vähintään 15 vuotta kokonaistyö-
uraa. Tehtyjen rekisteriselvitysten pohjalta
on karkeasti arvioitavissa, että sellaisia hen-
kilöitä, joille muutos toisi työttömyyseläke-
oikeuden, olisi 1939 ja 1940 syntyneiden ikä-
luokissa noin 450 henkilöä kummassakin ja
1941 ja 1944 syntyneissä ikäluokissa noin
vajaa 300 henkilöä kussakin.

Muutos korottaisi työttömyyseläkkeiden
lukumääriä ja eläkemenoja vuoden 2003
alusta alla olevan taulukon mukaisesti.

Vuosi Työeläkemeno
M€

Lukumäärä
31.12.

Kansaneläkemeno
M€

2003 9 1 700 5

2004 9 1 550 4

2005 7 1 100 3

2006 5 800 2

2007 4 550 2

2008 2 275 1

2009 1 20 0

Euromäärät on ilmaistu nykyisen rahanar-
von mukaisina. Kansaneläkejärjestelmässä
muutos lisää valtion menoja.

4. Asian valmiste lu

Esitys perustuu työmarkkinoiden keskus-
järjestöjen 12 päivänä marraskuuta 2001 te-
kemään yksityisalojen työeläkkeiden kehit-
tämistä koskevaan periaatesopimukseen. Esi-
tys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministe-
riössä virkatyönä. Valmisteluun ovat osallis-
tuneet myös kansaneläkelaitos ja eläketurva-
keskus sekä yksityisen sektorin työeläkejär-
jestelmän kannalta keskeiset työmarkkinajär-
jestöt Suomen Ammattiliittojen Keskus-
järjestö SAK ry, Teollisuuden ja Työnanta-
jain Keskusliitto, Toimihenkilökeskusjärjestö
STTK ry, Palvelutyönantajat ry ja AKAVA
ry. sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Kes-
kusliitto MTK ry, Merimieseläkekassa, Maa-
talousyrittäjien eläkelaitos, Kuntien eläkeva-
kuutus ja Valtiokonttori.
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5. Muita esitykseen vaikuttavia
seikkoja

Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi
TEL:n 12 §:ää osa-aikaeläkkeen jälkeen
myönnettävän työkyvyttömyyseläkkeen kus-
tantamisesta siten, että tällaisesta täysitehoi-
sesta eläkkeestä vastaa kysymyksessä olevan
työsuhteen vakuuttanut eläkelaitos, kuten
muistakin täysitehoisista eläkkeistä. Työ-

markkinoiden keskusjärjestöjen periaateso-
pimuksen mukaan tällaiset työkyvyttömyys-
eläkkeet tulisivat työnantajan omavastuun
piirin samoin kuin muutkin täysitehoiset
eläkkeet. Työnantajan vastuusta määrätään
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ja
laskuperusteissa. Tarkoituksena on, että näi-
hin tehdään periaatesopimuksen mukaiset
muutokset.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Työntekijäin eläkelaki

4 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 8
momentti. Sen mukaan, kun mahdollisuus
siirtyä yksilölliselle varhaiseläkkeelle työky-
vyn heikennyttyä poistuu, 60 vuotta täyt-
täneen työntekijän työkyvyttömyyseläkeoi-
keutta arvioitaessa painotetaan työkyvyttö-
myyden ammatillista luonnetta silloin, kun
ansiotyöura on pitkä ja työn aiheuttama rasit-
tuneisuus ja kuluneisuus ikääntymiseen liit-
tyviin tekijöihin yhdistyneenä tekee työn jat-
kamisen kohtuuttomaksi. Eläketurvakeskuk-
sella olisi oikeus antaa tarkempia ohjeita sii-
tä, miten 60 vuotta täyttäneen työntekijän
työkyvyn alentumista arvioitaessa painote-
taan työkyvyn ammatillisuutta. Tarkempia
ohjeita annettaisiin muun muassa siitä, miten
arvioidaan niiden ikääntyneiden työntekijöi-
den työkykyä, joilla ei enää ole oikeutta yksi-
lölliseen varhaiseläkkeeseen tämän eläkelajin
lakkauttamisen vuoksi. Ohjeet eivät ole pe-
rustuslain 80 §:n 2 momentissa tarkoitettuja
oikeussääntöjä.

4 c §. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa sää-
detään työttömyyseläkkeen saamisen edelly-

tyksenä olevasta työssäoloehdosta. Pykälään
lisättäisiin uusi 12 momentti, jonka mukaan
työhistorian tarkastelujakso olisi 15 vuoden
sijasta 20 vuotta niillä ennen vuotta 1945
syntyneillä henkilöillä, jotka eivät täytä 1
momentin 1 kohdassa säädettyä työssäoloeh-
toa, mutta jotka joko kuuluvat ennen vuotta
2000 voimassa olleiden säännösten piiriin
työttömyyseläkettä koskevien 1 päivänä
tammikuuta 2000 voimaan tulleiden
lainmuutosten voimaantulosäännöksen
mukaan tai jotka työttömyyspäivärahan
enimmäismäärän saatuaan olivat siirtyneet
työmarkkinatuen saajiksi ja saivat
työmarkkinatukea 1 päivänä tammikuuta
2000. Säännös ei koskisi työntekijää, joka ei
ole ansainnut 8 §:n 4 momentissa tarkoitettua
peruseläkettä tai muuta siihen verrattavaa
työ- tai virkasuhteeseen perustuvaa eläkettä
yhteensä vähintään 15 vuotta. Tätä aikaa
laskettaessa otetaan huomioon myös ennen
23 vuoden iän täyttämistä työeläkelakien
piirissä tehty työ. Viittaussäännöksen
perusteella tämä säännös koskisi myös
LEL:n, TaEL:n, YEL:n ja MYEL:n piiriin
kuuluvia henkilöitä.4 e §. Ehdotetussa 1 momentissa säädetään
58 vuotta täyttäneen työntekijän oikeudesta
yksilölliseen varhaiseläkkeeseen. Momenttiin



HE 45/2002 vp10

lisätään rajaus, jonka mukaan tämä oikeus on
ainoastaan ennen vuotta 1944 syntyneillä
työntekijöillä. Lain selkiyttämisen vuoksi
nykyisin TEL:n muuttamisesta annetun lain
(1263/1999) voimaantulosäännöksessä sää-
detty ennen vuotta 1944 syntyneitä koskeva
58 vuoden alaikäraja ehdotetaan siirrettäväk-
si lakiin. Viittaussäännösten perusteella nämä
säännökset koskisivat myös LEL:n,
TaEL:n,YEL:n, ja MYEL:n piiriin kuuluvia
henkilöitä.

4 f §. Pykälään ehdotetaan uusi 5 moment-
ti, jossa säädetään 1946 ja sitä ennen synty-
neen työntekijän oikeudesta
osa-aikaeläkkeeseen 56 vuoden iän täytetty-
ään, jos hän täyttää muut tämän pykälän 1
momentissa säädetyt osa-aikaeläkkeen saa-
misen edellytykset. Viittaussäännösten perus-
teella sama rajaus koskee myös LEL:n piiriin
kuuluvia työntekijöitä sekä YEL:n ja
MYEL:n piiriin kuuluvia yrittäjiä.
Osa-aikaeläkkeelle ei voi siirtyä 65 vuoden
iän jälkeen. Tämä vastaa voimassa olevaa
lainsäädäntöä. Periaatesopimuksen joustavaa
vanhuuseläkettä koskevien lainmuutoksia to-
teutettaessa on tarkoitus, että tätä säännöstä
tarkistetaan.

4 g §. Pykälän 1 momentissa säädetään
osa-aikaeläkkeen alkamisesta. Pykälään lisä-
tään säännös ennen vuotta 1947 syntyneitä
henkilöitä koskevasta osa-aikaeläkkeen al-
kamisesta. Sen mukaan tällaisen työntekijän
osa-aikaeläke alkaa aikaisintaan sitä seuraa-
van kalenterikuukauden alusta, jona hän on
täyttänyt 56 vuoden iän. Jos hakemus teh-
dään myöhässä, eläke myönnetään enintään
kuusi kuukautta takautuvasti.

5 §. Pykälän 6 momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että osa-aikaeläkkeellä olosta
kertyy vanhuuseläkettä puolet peruskerty-
mästä eli 1/16 prosenttia eläkkeen perusteena
olevasta palkasta jokaiselta kuukaudelta, jol-
ta työntekijä on saanut osa-aikaeläkettä. Ku-
ten aikaisemminkin eläkkeen perusteena ole-
vana palkkana pidetään sitä 5 c §:n 1 mo-
mentin mukaista ansiotulojen erotusta, jonka
perusteella työntekijän osa-aikaeläke on en-
simmäisen kerran määrätty.
Osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnettävään
työkyvyttömyyseläkkeeseen lisättäisiin mää-
rä, joka on 1/8 prosenttia edellä mainitusta
ansiotulojen erotuksesta. Työkyvyttömyys-

eläkkeeseen lisättävä määrä olisi 5/24 pro-
senttia tästä ansiotulojen erotuksesta sen
vuoden alusta, jolloin työntekijä täyttää 60
vuotta. Tällainen työkyvyttömyyseläke muut-
tuu TEL 4 §:n 6 momentin mukaan 65 vuo-
den iässä saman suuruiseksi vanhuuseläk-
keeksi.

12 §. Pykälän 1 momentin 2 kohtaa ehdote-
taan muutettavaksi siten, että eläkelaitos vas-
taa osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnettävästä
täysitehoisesta työkyvyttömyys- tai työttö-
myyseläkkeestä samalla tavalla kuin muusta-
kin tällaisesta täysitehoisesta eläkkeestä.
Näin ollen säännöksestä on poistettu osa-
aikaeläkettä koskeva erityissäännös.

1.2. Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien
työntekijäin eläkelaki

4 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 7
momentti, joka vastaa sisällöltään ehdotettua
uutta TEL:n 4 §:n 8 momenttia.

4 a §. Ehdotetussa 1 momentissa säädetään
58 vuotta täyttäneen työntekijän oikeudesta
yksilölliseen varhaiseläkkeeseen. Momenttiin
lisätään rajaus, jonka mukaan tämä oikeus on
ainoastaan ennen vuotta 1944 syntyneillä
työntekijöillä. Muutos vastaa TEL 4 e §:n 1
momenttiin ehdotettavaa muutosta.

1.3. Merimieseläkelaki

3 a §. Pykälän 2 momentin 2 kohtaa ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että eläkekassa
vastaa osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnettä-
västä täysitehoisesta työkyvyttömyys- tai
työttömyyseläkkeestä samalla tavalla kuin
muustakin tällaisesta täysitehoisesta eläk-
keestä. Muutos vastaa TEL 12 §:n 1 moment-
tiin ehdotettavaa muutosta.

14 b §. Pykälään ehdotetaan uusi 5 mo-
mentti, jossa säädetään 1946 ja sitä ennen
syntyneen työntekijän oikeudesta osa-
aikaeläkkeeseen 56 vuoden iän täytettyään,
jos hän täyttää muut tämän pykälän 1 mo-
mentissa säädetyt osa-aikaeläkkeen saamisen
edellytykset. Momentti vastaa TEL 4 f §:ään
ehdotettua uutta 5 momenttia.

14 c §. Pykälän 1 momentissa säädetään
osa-aikaeläkkeen alkamisesta. Pykälään lisä-
tään säännös ennen vuotta 1947 syntyneitä
henkilöitä koskevasta osa-aikaeläkkeen al-
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kamisesta. Muutos vastaa TEL 4 g §:n 1
momenttiin ehdotettavaa muutosta.

15 §. Ehdotetussa 5 momentissa säädetään
58 vuotta täyttäneen työntekijän oikeudesta
yksilölliseen varhaiseläkkeeseen. Momenttiin
lisätään rajaus, jonka mukaan tämä oikeus on
ainoastaan ennen vuotta 1944 syntyneillä
työntekijöillä. Muutos vastaa TEL 4 e §:n 12
momenttiin ehdotettavaa muutosta.

Pykälään ehdotetaan lisäksi lisättäväksi uu-
si 9 momentti, jossa säädetään 60 vuotta täyt-
täneiden työntekijöiden työkyvyttömyyselä-
keoikeuden arvioinnista. Momentti vastaa
TEL 4 §:ään ehdotettavaa uutta 8 momenttia.

15 e §. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa
säädetään työttömyyseläkkeen saamisen
edellytyksenä olevasta työssäoloehdosta. Py-
kälään ehdotettava muutos vastaa TEL
4 c §:n uutta 12 momenttia.

16 §. Pykälän 4 momentissa säädetään
osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnettävien
vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden mää-
räytymisestä. Tämän pykälän 4 momentti tu-
lee sovellettavaksi merimieseläkkeen mää-
räytyessä niin sanotun MEL-pääsäännön mu-
kaan. Momenttiin ehdotetaan tehtäväksi TEL
5 §:n 6 momenttia vastaava muutos.

22 a §. Pykälän 6 momentti tulee sovellet-
tavaksi merimieseläkkeen määräytyessä niin
sanotun TEL-takuusäännön mukaan. Mo-
menttiin ehdotettavat muutokset vastaavat
TEL 5 §:n 6 momenttiin ehdotettavia muu-
toksia.

1.4. Kansaneläkelaki

20 §. Pykälän 1 momentin 2 kohdan c koh-
taa ehdotetaan muutettavaksi siten, että kan-
saneläkkeenä maksetaan työkyvyttömyyselä-
kettä yksilöllisenä varhaiseläkkeenä vain en-
nen vuotta 1944 syntyneille vakuutetuille.
Muutos vastaa TEL:iin tehtävää muutosta.

22 §. Pykälän 7 momenttiin ehdotetaan li-
sättäväksi maininta Kansaneläkelaitoksen oi-
keudesta antaa tarkempia ohjeita. Ehdotuk-
sen mukaan, kun mahdollisuus siirtyä yksi-
lölliselle varhaiseläkkeelle työkyvyn heiken-
nyttyä poistuu, 60 vuotta täyttäneen työnteki-
jän työkyvyttömyyseläkeoikeutta arvioitaessa
painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista
luonnetta silloin, kun ansiotyöura on pitkä ja
työn aiheuttama rasittuneisuus ja kuluneisuus

ikääntymiseen liittyviin tekijöihin yhdisty-
neenä tekee työn jatkamisen kohtuuttomaksi.
Kansaneläkelaitoksella olisi oikeus antaa tar-
kempia ohjeita siitä, miten 60 vuotta täyttä-
neen työntekijän työkyvyn alentumista arvi-
oitaessa painotetaan työkyvyn ammatillisuut-
ta. Tarkempia ohjeita annettaisiin muun mu-
assa siitä, miten arvioidaan niiden ikäänty-
neiden työntekijöiden työkykyä, joilla ei enää
ole oikeutta yksilölliseen varhaiseläkkeeseen
tämän eläkelajin lakkauttamisen vuoksi. Oh-
jeet eivät ole perustuslain 80 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettuja oikeussääntöjä.

22 a §. Pykälän 1 momenttia muutetaan si-
ten, että yksilölliseen varhaiseläkkeeseen on
oikeus ainoastaan ennen vuotta 1944 synty-
neillä vakuutetuilla. Muutos vastaa TEL:iin
tehtävää muutosta. Lain selkeyttämisen
vuoksi 58 vuoden ikäraja siirrettäisiin lakiin.

22 c §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi
uusi 4 momentti. Sen mukaan työeläkkeen
työttömyyseläkettä koskevasta työhistoriasta
johtuva muutos mahdollistaa myös kansan-
eläkkeen myöntämisen näissä tapauksissa.

1.5. Työaikalaki

2 §. Poikeukset soveltamisalasta. Pykälän
sanamuotoa tarkennetaan, jotta ehdotettavan
15 §:n 3 momentin osa-aikatyön järjestämistä
koskeva säännöstö koskisi kaikkia TEL:n
8 §:n 4 momentissa tarkoitettuja peruseläk-
keitä.

15 §. Lyhennetty työaika. Pykälään ehdote-
taan lisättäväksi uusi 3 momentti, johon siir-
rettäisiin ikääntyvien työntekijöiden
osa-aikatyö- ja osa-aikaeläkejärjestelystä an-
netun lain 1 §:n sisältö muuttamattomana,
koska mainitun lain voimassaolo päättyy.
Säännöksen mukaan työnantajan on pyrittävä
järjestämään työt niin, että työntekijä voi
tehdä osa-aikatyötä, jos työntekijä haluaa
siirtyäkseen osa-aikaeläkkeelle tehdä sään-
nöllistä työaikaa lyhyemmän ajan työtä. Työ-
ajan lyhentäminen toteutetaan työnantajan ja
työntekijän sopimalla tavalla ottaen huomi-
oon työntekijän tarpeet sekä tuotanto- ja pal-
velutoiminta.

2. Voimaantulo

TEL:n, MEL:n ja KEL:n lainmuutokset
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ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2002. Työaikalakia koskeva lainmuu-
tos ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2003 ja LEL:n lainmuutos ehdo-
tetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2004.

Työttömyyseläkkeen saamisen edellytyk-
senä olevan työssäoloedellytyksen muutta-
mista koskeva lainmuutos ehdotetaan tule-
vaksi voimaan 1 päivänä elokuuta 2002.
Muutosta sovellettaisiin myös sellaisiin työt-
tömyyseläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on
sattunut ennen lain voimaantuloa. Eläke
myönnettäisiin hakemuksesta tämän muutok-
sen mukaisesti hakemista seuraavan kuukau-
den alusta, kuitenkin aikaisintaan muutoksen
voimaantulosta alkaen. Jos hakemus tehdään
kuukauden kuluessa tämän lain voimaan tu-
losta, työttömyyseläke myönnettäisiin lain
voimaantulosta alkaen. Eläkkeen myöntämi-
nen vain ajassa eteenpäin on perusteltua siitä
syystä, että henkilöt ovat saattaneet saada
hylkäävän ratkaisun jälkeen sosiaalietuuksia
ja tämän selvittely takaisinperintöineen on
varsin hankalaa ja työlästä. Takautuvalla
myönnöllä olisi vaikutuksia myös eläkkeen-
saajan verotukseen.

Osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiselä-
kettä koskevia lainmuutoksia sovellettaisiin
eläketapahtumiin, jotka sattuvat lain voi-
maantulon jälkeen. Lainmuutokseen liittyvis-
tä ikärajoista johtuu, että yksilöllistä var-
haiseläkettä ei enää tulisi myönnettäväksi
vuoden 1943 jälkeen syntyneille henkilöille.
Näin ollen yksilölliseen varhaiseläkkeeseen
oikeutetuksi ei tulisi uutta ikäluokkaa enää
vuonna 2004. Sen sijaan vuonna 1943 ja sitä
ennen syntyneet voivat saada yksilöllisen
varhaiseläkkeen vielä lain voimaantulon jäl-
keenkin. Näin vältetään eläkehakemusten
ruuhkautuminen lain voimaantulovaiheessa.

Ennen vuotta 1947 syntyneet henkilöt säi-
lyttäisivät osa-aikaeläkkeen alaikärajana ny-
kyisen 56 vuoden iän. Nämä henkilöt voivat
siis hakea osa-aikaeläkettä lain voimaantulon
jälkeenkin ennen 58 vuoden iän täyttämistä.
Näihin henkilöihin sovelletaan myös
osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnettävän van-
huus- ja työkyvyttömyyseläkkeen laskemista
koskevaa säännöstä sellaisena kuin se on
voimassa nyt ehdotetun lain voimaan tulles-
sa.

Vuoden 1946 jälkeen syntyneitä koskee
uusi 58 vuoden ikäraja ja uudet
osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnettävää elä-
kettä koskevat määräytymissäännökset. Heil-
lä osa-aikaeläkeoikeus on aikaisintaan vuo-
den 2005 alusta, jotta heillä olisi mahdolli-
suus hakea osa-aikaeläkettä ja sopia sitä kos-
kevista järjestelyistä, osa-aikaeläkettä koske-
via säännöksiä ehdotetaan sovellettaviksi
vuoden 2004 alusta.

Osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnettävän
työkyvyttömyyseläkkeen kustantamista kos-
kevaa muutosta sovellettaisiin vuonna 2003
tai sen jälkeen sattuneisiin eläketapahtumiin
perustuviin eläkkeisiin. Ehdotetun muutok-
sen mukaan nämä työkyvyttömyyseläkkeet
kustannettaisiin samalla tavalla kuin muutkin
työkyvyttömyyseläkkeet.

3. Säätämisjärjes tys

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan
PeVL 10/1993 vp todennut, kun oli kysymys
yksilöllisen varhaiseläkkeen ikärajan nosta-
misesta 55 vuodesta 58 vuoteen, että työelä-
kejärjestelmän osalta ikäraja voitiin korottaa
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, koska
se ei puutu kenenkään maksussa olevaan
eläkkeeseen eikä myöskään estä jo annetun
ennakkopäätöksen toteutumista.

Lisäksi valiokunta on lausunnossaan PeVL
13/1995 vp muun muassa todennut:

”Perustuslakivaliokunta on eri yhteyksissä
lähtökohtaisesti pitänyt henkilön itselleen an-
saitsemaa eläke-etua hallitusmuodossa turva-
tun omaisuudensuojan piiriin kuuluvana.
Eläkeoikeuksien perustuslainsuojassa on va-
liokunnan käsityksen mukaan (esim. PeVL
4/1994 vp) ollut kysymys nimenomaan
ansaituksi katsotun konkreettisen
taloudellisen edun, ei sen sijaan esimerkiksi
tietyn voimassa olevan eläkejärjestelmän
suojaamisesta. Valtiosäännön mukaisena
lähtökohtana on siten pidetty sitä, että
tavallisella lailla voidaan säätää
eläkejärjestelmän sisällöstä myös pal-
velussuhteessa oleviin vaikuttavasti. Tavalli-
sella lailla järjestettäviin, jollei jostakin eri-
tyisestä syystä muuta johdu, ovat kuuluneet
muun muassa säännökset eläkeiästä, eläk-
keen kertymisestä ja eläkkeiden tavoitetasos-
ta. Tarkoitetunlaisen erityisen syyn on katsot-
tu voivan muodostua lähinnä siitä, että eläke-
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järjestelyn muutokset toteutetaan tavalla, jo-
ka joiltain osin saisi aikaan ansaittuina pidet-
tävien eläke-etujen kohtuuttoman heiken-
tymisen.

Edellä selostettu tulkintakäytäntö on synty-
nyt sovellettaessa hallitusmuodon 6 §:n
omaisuudensuojasäännöksiä. Valiokunnan
käsityksen mukaan hallitusmuodon uusi 12 §
ei ole muuttanut tätä tulkinta-asetelmaa."

Lainmuutoksella ei puututa perustuslailla
suojattuihin oikeuksiin. Muutokset koskevat
niiden voimaantulon jälkeen sattuvia eläke-

tapahtumia eikä niillä puututa muutoksen
voimaantuloon mennessä kertyneen eläkkeen
määrään. Lisäksi syntymävuosiluokkia kos-
kevilla rajauksilla pyritään siihen, että nämä
ikäluokat voivat hyvissä ajoin varautua esi-
tettyihin muutoksiin. Näin ollen laki voidaan
säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset

1.

Laki

työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 4 e §:n 1

momentti, 4 g §:n 1 momentti, 5 §:n 6 momentti ja 12 §:n 1 momentin 2 kohta,
sellaisina kuin ne ovat, 4 e §:n 1 momentti ja 12 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 1263/1999, 4

g §:n 1 momentti laissa 559/1993 ja 5 §:n 6 momentti laissa 221/1998, sekä
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 639/1966, 603/1986, 1482/1995 ja mainitussa

laissa 1263/1999, uusi 8 momentti sekä 4 c §:ään, sellaisena kuin se on laissa 50/1985 ja mai-
nituissa laeissa 559/1993 ja 1263/1999, uusi 12 momentti sekä 4 f §:ään, sellaisena kuin se on
mainituissa laeissa 603/1986 ja 559/1993 sekä laissa 221/1998, uusi 5 momentti seuraavasti:

4 §
— — — — — — — — — — — — — —

Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään
työkyvyn alentumisen arvioinnissa huomioon
otettavista tekijöistä, 60 vuotta täyttäneen
työntekijän työkyvyttömyyseläkeoikeutta ar-
vioitaessa painotetaan työkyvyttömyyden
ammatillista luonnetta. Eläketurvakeskus an-
taa tarkemmat ohjeet tämän momentin sovel-
tamisesta.

4 c §
— — — — — — — — — — — — — —

Ennen vuotta 1945 syntyneeseen työnteki-
jään, joka ei täytä 1 momentin 1 kohdassa
säädettyä edellytystä peruseläkkeen tai muun
siihen verrattavan eläkkeen ansaitsemisesta
15 kalenterivuoden aikana, sovelletaan mai-
nitun 15 kalenterivuoden ajan sijasta 20 ka-
lenterivuoden aikaa, jos:

1) työntekijään työntekijäin eläkelain
muuttamisesta annetun lain (1263/1999)
voimaantulosäännöksen 4 tai 5 momentin
mukaan sovelletaan 4 c §:n 3 momenttia sel-

laisena kuin se oli voimassa sanotun lain
voimaan tullessa; tai

2) työntekijä 1 päivänä tammikuuta 2000
sai työmarkkinatuesta annetun lain
(1542/1993) mukaista työmarkkinatukea
työttömyyspäivärahan enimmäismäärän täyt-
tymisen vuoksi.

Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei
kuitenkaan koske työntekijää, joka ei ole an-
sainnut 8 §:n 4 momentissa tarkoitettua pe-
ruseläkettä tai muuta siihen verrattavaa työ-
tai virkasuhteeseen perustuvaa eläkettä yh-
teensä vähintään 15 vuotta. Lyhytaikaisissa
työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa
tarkoitetuissa työsuhteissa saatujen ansioiden
perusteella ansainta-aika otetaan huomioon
niin kuin mainitun lain 4 §:n 6 momentissa
säädetään.

4 e §
Sen estämättä, mitä 4 §:n 3 momentissa ja

5 b §:n 1 momentissa säädetään, täyden työ-
kyvyttömyyseläkkeen saamisesta, ennen
vuotta 1944 syntyneellä työntekijällä on 58
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vuotta täytettyään oikeus saada työkyvyttö-
myyseläke yksilöllisenä varhaiseläkkeenä,
jos hänen työkykynsä, ottaen huomioon sai-
raus, vika tai vamma, ikääntymiseen liittyvät
tekijät, ammatissa olon pitkäaikaisuus, hänel-
le työstä aiheutunut rasittuneisuus ja kulunei-
suus sekä työolosuhteet, on pysyvästi siinä
määrin alentunut, ettei hänen kohtuudella
voida edellyttää enää jatkavan ansiotyötään.
— — — — — — — — — — — — — —

4 f §
— — — — — — — — — — — — — —

Sen estämättä, mitä 1 momentin johdanto-
kappaleessa säädetään, ennen vuotta 1947
syntyneellä osa-aikatyöhön siirtyneellä työn-
tekijällä on oikeus saada osa-aikaeläkettä 56
vuoden iän täytettyään mutta ei 65 vuoden
iän täyttämisen jälkeen.

4 g §
Osa-aikaeläke myönnetään aikaisintaan sitä

kuukautta seuraavan kuukauden alusta, jona
työntekijä on täyttänyt 58 vuotta, ei kuiten-
kaan takautuvasti pitemmältä ajalta kuin osa-
aikaeläkkeen hakemista seuraavaa kuukautta
edeltäneen kuuden kuukauden ajalta. Ennen
vuotta 1947 syntyneelle työntekijälle myön-
netään kuitenkin osa-aikaeläke edellä maini-
tulla tavalla aikaisintaan sitä kuukautta seu-
raavan kuukauden alusta, jonka aikana hän
on täyttänyt 56 vuotta.

5 §
— — — — — — — — — — — — — —

Osa-aikaeläkettä saaneen työntekijän van-
huuseläkkeeseen lisätään osa-aikaeläkkeellä
olon ajalta 1/16 prosenttia ja työkyvyttö-
myyseläkkeeseen 1 momentin 1 kohdan ja 2
momentin 1 kohdan mukainen määrä eläk-
keen perusteena olevasta palkasta jokaiselta
kuukaudelta, jolta työntekijä on saanut osa-
aikaeläkettä. Tällöin eläkkeen perusteena
olevana palkkana pidetään sitä 5 c §:n 1 mo-
mentin mukaista ansiotulojen erotusta, jonka
perusteella työntekijän osa-aikaeläke on en-
simmäisen kerran määrätty. Jos osa-
aikaeläkkeen rinnalla tehdystä osa-aikatyöstä
tulevaan eläkkeeseen luetaan mukaan 6
a §:ssä tarkoitetulta tulevalta ajalta karttuva
eläke, tältä ajalta karttuu eläkettä 3 momentin
mukaisesti myös edellä tarkoitetusta ansiotu-

lojen erotuksesta.

12 §
Eläkelaitosten keskinäinen vastuu eläkkeis-

tä ja kuntoutusrahasta määräytyy sekä eläk-
keistä ja kuntoutusrahasta eläkelaitoksille ai-
heutuvat kulut jaetaan eläkelaitosten kesken,
mikäli eläkelaitokset eivät ole toisin sopineet,
seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — — —

2) sellaisen työkyvyttömyys- ja työttö-
myyseläkkeen neljästä viidesosasta, joka on
myönnetty 6 a §:ää soveltaen, näihin eläkkei-
siin luettuna myös lyhytaikaisissa työsuhteis-
sa olevien työntekijäin eläkelain perusteella
ehkä saatava eläkkeen osa ja merimieseläke-
lain 3 a §:n 4 momentissa tarkoitettu, maini-
tun lain perusteella ehkä saatava eläkkeen
osa, mutta ei 4 j §:n eikä 7 g §:n mukaista ko-
rotusta eikä 9 §:n perusteella eläkkeen alka-
misen jälkeen annettuja korotuksia, sekä siitä
kuntoutusrahan osasta, joka vastaa 6 a §:ää
soveltaen myönnetystä työkyvyttömyyseläk-
keestä edellä mainitulla tavalla määräytyvää
eläkkeen osaa, vastaa yksin se eläkelaitos,
jonka toimintapiiriin työntekijä kuului maini-
tussa pykälässä tarkoitetun työsuhteen perus-
teella; lisäksi eläkelaitos on vastuussa siitä
eläkkeen tai kuntoutusrahan määrästä, joka
ministeriön vahvistamien tai antamien perus-
teiden mukaan on erikseen siirretty eläkelai-
toksen vastuulla olevaan eläkkeen osaan 12
a §:n 5 momentin mukaisesti;
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuu-

ta 2002.
Tämän lain 4 c §:n 12 momenttia sovelle-

taan myös sellaisiin työttömyyseläkkeisiin,
joissa eläketapahtuma on sattunut ennen lain
voimaantuloa. Jos työntekijällä ei ole ollut
oikeutta työttömyyseläkkeeseen sen vuoksi,
että hän ei ole täyttänyt 4 c §:n 1 momentin 1
kohdan mukaista edellytystä sellaisena kuin
se on tämän lain voimaan tullessa, eläke
myönnetään hakemuksesta tämän lain sekä
muilta osin tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleiden työntekijäin eläkelain sään-
nösten mukaisesti hakemista seuraavan kuu-
kauden alusta, kuitenkin aikaisintaan tämän
lain voimaantulosta alkaen. Jos mainittu ha-
kemus tehdään kuukauden kuluessa tämän
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lain voimaantulosta, työttömyyseläke myön-
netään lain voimaantulosta alkaen.

Tämän lain 4 §:n 8 momenttia ja 4 e § so-
velletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

Tämän lain 5 §:n 6 momenttia sovelletaan
osa-aikaeläkkeeseen, jossa eläketapahtuma
sattuu lain voimaantulon jälkeen. Ennen
vuotta 1947 syntyneisiin työntekijöihin so-
velletaan kuitenkin 5 §:n 6 momenttia sellai-

sena kuin se on voimassa tämän lain voimaan
tullessa.

Tämän lain 12 §:n 1 momentin 2 kohtaa
sovelletaan sellaisen osa-aikaeläkkeen jäl-
keen myönnettävään työkyvyttömyyseläk-
keeseen, joka perustuu 1 päivänä tammikuuta
2003 tai sen jälkeen sattuneeseen eläketapah-
tumaan.

—————

2.

Laki

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki-

jäin eläkelain (134/1962) 4 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1264/1999, sekä
lisätään 4 §:ään uusi 7 momentti, sellaisena kuin se on laeissa 935/1972 ja 1483/1995 sekä

mainitussa laissa 1264/1999, seuraavasti:

4 §
— — — — — — — — — — — — — —

Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään
työkyvyn alentumisen arvioinnissa huomioon
otettavista tekijöistä, 60 vuotta täyttäneen
työntekijän työkyvyttömyyseläkeoikeutta ar-
vioitaessa painotetaan työkyvyttömyyden
ammatillista luonnetta. Eläketurvakeskus an-
taa tarkemmat ohjeet tämän momentin sovel-
tamisesta.

4 a §
Sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentissa ja

5 b §:n 1 momentissa säädetään täyden työ-
kyvyttömyyseläkkeen saamisesta, ennen

vuotta 1944 syntyneellä työntekijällä on 58
vuotta täytettyään oikeus saada työkyvyttö-
myyseläke yksilöllisenä varhaiseläkkeenä,
jos hänen työkykynsä, ottaen huomioon sai-
raus, vika tai vamma, ikääntymiseen liittyvät
tekijät, ammatissa olon pitkäaikaisuus, hänel-
le työstä aiheutunut rasittuneisuus ja kulunei-
suus sekä työolosuhteet, on pysyvästi siinä
määrin alentunut, ettei hänen kohtuudella
voida edellyttää enää jatkavan ansiotyötään.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2004.

—————



HE 45/2002 vp 17

3.

Laki

merimieseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 3 a §:n 2

momentin 2 kohta, 14 c §:n 1 momentti, 15 §:n 5 momentti, 16 §:n 4 momentti ja 22 a §:n 6
momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 a §:n 2 momentin 2 kohta ja 15 §:n 5 momentti laissa 1268/1999,
14 c §:n 1 momentti laissa 1595/1993 sekä 16 §:n 4 momentti ja 22 a §:n 6 momentti laissa
223/1998, sekä

lisätään 14 b §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laissa 1595/1993 ja 223/1998, uusi 5
momentti, 15 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1745/1995 ja mainitussa laissa 1268/1999, uu-
si 9 momentti sekä 15 e §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 52/1985 ja 1346/1990 sekä maini-
tuissa laeissa 1595/1993 ja 1268/1999, uusi 12 momentti seuraavasti:

3 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Tämän lain mukaisen eläkkeen työntekijäin
eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaavasta
osasta ja kuntoutusrahasta eläkekassa on vas-
tuussa seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — — —

2) sellaisen työkyvyttömyys- ja työttö-
myyseläkkeen neljästä viidesosasta, joka on
myönnetty 12 a §:ää soveltaen, näihin eläk-
keisiin luettuna myös työntekijäin eläkelain
ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn-
tekijäin eläkelain (134/1962) perusteella ehkä
saatavat eläkkeen osat, mutta ei 25 a §:n eikä
15 d §:n mukaista korotusta eikä 18 §:n pe-
rusteella eläkkeeseen alkamisen jälkeen an-
nettuja korotuksia, sekä siitä kuntoutusrahan
osasta, joka vastaa 12 a §:ää soveltaen
myönnetystä työkyvyttömyyseläkkeestä edel-
lä mainitulla tavalla määräytyvää työnteki-
jäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaa-
vaa eläkkeen osaa, vastaa yksin eläkekassa;
lisäksi eläkekassa on vastuussa siitä eläkkeen
tai kuntoutusraha määrästä, joka ministeriön
antamien perusteiden mukaan on erikseen
siirretty eläkekassan vastuulla olevaan osaan

työntekijäin eläkelain 12 a §:n 5 momentin
mukaisesti; sekä
— — — — — — — — — — — — — —

14 b §
— — — — — — — — — — — — — —

Sen estämättä, mitä 1 momentin johdanto-
kappaleessa säädetään, ennen vuotta 1947
syntyneellä osa-aikatyöhön siirtyneellä työn-
tekijällä on oikeus saada osa-aikaeläkettä 56
vuoden iän täytettyään mutta ei 65 vuoden
iän täyttämisen jälkeen.

14 c §
Osa-aikaeläke myönnetään aikaisintaan sitä

kuukautta seuraavan kuukauden alusta, jona
työntekijä on täyttänyt 58 vuotta, ei kuiten-
kaan takautuvasti pitemmältä ajalta kuin osa-
aikaeläkkeen hakemista seuraavaa kuukautta
edeltäneen kuuden kuukauden ajalta. Ennen
vuotta 1947 syntyneelle työntekijälle myön-
netään kuitenkin osa-aikaeläke edellä maini-
tulla tavalla aikaisintaan sitä kuukautta seu-
raavan kuukauden alusta, jonka aikana hän
on täyttänyt 56 vuotta
— — — — — — — — — — — — — —
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15 §
— — — — — — — — — — — — — —

Sen estämättä, mitä 1—4 momentissa ja
23 §:n 1 momentissa säädetään täyden työ-
kyvyttömyyseläkkeen saamisesta, ennen
vuotta 1944 syntyneellä työntekijällä on 58
vuotta täytettyään oikeus saada työkyvyttö-
myyseläke yksilöllisenä varhaiseläkkeenä,
jos hänen työkykynsä, ottaen huomioon sai-
raus, vika tai vamma, ikääntymiseen liittyvät
tekijät, ammatissa olon pitkäaikaisuus, hänel-
le työstä aiheutunut rasittuneisuus ja kulunei-
suus sekä työolosuhteet, on pysyvästi siinä
määrin alentunut, ettei hänen kohtuudella
voida edellyttää enää jatkavan ansiotyötään.
— — — — — — — — — — — — — —

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään
työkyvyn alentumisen arvioinnissa huomioon
otettavista tekijöistä, 60 vuotta täyttäneen
työntekijän työkyvyttömyyseläkeoikeutta ar-
vioitaessa painotetaan työkyvyttömyyden
ammatillista luonnetta. Eläketurvakeskus an-
taa tarkempia ohjeita tämän momentin sovel-
tamisesta.

15 e §
— — — — — — — — — — — — — —

Ennen vuotta 1945 syntyneeseen työnteki-
jään, joka ei täytä 1 momentin 1 kohdassa
säädettyä edellytystä peruseläkkeen tai muun
siihen verrattavan eläkkeen ansaitsemisesta
15 kalenterivuoden aikana, sovelletaan mai-
nitun 15 kalenterivuoden ajan sijasta 20 ka-
lenterivuoden aikaa, jos:

1) työntekijään merimieseläkelain muutta-
misesta annetun lain (1268/1999) voimaantu-
losäännöksen 6 tai 7 momentin mukaan so-
velletaan 15 e §:n 3 momenttia sellaisena
kuin se oli voimassa sanotun lain voimaan
tullessa; tai

2) työntekijä 1 päivänä tammikuuta 2000
sai työmarkkinatuesta annetun lain
(1542/1993) mukaista työmarkkinatukea
työttömyyspäivärahan enimmäismäärän täyt-
tymisen vuoksi.

Mitä, edellä tässä momentissa säädetään, ei
kuitenkaan koske työntekijää, joka ei ole an-
sainnut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettua peruseläkettä tai muuta
siihen verrattavaa työ- tai virkasuhteeseen
perustuvaa eläkettä yhteensä vähintään 15
vuotta. Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien

työntekijäin eläkelaissa tarkoitetuissa työsuh-
teissa saatujen ansioiden perusteella ansainta-
aika otetaan huomioon niin kuin mainitun
lain 4 §:n 6 momentissa säädetään.

16 §
— — — — — — — — — — — — — —

Osa-aikaeläkettä saaneen työntekijän van-
huuseläkkeeseen lisätään osa-aikaeläkkeellä
olon ajalta 1/16 prosenttia ja työkyvyttö-
myyseläkkeeseen 1 momentin 1 kohdan mu-
kainen määrä eläkkeen perusteena olevasta
palkasta jokaiselta kuukaudelta, jolta työnte-
kijä on saanut osa-aikaeläkettä. Tällöin eläk-
keen perusteena olevana palkkana pidetään
sitä 16 g §:n 1 momentin mukaista ansiotulo-
jen erotusta, jonka perusteella työntekijän
osa-aikaeläke on ensimmäisen kerran määrät-
ty. Jos osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdystä
osa-aikatyöstä tulevaan eläkkeeseen luetaan
mukaan 12 a §:ssä tarkoitetulta tulevalta ajal-
ta karttuva eläke, tältä ajalta karttuu eläkettä
2 momentin mukaisesti myös edellä tarkoite-
tusta ansiotulojen erotuksesta.

22 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Osa-aikaeläkettä saaneen työntekijän van-
huuseläkkeeseen lisätään osa-aikaeläkkeellä
olon ajalta 1/16 prosenttia ja työkyvyttö-
myyseläkkeeseen 1 momentin 1 kohdan ja 2
momentin mukainen määrä eläkkeen perus-
teena olevasta palkasta jokaiselta kuukaudel-
ta, jolta työntekijä on saanut osa-aikaeläkettä.
Tällöin eläkkeen perusteena olevana palkka-
na pidetään sitä 16 g §:n 1 momentin mukais-
ta ansiotulojen erotusta, jonka perusteella
työntekijän osa-aikaeläke on ensimmäisen
kerran määrätty. Jos osa-aikaeläkkeen rinnal-
la tehdystä osa-aikatyöstä tulevaan eläkkee-
seen luetaan mukaan 12 a §:ssä tarkoitetulta
tulevalta ajalta karttuva eläke, tältä ajalta
karttuu eläkettä 3 momentin mukaisesti myös
edellä tarkoitetusta ansiotulojen erotuksesta.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuu-

ta 2002.
Tämän lain 3 a §:n 2 momentin 2 kohtaa

sovelletaan sellaisen osa-aikaeläkkeen jäl-
keen myönnettävään työkyvyttömyyseläk-
keeseen, joka perustuu 1 päivänä tammikuuta
2003 tai sen jälkeen sattuneeseen eläketapah-
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tumaan.
Tämän lain 15 §:n 5 ja 9 momenttia sovel-

letaan 1 päivästä tammikuuta 2004.
Tämän lain 15 e §:n 12 momenttia sovelle-

taan myös sellaisiin työttömyyseläkkeisiin,
joissa eläketapahtuma on sattunut ennen lain
voimaantuloa. Jos työntekijällä ei ole ollut
oikeutta työttömyyseläkkeeseen sen vuoksi,
että hän ei ole täyttänyt 15 e §:n 1 momentin
1 kohdan mukaista edellytystä sellaisena
kuin se on tämän lain voimaan tullessa, eläke
myönnetään hakemuksesta tämän lain sekä
muilta osin tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleiden merimieseläkelain säännösten

mukaisesti hakemista seuraavan kuukauden
alusta, kuitenkin aikaisintaan tämän lain
voimaantulosta alkaen. Jos mainittu hakemus
tehdään kuukauden kuluessa tämän lain voi-
maantulosta, työttömyyseläke myönnetään
lain voimaantulosta alkaen.

Tämän lain 16 §:n 4 momenttia ja 22 a §:n
6 momenttia sovelletaan osa-aikaeläkkee-
seen, jossa eläketapahtuma sattuu lain voi-
maantulon jälkeen. Ennen vuotta 1947 syn-
tyneisiin työntekijöihin sovelletaan kuitenkin
16 §:n 4 momenttia ja 22 a §:n 6 momenttia
sellaisina kuin ne ovat voimassa tämän lain
voimaan tullessa.

—————

4.

Laki

kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 20 §:n 1 momen-

tin 2 kohdan c alakohta ja 22 a §:n 1 momentin johdantokappale,
sellaisina kuin ne ovat laissa 1271/1999, sekä
lisätään 22 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 697/1964, 1487/1995, 837/1998 ja 70/2002,

uusi 7 momentti sekä 22 c §:ään, sellaisena kuin se on laissa 53/1985 ja mainitussa laissa
1271/1999, uusi 4 momentti seuraavasti:

20 §
Kansaneläkkeenä maksetaan:

— — — — — — — — — — — — — —
2) työkyvyttömyyseläkettä:

— — — — — — — — — — — — — —
c) yksilöllisenä varhaiseläkkeenä 22 a §:ssä

tarkoitetuissa tapauksissa ennen vuotta 1944
syntyneelle henkilölle hänen täytettyään 58
mutta ei vielä 65 vuotta; tai
— — — — — — — — — — — — — —

22 §
— — — — — — — — — — — — — —

Sen lisäksi, mitä tässä pykälässä säädetään
työkyvyn alentumisen arvioinnissa huomioon
otettavista tekijöistä, 60 vuotta täyttäneen
henkilön työkyvyttömyyseläkeoikeutta arvi-
oitaessa painotetaan työkyvyttömyyden am-
matillista luonnetta. Kansaneläkelaitos antaa
tarkempia ohjeita tämän momentin sovelta-
misesta.
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22 a §
Sen estämättä, mitä 22 §:ssä säädetään, en-

nen vuotta 1944 syntyneellä henkilöllä on 58
vuotta täytettyään oikeus saada työkyvyttö-
myyseläkettä yksilöllisenä varhaiseläkkeenä,
jos hänen työkykynsä, ottaen huomioon sai-
raus, vika tai vamma, ikääntymiseen liittyvät
tekijät, ammatissa olon pitkäaikaisuus, hänel-
le työstä aiheutunut rasittuneisuus ja kulunei-
suus sekä työolosuhteet, on pysyvästi siinä
määrin alentunut, ettei hänen kohtuudella
voida edellyttää enää jatkavan ansiotyötään.
Eläkkeen saamisen edellytyksenä on lisäksi,
että vakuutettu on joko lopettanut ansiotyön
tai että hänen ansiotulonsa voidaan arvioida
kuukaudessa työntekijäin eläkelain 1 §:n 1
momentin 2 kohdan perusteella sovellettavaa
määrää pienemmiksi. Työn lopettamisen tai
ansiotulojen vähentymisen tulee olla tapah-
tunut aikaisintaan 360 päivää ennen yksilölli-

sen varhaiseläkkeen tai työntekijäin eläkelain
8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien tai
eläkesääntöjen mukaiseen osaeläkkeeseen
oikeuttavan työkyvyttömyyden alkamista.
Tällöin jätetään huomioon ottamatta päivät,
joilta vakuutettu on saanut:
— — — — — — — — — — — — — —

22 c §
— — — — — — — — — — — — — —

Poiketen siitä, mitä 3 momentissa sääde-
tään, työttömyyseläke myönnetään työnteki-
jäin eläkelain 4 c §:n 12 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa työttömyyseläkkeen ha-
kemista seuraavan kuukauden alusta.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuu-

ta 2002. Tämän lain 20 §:n 1 momentin 2
kohdan c alakohtaa ja 22 a §:n 1 momenttia
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

—————

5.

Laki

työaikalain 2 ja 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 9 päivänä elokuuta 1996 annetun työaikalain (605/1996) 2 §:n johdantokappale

sekä
lisätään 15 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 64/2001, uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

Poikkeukset soveltamisalasta

Tätä lakia ei sovelleta, lukuun ottamatta
sen 15 §:n 3 momenttia:
— — — — — — — — — — — — — —

15 §

Lyhennetty työaika

— — — — — — — — — — — — — —
Jos työntekijä siirtyäkseen osa-

aikaeläkkeelle haluaa tehdä säännöllistä työ-
aikaa lyhyemmän ajan työtä, työnantajan on
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pyrittävä järjestämään työt niin, että työnteki-
jä voi tehdä osa-aikatyötä. Työajan lyhentä-
minen toteutetaan työnantajan ja työntekijän
sopimalla tavalla ottaen huomioon työnteki-

jän tarpeet sekä tuotanto- ja palvelutoiminta.
———

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2003.

—————

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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Liite
Rinnakkaistekstit

1.

Laki

työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/1961) 4 e §:n 1

momentti, 4 g §:n 1 momentti, 5 §:n 6 momentti ja 12 §:n 1 momentin 2 kohta,
sellaisina kuin ne ovat, 4 e §:n 1 momentti ja 12 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 1263/1999, 4

g §:n 1 momentti laissa 559/1993 ja 5 §:n 6 momentti laissa 221/1998, sekä
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 639/1966, 603/1986, 1482/1995 ja mainitussa

laissa 1263/1999, uusi 8 momentti sekä 4 c §:ään, sellaisena kuin se on laissa 50/1985 ja mai-
nituissa laeissa 559/1993 ja 1263/1999, uusi 12 momentti sekä 4 f §:ään, sellaisena kuin se on
mainituissa laeissa 603/1986 ja 559/1993 sekä laissa 221/1998, uusi 5 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

4 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään
työkyvyn alentumisen arvioinnissa huomi-
oon otettavista tekijöistä, 60 vuotta täyttä-
neen työntekijän
työkyvyttömyyseläkeoikeutta arvioitaessa
painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista
luonnetta. Eläketurvakeskus antaa
tarkemmat ohjeet tämän momentin
soveltamisesta.

4 c §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Ennen vuotta 1945 syntyneeseen työnteki-
jään, joka ei täytä 1 momentin 1 kohdassa
säädettyä edellytystä peruseläkkeen tai
muun siihen verrattavan eläkkeen ansait-
semisesta 15 kalenterivuoden aikana, sovel-
letaan mainitun 15 kalenterivuoden ajan si-
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jasta 20 kalenterivuoden aikaa, jos:
1) työntekijään työntekijäin eläkelain

muuttamisesta annetun lain (1263/1999)
voimaantulosäännöksen 4 tai 5 momentin
mukaan sovelletaan 4 c §:n 3 momenttia
sellaisena kuin se oli voimassa sanotun lain
voimaan tullessa; tai

2) työntekijä 1 päivänä tammikuuta 2000
sai työmarkkinatuesta annetun lain
(1542/1993) mukaista työmarkkinatukea
työttömyyspäivärahan enimmäismäärän
täyttymisen vuoksi.
Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei
kuitenkaan koske työntekijää, joka ei ole
ansainnut 8 §:n 4 momentissa tarkoitettua
peruseläkettä tai muuta siihen verrattavaa
työ- tai virkasuhteeseen perustuvaa eläkettä
yhteensä vähintään 15 vuotta. Lyhytaikai-
sissa työsuhteissa olevien työntekijäin elä-
kelaissa tarkoitetuissa työsuhteissa saatujen
ansioiden perusteella ansainta-aika otetaan
huomioon niin kuin mainitun lain 4 §:n 6
momentissa säädetään.

4 e §
Sen estämättä, mitä 4 §:n 3 momentissa ja

5 b §:n 1 momentissa säädetään täyden työ-
kyvyttömyyseläkkeen saamisesta, 60 vuotta
täyttäneellä työntekijällä on oikeus saada
työkyvyttömyyseläke yksilöllisenä var-
haiseläkkeenä, jos hänen työkykynsä, ottaen
huomioon sairaus, vika tai vamma, ikään-
tymiseen liittyvät tekijät, ammatissa olon
pitkäaikaisuus, hänelle työstä aiheutunut ra-
sittuneisuus ja kuluneisuus sekä työolosuh-
teet, on pysyvästi siinä määrin alentunut,
ettei hänen kohtuudella voida edellyttää
enää jatkavan ansiotyötään.

— — — — — — — — — — — — — —

4 e §
Sen estämättä, mitä 4 §:n 3 momentissa ja

5 b §:n 1 momentissa säädetään, täyden
työkyvyttömyyseläkkeen saamisesta, ennen
vuotta 1944 syntyneellä työntekijällä on 58
vuotta täytettyään oikeus saada työkyvyt-
tömyyseläke yksilöllisenä varhaiseläkkee-
nä, jos hänen työkykynsä, ottaen huomioon
sairaus, vika tai vamma, ikääntymiseen liit-
tyvät tekijät, ammatissa olon pitkäaikaisuus,
hänelle työstä aiheutunut rasittuneisuus ja
kuluneisuus sekä työolosuhteet, on
pysyvästi siinä määrin alentunut, ettei
hänen kohtuudella voida edellyttää enää
jatkavan ansiotyötään.
— — — — — — — — — — — — — —

4 f §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Sen estämättä, mitä 1 momentin johdan-
tokappaleessa säädetään, ennen vuotta
1947 syntyneellä osa-aikatyöhön siirtyneel-
lä työntekijällä on oikeus saada osa-
aikaeläkettä 56 vuoden iän täytettyään mut-
ta ei 65 vuoden iän täyttämisen jälkeen.

4 g §
Osa-aikaeläke myönnetään aikaisintaan

4 g §
Osa-aikaeläke myönnetään aikaisintaan
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sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta,
jona työntekijä on täyttänyt 58 vuotta, ei
kuitenkaan takautuvasti pitemmältä ajalta
kuin osa-aikaeläkkeen hakemista seuraavaa
kuukautta edeltäneen kuuden kuukauden
ajalta.

sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta,
jona työntekijä on täyttänyt 58 vuotta, ei
kuitenkaan takautuvasti pitemmältä ajalta
kuin osa-aikaeläkkeen hakemista seuraavaa
kuukautta edeltäneen kuuden kuukauden
ajalta. Ennen vuotta 1947 syntyneelle työn-
tekijälle myönnetään kuitenkin osa-
aikaeläke edellä mainitulla tavalla aikaisin-
taan sitä kuukautta seuraavan kuukauden
alusta, jonka aikana hän on täyttänyt 56
vuotta.

5 §
— — — — — — — — — — — — — —

Osa-aikaeläkettä saaneen työntekijän
vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen li-
sätään määrä, joka on eläkkeen perusteena
olevasta palkasta 1/8 prosenttia jokaiselta
kuukaudelta, jolta työntekijä on saanut osa-
aikaeläkettä. Tällöin eläkkeen perusteena
olevana palkkana pidetään sitä 5 c §:n 1
momentin mukaista ansiotulojen erotusta,
jonka perusteella työntekijän osa-aikaeläke
on ensimmäisen kerran määrätty. Jos osa-
aikaeläkkeen rinnalla tehdystä osa-
aikatyöstä tulevaan eläkkeeseen luetaan
mukaan 6 a §:ssä tarkoitetulta tulevalta ajal-
ta karttuva eläke, tältä ajalta karttuu eläkettä
3 momentin mukaisesti myös edellä tarkoi-
tetusta ansiotulojen erotuksesta.

— — — — — — — — — — — — — —
Osa-aikaeläkettä saaneen työntekijän

vanhuuseläkkeeseen lisätään osa-
aikaeläkkeellä olon ajalta 1/16 prosenttia
ja työkyvyttömyyseläkkeeseen 1 momentin 1
kohdan ja 2 momentin 1 kohdan mukainen
määrä eläkkeen perusteena olevasta palkas-
ta jokaiselta kuukaudelta, jolta työntekijä on
saanut osa-aikaeläkettä. Tällöin eläkkeen
perusteena olevana palkkana pidetään sitä 5
c §:n 1 momentin mukaista ansiotulojen
erotusta, jonka perusteella työntekijän osa-
aikaeläke on ensimmäisen kerran määrätty.
Jos osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdystä osa-
aikatyöstä tulevaan eläkkeeseen luetaan
mukaan 6 a §:ssä tarkoitetulta tulevalta ajal-
ta karttuva eläke, tältä ajalta karttuu eläkettä
3 momentin mukaisesti myös edellä tarkoi-
tetusta ansiotulojen erotuksesta.

12 §
Eläkelaitosten keskinäinen vastuu eläk-

keistä ja kuntoutusrahasta määräytyy sekä
eläkkeistä ja kuntoutusrahasta eläkelaitok-
sille aiheutuvat kulut jaetaan eläkelaitosten
kesken, mikäli eläkelaitokset eivät ole toisin
sopineet, seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — — —

2) sellaisen työkyvyttömyys- ja työttö-
myyseläkkeen neljästä viidesosasta, joka on
myönnetty 6 a §:ää soveltaen, näihin eläk-
keisiin luettuna myös lyhytaikaisissa työ-
suhteissa olevien työntekijäin eläkelain pe-
rusteella ehkä saatava eläkkeen osa ja me-
rimieseläkelain 3 a §:n 4 momentissa
tarkoitettu, mainitun lain perusteella ehkä
saatava eläkkeen osa, mutta ei tämän lain

12 §
Eläkelaitosten keskinäinen vastuu eläk-

keistä ja kuntoutusrahasta määräytyy sekä
eläkkeistä ja kuntoutusrahasta eläkelaitok-
sille aiheutuvat kulut jaetaan eläkelaitosten
kesken, mikäli eläkelaitokset eivät ole toisin
sopineet, seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — — —

2) sellaisen työkyvyttömyys- ja työttö-
myyseläkkeen neljästä viidesosasta, joka on
myönnetty 6 a §:ää soveltaen, näihin eläk-
keisiin luettuna myös lyhytaikaisissa työ-
suhteissa olevien työntekijäin eläkelain pe-
rusteella ehkä saatava eläkkeen osa ja me-
rimieseläkelain 3 a §:n 4 momentissa
tarkoitettu, mainitun lain perusteella ehkä
saatava eläkkeen osa, mutta ei 4 j §:n eikä 7
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6 momentin mukaista 6 a §:ää soveltaen
laskettua määrää, eikä 4 j §:n eikä 7 g §:n
mukaista korotusta eikä 9 §:n perusteella
eläkkeen alkamisen jälkeen annettuja koro-
tuksia, sekä siitä kuntoutusrahan osasta, jo-
ka vastaa 6 a §:ää soveltaen myönnetystä
työkyvyttömyyseläkkeestä edellä mainitulla
tavalla määräytyvää eläkkeen osaa, vastaa
yksin se eläkelaitos, jonka toimintapiiriin
työntekijä kuului mainitussa pykälässä tar-
koitetun työsuhteen perusteella; lisäksi elä-
kelaitos on vastuussa siitä eläkkeen tai kun-
toutusrahan määrästä, joka ministeriön vah-
vistamien tai antamien perusteiden mukaan
on erikseen siirretty eläkelaitoksen vastuul-
la olevaan eläkkeen osaan 12 a §:n 5 mo-
mentin mukaisesti;
— — — — — — — — — — — — — —

g §:n mukaista korotusta eikä 9 §:n perus-
teella eläkkeen alkamisen jälkeen annettuja
korotuksia, sekä siitä kuntoutusrahan osas-
ta, joka vastaa 6 a §:ää soveltaen myönne-
tystä työkyvyttömyyseläkkeestä edellä mai-
nitulla tavalla määräytyvää eläkkeen osaa,
vastaa yksin se eläkelaitos, jonka toiminta-
piiriin työntekijä kuului mainitussa pykäläs-
sä tarkoitetun työsuhteen perusteella; lisäksi
eläkelaitos on vastuussa siitä eläkkeen tai
kuntoutusrahan määrästä, joka ministeriön
vahvistamien tai antamien perusteiden mu-
kaan on erikseen siirretty eläkelaitoksen
vastuulla olevaan eläkkeen osaan 12 a §:n 5
momentin mukaisesti;

— — — — — — — — — — — — — —
———

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2002.

Tämän lain 4 c §:n 12 momenttia sovelle-
taan myös sellaisiin työttömyyseläkkeisiin,
joissa eläketapahtuma on sattunut ennen
lain voimaantuloa. Jos työntekijällä ei ole
ollut oikeutta työttömyyseläkkeeseen sen
vuoksi, että hän ei ole täyttänyt 4 c §:n 1
momentin 1 kohdan mukaista edellytystä
sellaisena kuin se on tämän lain voimaan
tullessa, eläke myönnetään hakemuksesta
tämän lain sekä muilta osin tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleiden työnte-
kijäin eläkelain säännösten mukaisesti ha-
kemista seuraavan kuukauden alusta, kui-
tenkin aikaisintaan tämän lain voimaantu-
losta alkaen. Jos mainittu hakemus tehdään
kuukauden kuluessa tämän lain voimaantu-
losta, työttömyyseläke myönnetään lain
voimaantulosta alkaen.

Tämän lain 4 §:n 8 momenttia ja 4 e § so-
velletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

Tämän lain 5 §:n 6 momenttia sovelletaan
osa-aikaeläkkeeseen, jossa eläketapahtuma
sattuu lain voimaantulon jälkeen. Ennen
vuotta 1947 syntyneisiin työntekijöihin so-
velletaan kuitenkin 5 §:n 6 momenttia sel-
laisena kuin se on voimassa tämän lain
voimaan tullessa.

Tämän lain 12 §:n 1 momentin 2 kohtaa
sovelletaan sellaisen osa-aikaeläkkeen jäl-
keen myönnettävään työkyvyttömyyseläk-
keeseen, joka perustuu 1 päivänä tammi-
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kuuta 2003 tai sen jälkeen sattuneeseen
eläketapahtumaan.

———

2.

Laki

lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki-

jäin eläkelain (134/1962) 4 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1264/1999, sekä
lisätään 4 §:ään uusi 7 momentti, sellaisena kuin se on laeissa 935/1972 ja 1483/1995 sekä

mainitussa laissa 1264/1999, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

4 §
— — — — — — — — — — — — — —

Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään
työkyvyn alentumisen arvioinnissa huomi-
oon otettavista tekijöistä, 60 vuotta täyttä-
neen työntekijän työkyvyttömyyseläkeoike-
utta arvioitaessa painotetaan työkyvyttö-
myyden ammatillista luonnetta. Eläketurva-
keskus antaa tarkemmat ohjeet tämän mo-
mentin soveltamisesta.

4 a §
Sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentissa ja

5 b §:n 1 momentissa säädetään täyden työ-
kyvyttömyyseläkkeen saamisesta, 60 vuotta
täyttäneellä työntekijällä on oikeus saada
työkyvyttömyyseläke yksilöllisenä var-
haiseläkkeenä, jos hänen työkykynsä, ottaen
huomioon sairaus, vika tai vamma, ikään-
tymiseen liittyvät tekijät, ammatissa olon
pitkäaikaisuus, hänelle työstä aiheutunut ra-
sittuneisuus ja kuluneisuus sekä työolosuh-
teet, on pysyvästi siinä määrin alentunut,
ettei hänen kohtuudella voida edellyttää
enää jatkavan ansiotyötään.

— — — — — — — — — — — — — —

4 a §
Sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentissa ja

5 b §:n 1 momentissa säädetään täyden työ-
kyvyttömyyseläkkeen saamisesta, ennen
vuotta 1944 syntyneellä työntekijällä on 58
vuotta täytettyään oikeus saada työkyvyt-
tömyyseläke yksilöllisenä varhaiseläkkee-
nä, jos hänen työkykynsä, ottaen huomioon
sairaus, vika tai vamma, ikääntymiseen liit-
tyvät tekijät, ammatissa olon pitkäaikaisuus,
hänelle työstä aiheutunut rasittuneisuus ja
kuluneisuus sekä työolosuhteet, on
pysyvästi siinä määrin alentunut, ettei
hänen kohtuudella voida edellyttää enää
jatkavan ansiotyötään.
— — — — — — — — — — — — — —

———
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2004.

———

3.

Laki

merimieseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä tammikuuta 1956 annetun merimieseläkelain (72/1956) 3 a §:n 2

momentin 2 kohta, 14 c §:n 1 momentti, 15 §:n 5 momentti, 16 §:n 4 momentti ja 22 a §:n 6
momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3 a §:n 2 momentin 2 kohta ja 15 §:n 5 momentti laissa 1268/1999,
14 c §:n 1 momentti laissa 1595/1993 sekä 16 §:n 4 momentti ja 22 a §:n 6 momentti laissa
223/1998, sekä

lisätään 14 b §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laissa 1595/1993 ja 223/1998, uusi 5
momentti, 15 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1745/1995 ja mainitussa laissa 1268/1999, uu-
si 9 momentti sekä 15 e §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 52/1985 ja 1346/1990 sekä maini-
tuissa laeissa 1595/1993 ja 1268/1999, uusi 12 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

3 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Tämän lain mukaisen eläkkeen työnteki-
jäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vas-
taavasta osasta ja kuntoutusrahasta eläke-
kassa on vastuussa seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — — —

2) sellaisen työkyvyttömyys- ja työttö-
myyseläkkeen neljästä viidesosasta, joka on
myönnetty 12 a §:ää soveltaen, näihin eläk-
keisiin luettuna myös työntekijäin eläkelain
ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn-
tekijäin eläkelain (134/1962) perusteella
ehkä saatavat eläkkeen osat, mutta ei tämän
lain 16 §:n 4 momentin tai 22 a §:n 6 mo-
mentin mukaista 12 a §:ää soveltaen lasket-
tua eläkkeen määrää, eikä 25 a §:n eikä 15
d §:n mukaista korotusta eikä 18 §:n perus-
teella eläkkeen alkamisen jälkeen annettuja
korotuksia, sekä siitä kuntoutusrahan osas-

— — — — — — — — — — — — — —
Tämän lain mukaisen eläkkeen työnteki-

jäin eläkelain vähimmäiseläketurvaa vas-
taavasta osasta ja kuntoutusrahasta eläke-
kassa on vastuussa seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — — —

2) sellaisen työkyvyttömyys- ja työttö-
myyseläkkeen neljästä viidesosasta, joka on
myönnetty 12 a §:ää soveltaen, näihin eläk-
keisiin luettuna myös työntekijäin eläkelain
ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työn-
tekijäin eläkelain (134/1962) perusteella
ehkä saatavat eläkkeen osat, mutta ei 25
a §:n eikä 15 d §:n mukaista korotusta eikä
18 §:n perusteella eläkkeeseen alkamisen
jälkeen annettuja korotuksia, sekä siitä kun-
toutusrahan osasta, joka vastaa 12 a §:ää
soveltaen myönnetystä työkyvyttömyys-
eläkkeestä edellä mainitulla tavalla määräy-
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ta, joka vastaa 12 a §:ää soveltaen myönne-
tystä työkyvyttömyyseläkkeestä edellä mai-
nitulla tavalla määräytyvää työntekijäin
eläkelain vähimmäiseläketurvaa vastaavaa
eläkkeen osaa, vastaa yksin eläkekassa; li-
säksi eläkekassa on vastuussa siitä eläkkeen
tai kuntoutusrahan määrästä, joka ministe-
riön antamien perusteiden mukaan on erik-
seen siirretty eläkekassan vastuulla olevaan
osaan työntekijäin eläkelain 12 a §:n 5 mo-
mentin mukaisesti; sekä
— — — — — — — — — — — — — —

tyvää työntekijäin eläkelain vähimmäiselä-
keturvaa vastaavaa eläkkeen osaa, vastaa
yksin eläkekassa; lisäksi eläkekassa on vas-
tuussa siitä eläkkeen tai kuntoutusraha mää-
rästä, joka ministeriön antamien perusteiden
mukaan on erikseen siirretty eläkekassan
vastuulla olevaan osaan työntekijäin eläke-
lain 12 a §:n 5 momentin mukaisesti; sekä

— — — — — — — — — — — — — —

14 b §
— — — — — — — — — — — — — —

Sen estämättä, mitä 1 momentin johdan-
tokappaleessa säädetään, ennen vuotta
1947 syntyneellä osa-aikatyöhön siirtyneel-
lä työntekijällä on oikeus saada osa-
aikaeläkettä 56 vuoden iän täytettyään mut-
ta ei 65 vuoden iän täyttämisen jälkeen.

14 c §
Osa-aikaeläke myönnetään aikaisintaan

sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta,
jona työntekijä on täyttänyt 58 vuotta, ei
kuitenkaan takautuvasti pitemmältä ajalta
kuin osa-aikaeläkkeen hakemista seuraavaa
kuukautta edeltäneen kuuden kuukauden
ajalta.

— — — — — — — — — — — — — —

14 c §
Osa-aikaeläke myönnetään aikaisintaan

sitä kuukautta seuraavan kuukauden alusta,
jona työntekijä on täyttänyt 58 vuotta, ei
kuitenkaan takautuvasti pitemmältä ajalta
kuin osa-aikaeläkkeen hakemista seuraavaa
kuukautta edeltäneen kuuden kuukauden
ajalta. Ennen vuotta 1947 syntyneelle työn-
tekijälle myönnetään kuitenkin osa-
aikaeläke edellä mainitulla tavalla aikaisin-
taan sitä kuukautta seuraavan kuukauden
alusta, jonka aikana hän on täyttänyt 56
vuotta
— — — — — — — — — — — — — —

15 §
— — — — — — — — — — — — — —

Sen estämättä, mitä 1—4 momentissa
säädetään täyden työkyvyttömyyseläkkeen
saamisesta, 60 vuotta täyttäneellä työnteki-
jällä on oikeus saada työkyvyttömyyseläke
yksilöllisenä varhaiseläkkeenä, jos hänen
työkykynsä, ottaen huomioon sairaus, vika
tai vamma, ikääntymiseen liittyvät tekijät,
ammatissa olon pitkäaikaisuus, hänelle
työstä aiheutunut rasittuneisuus ja kulunei-
suus sekä työolosuhteet, on pysyvästi siinä
määrin alentunut, ettei hänen kohtuudella

— — — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1—4 momentissa ja

23 §:n 1 momentissa säädetään täyden työ-
kyvyttömyyseläkkeen saamisesta, ennen
vuotta 1944 syntyneellä työntekijällä on 58
vuotta täytettyään oikeus saada työkyvyt-
tömyyseläke yksilöllisenä varhaiseläkkee-
nä, jos hänen työkykynsä, ottaen huomioon
sairaus, vika tai vamma, ikääntymiseen liit-
tyvät tekijät, ammatissa olon pitkäaikaisuus,
hänelle työstä aiheutunut rasittuneisuus ja
kuluneisuus sekä työolosuhteet, on pysy-
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voida edellyttää enää jatkavan ansiotyötään.

— — — — — — — — — — — — — —

västi siinä määrin alentunut, ettei hänen
kohtuudella voida edellyttää enää jatkavan
ansiotyötään.
— — — — — — — — — — — — — —

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään
työkyvyn alentumisen arvioinnissa huomi-
oon otettavista tekijöistä, 60 vuotta täyttä-
neen työntekijän työkyvyttömyyseläkeoike-
utta arvioitaessa painotetaan työkyvyttö-
myyden ammatillista luonnetta. Eläketurva-
keskus antaa tarkempia ohjeita tämän mo-
mentin soveltamisesta.

15 e §
— — — — — — — — — — — — — —

Ennen vuotta 1945 syntyneeseen työnteki-
jään, joka ei täytä 1 momentin 1 kohdassa
säädettyä edellytystä peruseläkkeen tai
muun siihen verrattavan eläkkeen ansait-
semisesta 15 kalenterivuoden aikana, sovel-
letaan mainitun 15 kalenterivuoden ajan si-
jasta 20 kalenterivuoden aikaa, jos:

1) työntekijään merimieseläkelain muut-
tamisesta annetun lain (1268/1999) voi-
maantulosäännöksen 6 tai 7 momentin mu-
kaan sovelletaan 15 e §:n 3 momenttia sel-
laisena kuin se oli voimassa sanotun lain
voimaan tullessa; tai

2) työntekijä 1 päivänä tammikuuta 2000
sai työmarkkinatuesta annetun lain
(1542/1993) mukaista työmarkkinatukea
työttömyyspäivärahan enimmäismäärän
täyttymisen vuoksi
Mitä, edellä tässä momentissa säädetään, ei
kuitenkaan koske työntekijää, joka ei ole
ansainnut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4
momentissa tarkoitettua peruseläkettä tai
muuta siihen verrattavaa työ- tai virkasuh-
teeseen perustuvaa eläkettä yhteensä vähin-
tään 15 vuotta. Lyhytaikaisissa työsuhteissa
olevien työntekijäin eläkelaissa tarkoite-
tuissa työsuhteissa saatujen ansioiden pe-
rusteella ansainta-aika otetaan huomioon
niin kuin mainitun lain 4 §:n 6 momentissa
säädetään.

16 §
— — — — — — — — — — — — — —

Osa-aikaeläkettä saaneen työntekijän
vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen li-
sätään määrä, joka on eläkkeen perusteena
olevasta palkasta 1/8 prosenttia jokaiselta

— — — — — — — — — — — — — —
Osa-aikaeläkettä saaneen työntekijän

vanhuuseläkkeeseen lisätään osa-
aikaeläkkeellä olon ajalta 1/16 prosenttia
ja työkyvyttömyyseläkkeeseen 1 momentin 1
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kuukaudelta, jolta työntekijä on saanut
osa-aikaeläkettä. Tällöin eläkkeen perustee-
na olevana palkkana pidetään sitä 16 g §:n 1
momentin mukaista ansiotulojen erotusta,
jonka perusteella työntekijän osa-aikaeläke
on ensimmäisen kerran määrätty. Jos osa-
aikaeläkkeen rinnalla tehdystä osa-
aikatyöstä tulevaan eläkkeeseen luetaan
mukaan 12 a §:ssä tarkoitetulta tulevalta
ajalta karttuva eläke, tältä ajalta karttuu elä-
kettä 22 a §:n 3 momentin mukaisesti myös
edellä tarkoitetusta ansiotulojen erotuksesta.

kohdan mukainen määrä eläkkeen perustee-
na olevasta palkasta jokaiselta kuukaudelta,
jolta työntekijä on saanut osa-aikaeläkettä.
Tällöin eläkkeen perusteena olevana palk-
kana pidetään sitä 16 g §:n 1 momentin
mukaista ansiotulojen erotusta, jonka perus-
teella työntekijän osa-aikaeläke on ensim-
mäisen kerran määrätty. Jos osa-
aikaeläkkeen rinnalla tehdystä osa-
aikatyöstä tulevaan eläkkeeseen luetaan
mukaan 12 a §:ssä tarkoitetulta tulevalta
ajalta karttuva eläke, tältä ajalta karttuu elä-
kettä 2 momentin mukaisesti myös edellä
tarkoitetusta ansiotulojen erotuksesta.

22 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Osa-aikaeläkettä saaneen työntekijän
vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeeseen li-
sätään määrä, joka on eläkkeen perusteena
olevasta palkasta 1/8 prosenttia jokaiselta
kuukaudelta, jolta työntekijä on saanut
osa-aikaeläkettä. Tällöin eläkkeen perustee-
na olevana palkkana pidetään sitä 16 g §:n 1
momentin mukaista ansiotulojen erotusta,
jonka perusteella työntekijän osa-aikaeläke
on ensimmäisen kerran määrätty. Jos osa-
aikaeläkkeen rinnalla tehdystä osa-
aikatyöstä tulevaan eläkkeeseen luetaan
mukaan 12 a §:ssä tarkoitetulta tulevalta
ajalta karttuva eläke, tältä ajalta karttuu elä-
kettä 3 momentin mukaisesti myös edellä
tarkoitetusta ansiotulojen erotuksesta.

— — — — — — — — — — — — — —
Osa-aikaeläkettä saaneen työntekijän

vanhuuseläkkeeseen lisätään osa-
aikaeläkkeellä olon ajalta 1/16 prosenttia
ja työkyvyttömyyseläkkeeseen 1 momentin 1
kohdan ja 2 momentin mukainen määrä
eläkkeen perusteena olevasta palkasta jo-
kaiselta kuukaudelta, jolta työntekijä on
saanut osa-aikaeläkettä. Tällöin eläkkeen
perusteena olevana palkkana pidetään sitä
16 g §:n 1 momentin mukaista ansiotulojen
erotusta, jonka perusteella työntekijän osa-
aikaeläke on ensimmäisen kerran määrätty.
Jos osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdystä osa-
aikatyöstä tulevaan eläkkeeseen luetaan
mukaan 12 a §:ssä tarkoitetulta tulevalta
ajalta karttuva eläke, tältä ajalta karttuu elä-
kettä 3 momentin mukaisesti myös edellä
tarkoitetusta ansiotulojen erotuksesta.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-

kuuta 2002.
Tämän lain 3 a §:n 2 momentin 2 kohtaa

sovelletaan sellaisen osa-aikaeläkkeen jäl-
keen myönnettävään työkyvyttömyyseläk-
keeseen, joka perustuu 1 päivänä tammi-
kuuta 2003 tai sen jälkeen sattuneeseen
eläketapahtumaan.

Tämän lain 15 §:n 5 ja 9 momenttia so-
velletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

Tämän lain 15 e §:n 12 momenttia sovel-
letaan myös sellaisiin työttömyyseläkkeisiin,
joissa eläketapahtuma on sattunut ennen
lain voimaantuloa. Jos työntekijällä ei ole
ollut oikeutta työttömyyseläkkeeseen sen
vuoksi, että hän ei ole täyttänyt 15 e §:n 1
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momentin 1 kohdan mukaista edellytystä
sellaisena kuin se on tämän lain voimaan
tullessa, eläke myönnetään hakemuksesta
tämän lain sekä muilta osin tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleiden meri-
mieseläkelain säännösten mukaisesti hake-
mista seuraavan kuukauden alusta, kuiten-
kin aikaisintaan tämän lain voimaantulosta
alkaen. Jos mainittu hakemus tehdään kuu-
kauden kuluessa tämän lain voimaantulos-
ta, työttömyyseläke myönnetään lain voi-
maantulosta alkaen.

Tämän lain 16 §:n 4 momenttia ja 22
a §:n 6 momenttia sovelletaan osa-
aikaeläkkeeseen, jossa eläketapahtuma sat-
tuu lain voimaantulon jälkeen. Ennen vuot-
ta 1947 syntyneisiin työntekijöihin sovelle-
taan kuitenkin 16 §:n 4 momenttia ja 22
a §:n 6 momenttia sellaisina kuin ne ovat
voimassa tämän lain voimaan tullessa.

———

4.

Laki

kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/1956) 20 §:n 1 momen-

tin 2 kohdan c alakohta ja 22 a §:n 1 momentin johdantokappale,
sellaisina kuin ne ovat laissa 1271/1999, sekä
lisätään 22 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 697/1964, 1487/1995, 837/1998 ja 70/2002,

uusi 7 momentti sekä 22 c §:ään, sellaisena kuin se on laissa 53/1985 ja mainitussa laissa
1271/1999, uusi 4 momentti seuraavasti:
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20 §
Kansaneläkkeenä maksetaan:

— — — — — — — — — — — — — —
2) työkyvyttömyyseläkettä;

— — — — — — — — — — — — — —
c) yksilöllisenä varhaiseläkkeenä 22

a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 60 mutta
ei vielä 65 vuotta täyttäneelle vakuutetulle;
tai
— — — — — — — — — — — — — —

20 §
Kansaneläkkeenä maksetaan:

— — — — — — — — — — — — — —
2) työkyvyttömyyseläkettä:

— — — — — — — — — — — — — —
c) yksilöllisenä varhaiseläkkeenä 22

a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa ennen
vuotta 1944 syntyneelle henkilölle hänen
täytettyään 58 mutta ei vielä 65 vuotta; tai
— — — — — — — — — — — — — —
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22 §
— — — — — — — — — — — — — —

Sen lisäksi, mitä tässä pykälässä sääde-
tään työkyvyn alentumisen arvioinnissa
huomioon otettavista tekijöistä, 60 vuotta
täyttäneen henkilön työkyvyttömyyseläkeoi-
keutta arvioitaessa painotetaan työkyvyttö-
myyden ammatillista luonnetta. Kansanelä-
kelaitos antaa tarkempia ohjeita tämän
momentin soveltamisesta.

22 a §
Sen estämättä, mitä 22 §:ssä säädetään, 60

vuotta täyttäneellä vakuutetulla on oikeus
saada työkyvyttömyyseläkettä yksilöllisenä
varhaiseläkkeenä, jos hänen työkykynsä,
huomioon ottaen sairaus, vika tai vamma,
ikääntymiseen liittyvät tekijät, ammatissa-
olon pitkäaikaisuus, hänelle työstä aiheutu-
nut rasittuneisuus ja kuluneisuus sekä työ-
olosuhteet, on pysyvästi siinä määrin alen-
tunut, ettei hänen kohtuudella voida edellyt-
tää enää jatkavan ansiotyötään. Eläkkeen
saamisen edellytyksenä on lisäksi, että va-
kuutettu on joko lopettanut ansiotyön tai et-
tä hänen ansiotulonsa voidaan arvioida
kuukaudessa työntekijän eläkelain 1 §:n 1
momentin 2 kohdan perusteella sovelletta-
vaa määrää pienemmäksi. Työn lopettami-
sen tai ansiotulojen vähentymisen tulee olla
tapahtunut aikaisintaan 360 päivää ennen
yksilölliseen varhaiseläkkeeseen tai työnte-
kijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoi-
tettujen lakien mukaiseen osaeläkkeeseen
oikeuttavan työkyvyttömyyden alkamista.
Tällöin jätetään huomion ottamatta päivät,
joilta vakuutettu on saanut:

— — — — — — — — — — — — — —

22 a §
Sen estämättä, mitä 22 §:ssä säädetään,

ennen vuotta 1944 syntyneellä henkilöllä on
58 vuotta täytettyään oikeus saada työky-
vyttömyyseläkettä yksilöllisenä var-
haiseläkkeenä, jos hänen työkykynsä, ottaen
huomioon sairaus, vika tai vamma, ikään-
tymiseen liittyvät tekijät, ammatissa olon
pitkäaikaisuus, hänelle työstä aiheutunut ra-
sittuneisuus ja kuluneisuus sekä työolosuh-
teet, on pysyvästi siinä määrin alentunut,
ettei hänen kohtuudella voida edellyttää
enää jatkavan ansiotyötään. Eläkkeen saa-
misen edellytyksenä on lisäksi, että vakuu-
tettu on joko lopettanut ansiotyön tai että
hänen ansiotulonsa voidaan arvioida kuu-
kaudessa työntekijäin eläkelain 1 §:n 1
momentin 2 kohdan perusteella sovelletta-
vaa määrää pienemmiksi. Työn lopettami-
sen tai ansiotulojen vähentymisen tulee olla
tapahtunut aikaisintaan 360 päivää ennen
yksilöllisen varhaiseläkkeen tai työntekijäin
eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen
lakien tai eläkesääntöjen mukaiseen osa-
eläkkeeseen oikeuttavan työkyvyttömyyden
alkamista. Tällöin jätetään huomioon otta-
matta päivät, joilta vakuutettu on saanut:
— — — — — — — — — — — — — —

22 c §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Poiketen siitä, mitä 3 momentissa sääde-
tään, työttömyyseläke myönnetään työnteki-
jäin eläkelain 4 c §:n 12 momentissa tarkoi-
tetuissa tapauksissa työttömyyseläkkeen ha-
kemista seuraavan kuukauden alusta.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-

kuuta 2002. Tämän lain 20 §:n 1 momentin
2 kohdan c alakohtaa ja 22 a §:n 1
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menttia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta
2004.

———

5.

Laki

työaikalain 2 ja 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 9 päivänä elokuuta 1996 annetun työaikalain (605/1996) 2 §:n johdantokappale

sekä
lisätään 15 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 64/2001, uusi 3 momentti seuraavasti:
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2 §
Poikkeukset soveltamisalasta. Tätä lakia

ei sovelleta:

— — — — — — — — — — — — — —

2 §

Poikkeukset soveltamisalasta

Tätä lakia ei sovelleta, lukuun ottamatta
sen 15 §:n 3 momenttia:
— — — — — — — — — — — — — —

15 §

Lyhennetty työaika

— — — — — — — — — — — — — —
Jos työntekijä siirtyäkseen osa-

aikaeläkkeelle haluaa tehdä säännöllistä
työaikaa lyhyemmän ajan työtä, työnanta-
jan on pyrittävä järjestämään työt niin, että
työntekijä voi tehdä osa-aikatyötä. Työajan
lyhentäminen toteutetaan työnantajan ja
työntekijän sopimalla tavalla ottaen huomi-
oon työntekijän tarpeet sekä tuotanto- ja
palvelutoiminta.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2003.
———


