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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläke-
lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan aikaisemmin yksi-
tyisen sektorin eläkelakeihin tehtyjen uudis-
tusten toteuttamista valtion eläkejärjestel-
mässä siten, että otetaan huomioon valtion 
eläkejärjestelmän erityispiirteet. Esityksessä 
ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkelakia 
siten, että eläkkeen määrään vaikuttaisivat 
koko työhistorian ansiot. Eläke laskettaisiin 
kunkin vuoden palkan ja ikään sidotun kart-
tumaprosentin perusteella. Eläkkeen karttu-
minen alkaisi 18 ikävuodesta 1,5 prosentin 
suuruisena. Karttumaprosentti nousisi 53 
vuoden iässä 1,9 prosenttiin ja 63 vuoden 
iässä 4,5 prosenttiin ja eläkettä karttuisi 68 
vuoden ikään saakka. 

Vanhuuseläkkeelle siirtyminen muuttuisi 
joustavaksi siten, että edunsaaja voisi jäädä 
vanhuuseläkkeelle 63 ja 68 ikävuoden välillä. 
Myöhäisempien ikävuosien korkeammista 
karttumaprosenteista johtuen eläkkeelle siir-
tymisen myöhentäminen parantaisi eläketur-
vaa. Työssä jatkamisen mahdollistamiseksi 
valtion virkamieslakia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että virkamiesten yleinen 
eroamisikä nousisi 68 vuoteen.  

Kaikenikäisten eläkkeensaajien maksussa 
olevia eläkkeitä siirryttäisiin tarkistamaan in-
deksillä, jossa palkkojen painoarvo on 20 
prosenttia ja hintojen 80 prosenttia. Eläkettä 
laskettaessa ansiot korotettaisiin laskentahet-
ken tasoon palkkakertoimella, jossa palkko-
jen painoarvo on 80 prosenttia ja hintojen 20 
prosenttia. Pitkään työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevien eläketason varmistamiseksi työky-
vyttömyyseläkkeitä korotettaisiin iästä riip-
puvalla kertoimella, kun viisi vuotta on kulu-

nut eläkkeen alkamisesta. 
Tulevan ajan eläkepalkan laskenta-aika 

muuttuisi. Tulevan ajan ansio määrättäisiin 
niiden työansioiden perusteella. jotka edun-
saajalla on ollut työkyvyttömyyden alkamis-
vuotta edeltäneiden viiden kalenterivuoden 
aikana. Myös palkattomilta jaksoilta kerty-
vän eläketurvan määräytyminen muuttuisi si-
ten, että kertyvä eläke laskettaisiin palkatto-
milta ajoilta maksettujen ansiosidonnaisten 
etuuksien perusteena olevista ansioista. Elä-
keturvan sopeuttamiseksi keskimääräisen 
eliniän kasvuun vuodesta 2009 otettaisiin 
käyttöön valtion eläkejärjestelmässä elinai-
kakerroin.  

Uuteen eläkkeen laskentatapaan siirryttäi-
siin siten, että vuoden 2004 lopussa kaikki 
jatkuvat valtion eläkelain piiriin kuuluvat 
palvelussuhteet päätettäisiin teknisesti vuo-
den 2004 loppuun ja karttunut eläkeoikeus 
laskettaisiin nykyisten säännösten mukaises-
ti. Tässä yhteydessä tehtäisiin myös eläkkei-
den yhteensovitus. Yhteensovitus suhteutet-
taisiin ottamalla huomioon 23 vuoden iän 
täyttämisen ja vuoden 2004 lopun välisen 
ajan suhde 40 vuoteen. Vuoden 2005 alusta 
lukien eläkkeitä ei enää yhteensovitettaisi.  

Valtion perhe-eläkelakiin ehdotetaan tehtä-
väksi soveltuvin osin vastaavat muutokset. 
Koska uudistuksen mukaan eläkettä karttuisi 
kaikesta työstä, laki kuukautta lyhyempien 
valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjes-
tämisestä ehdotetaan tarpeettomana kumotta-
vaksi.  

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

Eduskunnalle on annettu syksyllä 2002 esi-
tys yksityisten alojen eläkelainsäädännön 
muuttamiseksi (HE 242/2002 vp). Esitykses-
sä ehdotettiin yksityisten alojen työeläkejär-
jestelmään lainmuutoksia, joiden tarkoituk-
sena on turvata työntekijöille ja yrittäjille riit-
tävä ansiosidonnainen eläketurva myös tule-
vaisuudessa. Samalla kun pyrittiin vahvista-
maan työeläkejärjestelmän kestävyyttä vas-
taamaan työelämän muutoksia ja väestön 
ikääntymisestä aiheutuvia uusia olosuhteita, 
pyrittiin myös selkeyttämään työeläkejärjes-
telmää ja tekemään siitä eläketurvan määräy-
tymisen suhteen nykyistä oikeudenmukai-
sempi. Eduskunta on hyväksynyt muutokset 
yksityisten alojen työeläkelakeihin. Muutosta 
koskevat lait (634-638/2003) tulevat voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2005.  

Hallitusohjelman mukaisesti yksityisten 
alojen eläkeuudistusta vastaavat muutokset 
ehdotetaan tehtäväksi myös valtion eläkkeitä 
koskevaan lainsäädäntöön. Esityksessä ote-
taan huomioon kuitenkin valtion eläkejärjes-
telmän erityispiirteet. Ehdotetuista muutok-
sista on neuvoteltu valtion eläkeneuvottelu-
kunnassa.  

Uudistuksen ensimmäistä vaihetta valtion 
eläkejärjestelmässä koskeva hallituksen esi-
tys (HE 176/2002) annettiin eduskunnalle 
syksyllä 2002. Se koski osa-aikaeläkkeen 
alaikärajan muuttamista 58 vuoteen sekä yk-
silöllisen varhaiseläkkeen lakkauttamista. 
Laki valtion eläkelain muuttamisesta 
(1006/2002) tuli voimaan vuoden 2003 alusta 
osa-aikaeläkkeen ikärajan muuttamisen osal-
ta, kuitenkin yksilöllistä varhaiseläkettä kos-
kevia muutoksia sovelletaan vuoden 2004 
alusta.  

 
2.  Nykyt i la  

Palveluksen kuuluminen valtion eläkelain 
piiriin  

 
Valtion eläkelain (280/1966) 2 §:n mukaan 

valtion eläkelaki ei koske palvelusta, joka on 
alkanut edunsaajan täytettyä 65 vuotta eikä 
palvelusta, jossa edunsaajan työansio palve-

luksesta on keskimäärin alle 15,14 euroa (90 
markkaa) kuukaudessa. Ansioraja on ilmaistu 
vuoden 1966 indeksitasossa. Valtion eläke-
lain 5 §:n 1 momentin mukaan eläkeajaksi 
luetaan aika, jonka edunsaaja 23 vuotta täy-
tettyään on ollut vähintään kuukauden yh-
denjaksoisesti jatkuneessa palveluksessa.  

Kuukautta lyhyempien valtion palvelussuh-
teiden eläketurvan järjestämisestä annettua 
lakia (1152/1997) sovelletaan niihin valtion 
eläkelaissa tarkoitettuihin työ- ja virkasuhtei-
siin, joita valtion eläkelaki ei koske joko sen 
vuoksi, että ne ovat kestäneet yksinään alle 
kuukauden, tai ne ovat jatkuneet vähintään 
kuukauden, mutta niistä saatu työansio ei 
keskimäärin yllä valtion eläkelain 2 §:ssä 
tarkoitettuun ansiorajaan.   

 
Palveluksen yhdenjaksoisuus- ja loppuka-
renssivaatimukset 

 
Valtion eläkelain 1 §:n 3 momentin mu-

kaan vanhana edunsaajana pidetään edunsaa-
jaa, jonka palvelus täyttää yhdenjaksoisuus- 
ja loppukarenssivaatimukset. Muuta kuin 
vanhaa edunsaajaa pidetään valtion eläkela-
kia sovellettaessa uutena edunsaajana. Jako 
vanhoihin ja uusiin edunsaajiin koskee vuon-
na 1940 tai sen jälkeen syntyneitä edunsaajia. 

Yhdenjaksoisuusvaatimuksen mukaan 
edunsaajan on tullut olla 31 päivänä joulu-
kuuta 1992 valtion eläkelain piiriin kuulu-
vassa yhdenjaksoisessa palveluksessa, joka 
jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan as-
ti. Loppukarenssivaatimuksen mukaan edun-
saajan on tullut olla palveluksen päättymistä 
välittömästi edeltäneet kuusi kuukautta yh-
denjaksoisesti jatkuneessa palveluksessa ja 
hänellä palveluksen päättymistä välittömästi 
edeltäneiden viiden viimeisen vuoden kulu-
essa tulee olla eläkeajaksi luettavaa aikaa vä-
hintään kolme vuotta tai että työkyvyttö-
myys- tai työttömyyseläke myönnetään valti-
on eläkelain 5 a §:ää soveltaen.  

 
Eläkkeen karttuminen  

 
Ennen vuotta 1940 syntyneelle edunsaajal-

le valtion eläkelain mukaista eläkettä karttuu 
2,2 prosenttia vuodessa, mikäli palveluksen 
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niin sanotut loppukarenssivaatimukset täyt-
tyvät. Mikäli loppukarenssivaatimukset eivät 
täyty, karttumisprosentti on 2,0 prosenttia 
vuodessa. 

Vuonna 1940 tai sen jälkeen syntyneelle 
edunsaajalle eläkettä karttuu 1 päivästä tam-
mikuuta 1995 alkaen 1,5 prosenttia vuodessa. 
Vanhan edunsaajan karttuma palveluksesta 
ajalta ennen vuotta 1995 on 2,2 prosenttia 
vuodessa ja uuden edunsaajan karttuma vas-
taavalta ajalta 2,0 prosenttia vuodessa. Eläk-
keen karttumisprosenttia on kuitenkin koro-
tettu 55 vuoden iän täyttämisestä lukien van-
hoilla edunsaajilla 2,0 prosenttiin vuodessa. 
Uusilla edunsaajilla karttumisprosentti on sen 
vuoden alusta, jona hän täyttää 60 vuotta, 2,5 
prosenttia vuodessa.   

Tulevalta ajalta sekä ajalta, jolta edunsaaja 
on saanut tulevan ajan sisältävää työkyvyt-
tömyyseläkettä, eläkekarttuma on porrastettu. 
Karttumisprosentti on 50 vuoden iän täyttä-
miseen asti 1,5 prosenttia vuodessa, 50 vuo-
den iän täyttämisestä 60 vuoden iän täyttämi-
seen asti 1,2 prosenttia vuodessa ja 60 vuo-
den iän täyttämisen jälkeiseltä ajalta 0,8 pro-
senttia vuodessa.  

Osa-aikaeläkkeen rinnalla tehtävästä työstä 
karttuu eläkettä samojen karttumaprosenttien 
mukaan kuin muustakin työstä. Vuoden 2003 
alusta voimaan tulleen valtion eläkelain muu-
toksen (1006/2002) mukaan vuonna 1947 tai 
sen jälkeen syntyneelle edunsaajalle karttuu 
vanhuuseläkettä kuitenkin 0,75 prosenttia 
vuodessa ansion alenemasta. Sellaisella vuo-
sina 1947-1951 syntyneellä edunsaajalla, jo-
ka on saanut osa-aikaeläkettä ensimmäisen 
kerran täytettyään 60 vuotta, vanhuuseläk-
keen karttuma on 1,0 prosenttia vuodessa an-
sion alenemasta. Työkyvyttömyyseläkettä 
osa-aikaeläkkeellä olevalle karttuu edelleen 
pääsäännön mukaan 1,5 prosenttia ansion 
alenemasta vuodessa.  

 
Vuoden sääntö ja työeläkelisä 

 
Valtion eläkelain 6 §:n 1 momentin 3 koh-

dan mukaan aikaa, jonka työ tai virantoimi-
tus palveluksen jatkuessa on ollut palkatto-
masti keskeytyneenä yhdenjaksoisesti 
enemmän kuin yhden vuoden, ei lueta elä-
keajaksi. Kyseisen, niin sanotun vuoden 
säännön mukaan eläkettä karttuu lyhyiden, 

korkeintaan vuoden kestävien palkattomien 
jaksojen ajalta niiden syystä riippumatta sa-
moin kuin palveluksessa oltaessa. Säännös 
tuli voimaan 1 päivästä tammikuuta 1996 al-
kaen (Laki valtion eläkelain muuttamisesta 
1671/1995) ja sitä sovelletaan palkattomaan 
keskeytykseen, joka on alkanut lain tultua 
voimaan. 

Työeläkelisää koskeva valtion eläkelain 10 
a § tuli voimaan vuoden 1994 alusta. Työelä-
kelisä koskee vuonna 1940 tai sen jälkeen 
syntyneitä edunsaajia ja sitä sovelletaan sel-
laisten edunsaajien eläkettä laskettaessa, joil-
la valtion eläkelain nojalla myönnettävien 
eläkkeiden yhteenlaskettu karttumisprosentti 
jää alle 60 prosentin. Työeläkelisä ei koske 
osa-aikaeläkettä. Työeläkelisään oikeuttavat 
valtion eläkelain 10 a §:ssä mainitut, edun-
saajan saamat etuudet. Näitä etuuksia ovat 
muun muassa edunsaajan saama työttömyys-
turvalain (1290/2002) mukainen ansioon suh-
teutettu päiväraha joko työttömyysturvalaissa 
tarkoitettuna palkansaajana tai yritystoimin-
taa harjoittaneena henkilönä ja työvoimapo-
liittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
(763/1990)mukainen ansiotuki.  

 
Etuudet 

 
Ennen vuotta 1940 syntyneellä edunsaajal-

la on ollut oikeus saada vanhuuseläkettä 63 
vuotta täytettyään. Eläkeikä on kuitenkin 65 
vuotta, mikäli palvelus päättyy ennen 63 
vuoden eläkeikää. Vuonna 1940 tai sen jäl-
keen syntyneellä vanhalla edunsaajalla on 
oikeus saada vanhuuseläkettä ikävälille 63-
65 vuotta porrastetussa henkilökohtaisessa 
eläkeiässä. Uuden edunsaajan eläkeikä on 65 
vuotta. Vanhuuseläkkeen saamisen edelly-
tyksenä lisäksi on, että valtion palvelus on 
päättynyt.  

Hakemuksesta vanhuuseläke myönnetään 
varhennettuna aikaisintaan 58 vuoden täyt-
tämistä seuraavan kuukauden alusta. Tällöin 
eläke myönnetään siten vähennettynä kuin 
valtion eläkelain 10 b §:n 1 momentissa sää-
detään. Varhennusvähennys on 0,4 prosenttia 
jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkettä makse-
taan ennen eläkeiän täyttämiskuukautta seu-
raavan kuukauden alkua. Valtion eläkejärjes-
telmässä ei ole lykättyä vanhuuseläkettä, 
vaan eläkettä karttuu myös palveluksesta 65 
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vuoden iän täyttämisen jälkeen, mikäli palve-
lus on alkanut ennen kyseisen iän täyttämis-
tä. 

Täysi työkyvyttömyyseläke tai työttö-
myyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi pal-
veluksen päätyttyä ja eläkkeensaajan saavut-
taessa eläkeiän, virkasuhteessa olevan eläk-
keensaajan osalta kuitenkin viimeistään hä-
nen saavuttaessaan eroamisikänsä. 

Oikeus saada osa-aikaeläkettä on valtion 
eläkelain 9 d §:ssä säädetyin edellytyksin 
edunsaajalla, joka ei ole vielä täyttänyt van-
huuseläkeikäänsä. Osa-aikaeläke muuttuu 
vanhuuseläkkeeksi osa-aikaeläkkeen saajan 
täyttäessä vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan 
eläkeiän tai tätä alemman eroamisiän. Siinä 
tapauksessa, että osa-aikaeläkkeen saaja jat-
kaa osa-aikatyössä yli eläkeiän, osa-
aikaeläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi osa-
aikatyön päätyttyä. 

 
Tuleva aika  

 
Valtion eläkelain 5 a §:ssä säädetään oi-

keudesta niin sanottuun tulevan ajan sisältä-
vään eläkkeeseen. Sen mukaan eläkkeeseen 
oikeuttavana palvelusaikana otetaan huomi-
oon aika eläketapahtumasta eläkeiän tai tätä 
alemman eroamisiän täyttämiseen, jos eläke-
tapahtuma sattuu palvelussuhteen jatkuessa 
tai 360 päivän kuluessa sen päättymisestä. 
Tätä 360 päivän aikaa jatkavat opiskelu ja 
kuntoutus-, sairaus- ja työttömyysetuudet se-
kä lastenhoitoaika, jokainen eri tavalla.  

 
Eläkepalkka 

 
Eläkkeen perusteena olevaa palkkaa (elä-

kepalkka) koskevia säännöksiä muutettiin 
vuoden 1996 alusta siten, että eläkepalkka 
lasketaan lähtökohtaisesti kunkin palvelus-
suhteen päättymisvuotta edeltäneiden kym-
menen viimeisen vuoden indeksillä tarkistet-
tujen työansioiden perusteella. Eläkepalkasta 
säädetään valtion eläkelain 7 ja 7 a –7 d 
§:ssä. Kymmentä vuotta lyhyemmissä palve-
lussuhteissa eläkepalkka on koko palvelus-
suhteen ansioiden keskiarvo. Eläkepalkkaa 
laskettaessa jätetään pois ne vuodet, joiden 
ansio on alle puolet lasketusta keskiansiosta. 
Poisjätettäviä vuosia voi olla enintään kol-
mannes valintavuosista eli enintään kolme. 

Kymmenen viimeisen vuoden työansioiden 
käyttämiseen eläkepalkan laskennassa siirry-
tään kuitenkin asteittain siten, että muutoksen 
voimaantulovuoden jälkeen eläkepalkan las-
kennassa huomioon otettavia vuosia lisätään 
yksi kerrallaan.  

 
Yhteensovitus 

 
Valtion eläkelain 11 ja 12 §:n mukaan val-

tion eläkelain mukainen eläke yhteensovite-
taan soveltuvin osin työntekijäin eläkelain 
(395/1961) 8 §:n mukaisesti. Eläke yhteen-
sovitetaan muiden peruseläkkeiden ja jatku-
vien korvausten kanssa siten, että eläkkeet 
yhteensä eivät ylitä yhteensovitusrajaa, joka 
on edunsaajalla vuoden 1994 loppuun men-
nessä olleesta palvelusajasta riippuen 60-66 
prosenttia yhteensovitusperusteesta. Yhteen-
sovitusperuste on korkein peruseläkkeen pe-
rusteena oleva palkka sellaisesta työ- tai vir-
kasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta, joka 
on kestänyt vähintään vuoden. Jos eläkkeet 
ylittävät yhteensovitusrajan, eläkettä vähen-
netään ylimenevältä osalta. Ensisijaisia työ-
eläkkeeseen nähden ovat tapaturma- ja lii-
kennevakuutuslain (608/1948 ja 279/1959) 
säännöksiin perustuvat eläkkeet, jatkuvat 
korvaukset ja elinkorot. Työeläkettä makse-
taan vain, jos sen määrä on suurempi kuin 
ensisijainen etuus.  

 
Indeksisidonnaisuus 

 
Valtion eläkelain 16 §:n 1 momentin mu-

kaan eläkkeen perusteena oleva palkka tar-
kistetaan eläkettä myönnettäessä niiden in-
deksilukujen mukaan, jotka vuosittain vah-
vistetaan työntekijäin eläkelain 9 §:n sovel-
tamista varten. Valtion eläkelain 16 §:n 2 
momentin mukaan eläkkeen määrä tarkiste-
taan samalla tavoin kuin on säädetty työnte-
kijäin eläkelain mukaisten eläkkeiden tarkis-
tuksesta. Valtion perhe-eläkkeiden osalta so-
velletaan samansisältöistä valtion perhe-
eläkelain (774/1968) 11 §:n säännöstä. Siten 
sen kalenterivuoden loppuun, jonka aikana 
edunsaaja tai edunjättäjä täyttäisi 65 vuotta, 
eläketurva sidotaan indeksiin, jossa palkkata-
son muutoksen paino on 0,5 ja hintatason 
muutoksen paino 0,5. Tämän jälkeiseltä ajal-
ta käytetään indeksiä, jossa palkkatason muu-
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toksen paino on 0,2 ja hintatason muutoksen 
paino 0,8.  

 
Ammatilliset erityiseläkeiät 

 
Eräillä valtion eläkelain piiriin kuuluvilla 

ammattiryhmillä on ollut oikeus valita erityi-
nen eläkeikä. Ammatilliset erityiseläkeiät 
ovat 55, 58 ja 60 vuotta. Ammattinimikkeet, 
joissa on voimassa kyseinen eläkeikä, on lue-
teltu 1 päivänä heinäkuuta 1989 lukien ku-
motuissa valtion eläkeasetuksen (611/1966) 5 
§:ssä, peruskoululain (476/1983) 72 §:ssä ja 
peruskouluasetuksen (718/1984) 125 §:ssä. 
Ammatillisiin erityiseläkeikiin liittyi valinta-
oikeus, jota koskeva valinta-aika oli voimas-
sa 30 päivään kesäkuuta 1999 asti. Valinta-
oikeus ja sen nojalla tehty valinta tarkoittaa 
sitä, että edunsaaja on tällöin valinnut van-
han, ammatillisen erityiseläkeikäjärjestelmän 
kokonaisuudessaan. Hänellä ei siten ole 
mahdollista käyttää niin sanottuja varhaiselä-
kevaihtoehtoja, joita ovat yksilöllinen var-
haiseläke, osa-aikaeläke ja varhennettu van-
huuseläke.  

Valinnan tekeminen ei kuitenkaan vielä ta-
kaa oikeutta vanhuuseläkkeeseen ammatilli-
sessa erityiseläkeiässä. Palveluksen tulee li-
säksi täyttää yhdenjaksoisuus- ja loppuka-
renssivaatimukset. Yhdenjaksoisuusvaati-
muksen mukaan edunsaajan on tullut olla 31 
päivänä joulukuuta 1992 valtion eläkelain 
piiriin kuuluvassa yhdenjaksoisessa palve-
luksessa, joka palvelus jatkuu yhdenjaksoi-
sesti eläketapahtumaan asti. Loppukarenssi-
vaatimuksen mukaan edunsaajan on välittö-
mästi eläkeiän täyttämistä edeltäneet kuusi 
kuukautta tullut olla yhdenjaksoisesti jatku-
neessa palveluksessa ammatilliseen eri-
tyiseläkeikään oikeuttavassa tehtävässä ja 
hänellä palveluksen päättymistä välittömästi 
edeltäneiden viiden viimeisen vuoden kulu-
essa tulee olla eläkeajaksi luettavaa aikaa ky-
seisessä ammatillisen erityiseläkeiän tehtä-
vässä vähintään kolme vuotta.  

Edellisestä poiketen erityisluokanopettajal-
la ja erityiskoulun rehtorilla, saadakseen 
vanhuuseläkkeen 55 vuoden iässä, on oltava 
eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa vähintään 
30 vuotta ja lisäksi hänen on täytynyt toimia 
vähintään 15 vuotta apukoulun tai tarkkailu-
luokan opettajana tai peruskouluasetuksen 

mukaisen vastaavan erityisluokan opettajana. 
Erityisluokanopettajan tai erityiskoulun reh-
torin viranhaltijan on tullut olla myös yhden-
jaksoisessa palvelussuhteessa eläkkeelle 
jäämiseen asti ja eläkkeelle jäädessään tullut 
toimia kyseisessä virassa. 

Valinnan tehneitä henkilöitä on tätä esitystä 
annettaessa työelämässä arviolta noin 25 000 
henkilöä, lain voimaantuloon mennessä eli 
vuoden 2005 alussa luvun arvioidaan vähen-
tyneen noin 5000:lla henkilöllä.  

 
3.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Yleistä 
 
Yksityisten alojen eläkelakeja on uudistettu 

laeilla 634-638/2003, jotka tulevat voimaan 
vuoden 2005 alusta. Uudistuksen tavoitteena 
on vahvistaa työeläkejärjestelmän kestävyyt-
tä ja turvata eläkejärjestelmän piirissä olevil-
le riittävä eläketurva myös tulevaisuudessa. 
Tavoitteena on keskimääräisen eläkkeelle 
siirtymisiän myöhentäminen kahdella kol-
mella vuodella.  

Tämän esityksen tarkoituksena on uudistaa 
valtion eläkejärjestelmää samojen periaattei-
den pohjalta, jotka on toteutettu yksityisen 
sektorin eläkejärjestelmään edellä mainituilla 
lainmuutoksilla.  

Valtion eläkejärjestelmän kestävyyden, 
eläkejärjestelmien yhtenäistämispyrkimysten 
ja eri eläkejärjestelmien piirissä työskennel-
leiden vakuutettujen eläketurvan kokonai-
suuden kannalta on tarkoituksenmukaista, et-
tä yksityisaloilla toteutettavia muutoksia vas-
taavat muutokset toteutetaan soveltuvin osin 
myös valtion eläkejärjestelmässä. Muutosten 
toteuttaminen valtion eläkejärjestelmässä ei 
ole täysin ongelmatonta, kun otetaan huomi-
oon aikaisemmin tehtyihin muutoksiin liitty-
vät yksityisestä sektorista poikkeavien eläke-
etuuksien suojaaminen sekä joustavaan elä-
kejärjestelmään siirtymiseen liittynyt amma-
tillisesta eläkeikäjärjestelmästä luopuminen. 
Valtion eläkejärjestelmän erityispiirteistä 
johtuen esitykseen on jouduttu sisällyttämään 
erityissäännöksiä, jotka määrittävät vanhasta 
järjestelmästä uuteen siirtymistä. 

Ehdotetun uudistuksen keskeiset muutokset 
ovat eläkkeen laskusääntöä ja karttumaa kos-
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kevat muutokset, elinaikakertoimen käyttöön 
ottaminen sekä indeksejä koskevat muutok-
set. Lisäksi eläkemuotojen määrä siirtymä-
ajan jälkeen vähenee.  

 
Eläkkeen laskusääntöä ja karttumaa koskevat 
muutokset 

 
Nykyisestä erillisestä eläkepalkan lasku-

säännöstä luovuttaisiin ja eläke laskettaisiin 
vuoden 2005 alusta kunkin vuoden palkan ja 
karttumaprosentin perusteella. Vaihtoehtoisia 
laskentatapoja ei käytettäisi vaan uuteen las-
kentatapaan siirryttäisiin kaikkien valtion 
eläkelain piiriin kuuluvien osalta vuoden 
2005 alusta. 

Eläkettä karttuisi 1,5 prosenttia vuosipal-
kasta 53 vuoden ikään saakka, ikävälillä 53 – 
62 eläkettä karttuisi 1,9 prosenttia ja ikävälil-
lä 63 – 68 4,5 prosenttia vuosipalkasta. Kui-
tenkin ne ennen vuotta 1950 syntyneet yh-
denjaksoisessa palvelussuhteessa olevat van-
hat edunsaajat, jotka ovat 55 vuotta täytetty-
ään päässeet 2,0 prosentin vuosikarttuman 
piiriin ennen vuotta 2005, säilyttäisivät 2,0 
prosentin karttuman. Täyttäessään 63 vuotta 
heidänkin karttumaprosenttinsa olisi 4,5. 

Eläkkeen karttuman ikäaluetta laajennettai-
siin siten, että vuoden 2005 alusta lukien elä-
ke karttuisi ansioista, jotka on ansaittu 18 
vuoden iän täyttämisen jälkeen 68 vuoden 
iän täyttämiseen saakka. Muutokset karttu-
ma-aikaan ei koske aikaa ennen vuotta 2005. 
Ennen 18 vuoden ikää tai 68 vuoden iän täyt-
tämisen jälkeen tehdystä työstä ei karttuisi 
eläkettä. Eläkkeen karttuma-ajan laajentami-
nen edellyttäisi myös virkamiesten yleisen 65 
vuoden eroamisiän nostamista 68 vuoden 
eroamisiäksi.  

Uudistuksen periaatteena on, että kaikesta 
työstä karttuu eläkettä, tästä syystä myös 
vanhuuseläkkeen tai täyden työkyvyttömyys-
eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuisi 
eläkettä 1,5 prosenttia vuodessa. Osatyöky-
vyttömyyseläkkeen aikana tehdystä työstä 
eläke karttuisi kuten työskentelystä yleensä. 
Ansiotyön vaikutus työkyvyttömyyseläkkee-
seen säilyisi nykyisellään, mutta sitä koske-
via säännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi. 
Jos ansioita on 40-60 prosenttia eläketapah-
tumaan mennessä saatujen ansioiden keski-
määrästä, eläke muutetaan osatyökyvyttö-

myyseläkkeeksi ja, jos ansioita on enemmän 
kuin 60 prosenttia, työkyvyttömyyseläke 
lakkautetaan tai sen maksaminen keskeyte-
tään.  

Koska raha- tai aikamääräisiä alarajavaati-
muksia palvelusuhteelle tai siitä saaduille an-
sioille ei enää olisi, vaan eläke karttuisi kai-
kesta palveluksesta valtion eläkelain mukaan, 
laki kuukautta lyhyempien valtion palvelus-
suhteiden eläketurvan järjestämisestä ehdote-
taan kumottavaksi.  

 
Työntekijäin eläkemaksu  

 
Myös valtion eläkelain piirissä olevilla 

työntekijäin eläkemaksu nousee 53 vuoden 
iästä lähtien 19/15 -kertaiseksi, kuten yksityi-
selläkin sektorilla. Valtion eläkerahastosta 
annetussa laissa (1372/1989) säädetään, että 
valtion eläkelain piirissä olevien henkilöiden 
työntekijäin eläkemaksu vastaa työntekijäin 
eläkelain mukaista maksua. Tästä syystä 53-
vuotiaiden maksun korotuksesta ei nyt ehdo-
teta säädettäväksi, vaan työntekijäin eläkela-
kiin lailla vuonna 2003 tehty muutos koskee 
mainitun viittauksen kautta myös valtion elä-
kelain piirissä työskenteleviä. Työntekijäin 
eläkelain muutosta perusteltaessa (HE 
242/2002 vp) on todettu, että nykyisen työn-
tekijäin eläkemaksun perusteella laskettuna 
korotus olisi noin 1,2 prosenttiyksikköä eli 
korotettu työntekijäin eläkemaksu olisi noin 
5,6 prosenttia.  

 
Indeksiä koskevat muutokset 

 
Eläkejärjestelmien yhtenäisyyden kannalta 

on tarkoituksenmukaista, että indeksitarkis-
tukset eläkkeisiin tehdään samalla tavalla 
koko työeläkejärjestelmässä. Tästä syystä 
ehdotetaan, että valtion eläkejärjestelmässä-
kin otetaan käyttöön yksityisellä sektorilla 
hyväksytyt muutokset eläkkeiden tarkistami-
seen käytettävistä indekseistä. Kaikenikäisten 
eläkkeensaajien maksussa olevia eläkkeitä 
siirryttäisiin tarkistamaan nykyisellä eläkein-
deksillä vuoden 2005 alusta. Eläkeindeksissä 
ansiotasoindeksin paino on 20 prosenttia ja 
kuluttajahintaindeksin paino 80 prosenttia 
(eläkeindeksi). Eläkettä laskettaessa ansiot 
korotetaan laskentahetken tasoon kertoimel-
la, jossa ansiotasoindeksin paino on 80 pro-
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senttia ja kuluttajahintaindeksin paino 20 
prosenttia (palkkakerroin). 

Nykyistä indeksiä, jossa sekä ansiotasoin-
deksin paino että kuluttajahintaindeksin pai-
no on 50 prosenttia sovellettaisiin sellaisten 
eläkkeiden laskentaan, jotka vuoden 2005 
jälkeenkin lasketaan nykyisten säännösten 
mukaisesti. Tällaisia eläkkeitä ovat vuoden 
1996 ja 2000 työttömyyseläkkeen suojasään-
nösten piiriin kuuluvat. Ennen vuotta 2005 
muodostetut vapaakirjat korotetaan nykyisel-
lä indeksillä vuoden 2004 tasoon ja siitä las-
kentahetken tasoon palkkakertoimella. 

 
Eläkkeen karttuminen palkattomilta ajoilta 

 
Palkattomilta ajoilta karttuvaa eläketurvaa 

koskeviin säännöksiin tehtäisiin yksityistä 
sektoria vastaavat muutokset. Vuoden 2005 
alusta eläkettä karttuisi ansiosidonnaisten 
päivärahojen ajalta siten, että vuosityöansioi-
hin rinnastetaan sellaiset palkattomilta ajoilta 
maksettujen etuuksien perusteena olevat an-
siot, jotka nykyisin kartuttavat eläkettä työ-
eläkelisän muodossa. Lisäksi eläkettä karttui-
si sairauspäivärahan, äitiys-, erityisäitiys-, 
isyys- ja vanhempainrahan sekä vuorottelu-
korvauksen perusteella. Nykyinen vuoden 
sääntö ja työeläkelisä poistuisivat vuoden 
2005 alusta lukien. Vuoden 2004 loppuun 
mennessä karttuneet työeläkelisät lasketaan 
valmiiksi ja rekisteröidään eläketurvakeskuk-
seen. 

Vanhuuseläkettä karttuisi äitiys-, isyys-, 
erityisäitiys- ja vanhempainrahakausilta 
maksettavien etuuksien perusteena olevista 
ansioista siten, että etuuden perusteena ole-
vaa ansiota korotettaisiin kertoimella 1,17 
silloin, kun etuus maksetaan edunsaajalle it-
selleen. Ansioon suhteutetun työttömyyspäi-
värahan ja vuorotteluvapaan osalta vanhuus-
eläkettä karttuisi 75 prosenttia etuuden perus-
teena olevasta ansiosta. Muiden ansiosidon-
naisten päiväraha-aikojen osalta kuten saira-
uspäivärahan, tapaturmavakuutusjärjestelmän 
mukaisten päivärahojen sekä koulutus- ja 
kuntoutusetuuksien osalta vanhuuseläkettä 
karttuisi 65 prosenttia etuuden perusteena 
olevista ansioista. Vanhuuseläkettä kaikkien 
näiden etuuksien perusteella karttuisi 1,5 
prosenttia vakuutetun iästä riippumatta. Tu-
levan ajan eläkettä laskettaessa kaikkien 

etuuksien osalta käytettävä prosenttiluku olisi 
100. 

Vuoden 2005 alusta voimaan tulevan lain 
valtion varoista suoritettavasta eläkkeen kor-
vaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon 
tai opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 
perusteella karttuva eläke maksetaan myös 
valtion eläkelain mukaista eläkettä maksetta-
essa.  

 
Vanhuuseläkettä koskevat muutokset 

 
Vanhuuseläkkeelle voisi siirtyä joustavasti 

63 ja 68 ikävuoden välillä. Vanhuuseläkkeen 
voisi ottaa varhennettuna 62 vuotta täytetty-
ään. Tällöin eläkkeeseen tehtäisiin 0,6 pro-
sentin varhennusvähennys kuukautta kohden 
63 vuoden ikää edeltäviltä varhennuskuukau-
silta.  

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtymi-
seen liittyisi suojasäännös niiden edunsaajien 
osalta, joilla on lain voimaan tullessa valtion 
eläkelain 8 §:n 2 momentin mukaisesti oike-
us varhennettuun vanhuuseläkkeeseen eli 
heillä on tällöin aikaa nykyisen eläkeiän täyt-
tämiseen enintään viisi vuotta. Näillä edun-
saajilla vanhuuseläkkeen varhentaminen säi-
lyisi nykyisellään. Varhennusvähennys olisi 
tällöin 0,4 prosenttia kuukautta kohden ny-
kyisestä eläkeiästä laskettuna.  

Jotta varhennetulle vanhuuseläkkeelle siir-
tymisen alaikäraja ei nousisi kohtuuttoman 
paljon yksityisen sektorin vastaavaan muu-
tokseen verrattuna, ehdotetaan lisäksi suoja-
säännöksen ottamista niitä edunsaajia koski-
en, jotka ovat syntyneet vuosina 1940-1959 
ja joilla nykyisin on oikeus henkilökohtai-
seen eläkeikään ikävälillä 63-65. Nämä hen-
kilöt voisivat saada vanhuuseläkkeen var-
hennettuna ennen 63 vuoden ikää aikaisin-
taan silloin, kun henkilö täyttää iän joka on 
kolme vuotta alempi kuin hänen nykyinen 
henkilökohtainen eläkeikänsä. Varhennusvä-
hennys olisi 0,6 prosenttia 63 vuoden iästä 
laskettuna.  

Valtion eläkelakiin lisättäisiin mahdolli-
suus ottaa vanhuuseläke lykättynä. Jos van-
huuseläke alkaisi 68 vuoden iän saavuttami-
sen jälkeen, siihen tehtäisiin 0,4 prosentin 
suuruinen lykkäyskorotus kutakin lykkäys-
kuukautta kohden.   

 



 HE 46/2004 vp  
  
   

 

9

Työkyvyttömyyseläkettä koskevat muutokset 
 
Työkyvyttömyyseläkettä koskeviin sään-

nöksiin ehdotetaan yksityisen sektorin eläke-
lakeihin tehtyjä muutoksia vastaavia muutok-
sia. Työkyvyttömyyseläkkeen määräytymistä 
muutettaisiin siten, että lähtökohtaisesti 
kaikkiin työkyvyttömyyseläkkeisiin liittyisi 
oikeus saada eläketapahtumasta 63 vuoden 
iän täyttämiseen jäljellä olevalta ajalta (tule-
va aika) laskettava eläkeosuus. Ammatillis-
ten erityiseläkeikien ja eroamisikien osalta 
tulevan ajan pääteikä olisi kuitenkin kyseinen 
eläkeikä tai eroamisikä. Tulevan ajan oikeu-
den edellytyksenä on, että henkilöllä on työ-
eläkevakuutuksen alaisia ansioita eläketapah-
tumavuoden ja sitä edeltäneiden 10 kalente-
rivuoden aikana vähintään 12 566,70 euroa. 
Raja vastaa vuoden 2004 indeksitasoa ja si-
dottaisiin palkkakertoimeen. 

Tulevan ajan eläkkeen karttuma olisi 50 
vuoden ikään asti 1,5 prosenttia ja 50 vuoden 
iästä lukien 1,3 prosenttia vuodessa työansi-
osta, joka edustaa työkyvyttömyyttä edeltä-
nyttä vakiintunutta palkkatasoa. Tämä va-
kiintunut palkkataso määriteltäisiin viiden 
eläketapahtumaa edeltävän kalenterivuoden 
vuosityöansioiden perusteella.  

Tulevan ajan ansiota määrättäessä vuosi-
työansioihin rinnastettaisiin myös ne palkat-
tomilta ajoilta maksettujen etuuksien perus-
teena olevat ansiot, joiden perusteella karttuu 
vanhuuseläkettä. Lisäksi vuosityöansioihin 
rinnastettaisiin aika, jolta on maksettu työt-
tömyysturvalain mukaista peruspäivärahaa 
tai työmarkkinatuesta annetun lain 
(1542/1993) mukaista työmarkkinatukea. Tu-
levan ajan ansiossa näiden etuuksien ansio-
perusteena olisi 1 047,22 euroa kuukaudessa 
vuoden 2004 indeksitasossa.  

Jos työntekijä palaa työhön työkyvyttö-
myyseläkkeeltä, työhön paluuta edeltävältä 
eläkkeellä oloajalta karttuisi eläkettä 50 vuo-
den ikään asti 1,5 prosenttia vuodessa ja tä-
män jälkeen 63 vuoden ikään asti 1,3 pro-
senttia vuodessa tulevan ajan eläkkeen perus-
teena olevasta palkasta.  

Hyvin nuorten kohdalla tulevan ajan eläk-
keen laskeminen viiden viimeisen vuoden 
työansioiden perusteella saattaisi johtaa koh-
tuuttomaan lopputulokseen. Siksi ehdotetaan, 
että alle 23-vuotiailla käytettäisiin viiden 

vuoden sijasta sitä aikaa, jonka nuori olisi eh-
tinyt ennen työkyvyttömyyttä olla työeläke-
järjestelmän piirissä.  

Nuorina työkyvyttömäksi tulevien eläketa-
so on tarpeen varmistaa, koska heillä eläk-
keellä olo voi jatkua usean vuosikymmenen 
ajan ja palkka on voinut jäädä matalaksi sa-
malla kun perheeseen liittyvät kustannukset 
voivat olla suuria. Näin ollen työkyvyttö-
myyseläkkeen määrään ehdotetaan lisättä-
väksi iästä riippuva kertakorotus, kun eläke 
on jatkunut viisi vuotta. Tällöin eläkkeen 
voidaan olettaa muodostuvan pitkäaikaiseksi. 
Näin voitaisiin varmistaa nuorten eläketaso. 
Vastaava korotus tehtäisiin perhe-eläkkeisiin. 
Kertakorotus myönnettäisiin ensimmäisen 
kerran vuoden 2010 alusta. Se myönnettäisiin 
myös ennen tämän lain voimaantuloa alka-
neisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin sen koro-
tusprosentin mukaisena, joka vastaa työky-
vyttömyyseläkkeen saajan ikää korotushet-
kellä eli vuoden 2010 alussa. 

Lapsenhoidon vuoksi työelämästä poissaol-
leiden eläketason varmistamiseksi ehdote-
taan, että tarkasteluajan ansiota voitaisiin 
harkinnanvaraisesti tarkistaa, jos ansiot tar-
kasteluaikana ovat vakiintunutta ansiotasoa 
pienemmät alle kolmevuotiaan lapsen hoidon 
vuoksi. Tarkistaminen tehtäisiin työntekijän 
hakemuksesta ja se edellyttäisi vähintään 20 
prosentin vaikutusta hänen eläketurvaansa. 
Säännös korvaisi nykyisen lapsenhoitoajan 
eläkepalkan laskusäännön sekä säännöksen 
siitä, että oikeus tulevan ajan eläkkeeseen 
säilyy alle kolmevuotiaan lapsen hoitamisen 
vuoksi, kuitenkin enintään yhdeksän vuoden 
ajan.  

Koska tuleva aika liittyisi kaikkiin työky-
vyttömyyseläkkeisiin, ei sitä enää voitaisi 
käyttää ammatillisen kuntoutuksen edelly-
tyksenä. Tulevan ajan vaatimus korvattaisiin 
vaatimuksella, että tulevan ajan työansiot 
viiden vuoden tarkasteluaikana ovat yhteensä 
vähintään 25 133,40 euroa vuoden 2004 in-
deksitasossa. 

Uuteen tulevan ajan eläkkeen määräytymi-
seen siirryttäisiin asteittain siten, että ensim-
mäisen kerran vuonna 2006 tulevan ajan elä-
ke määräytyisi osittain ennen vuotta 2005 ol-
leiden työansioiden ja vuoden 2005 työansi-
oiden perusteella. Tällöin vuoden 2004 ansi-
oina käytettäisiin vuosiansioksi muutettuna 
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sitä eläkepalkkaa, jonka perusteella tulevan 
ajan eläke nykysääntöjen mukaan olisi las-
kettu, jos edunsaaja olisi tullut työkyvyttö-
mäksi 31 päivänä joulukuuta 2004. Jos edun-
saajalle ei tuolloin olisi ollut oikeutta tulevaa 
aikaa sisältävään eläkkeeseen, uutta tulevan 
ajan eläkettä laskettaessa katsottaisiin, ettei 
vuonna 2004 ollut lainkaan työansioita.  

 
Yksilöllinen varhaiseläke 

 
Oikeus yksilölliseen varhaiseläkkeeseen on 

ennen vuotta 1944 syntyneillä sekä ammatil-
lisen erityiseläkeikäjärjestelmän piiriin kuu-
luneilla mutta ammatillisen erityiseläkeiän 
valinnan suorittamatta jättäneillä 1944-1947 
syntyneillä edunsaajilla. Vuoden 2000 alusta 
voimaan tulleiden muutosten yhteydessä en-
nen vuotta 1944 syntyneet edunsaajat sekä 
ammatillisen eläkeiän piiriin kuuluneet, vuo-
sina 1944-1946 syntyneet edunsaajat säilytti-
vät oikeuden saada yksilöllistä varhaiseläket-
tä 58 vuotta täytettyään. Vuonna 1947 synty-
neillä alaikäraja on 59 vuotta. Nämä samat 
ikäluokat säilyttäisivät oikeuden yksilölliseen 
varhaiseläkkeeseen jatkossakin, mutta sitä 
koskevat säännökset siirretään lain voimaan-
tulosäännökseen. 

 
Osa-aikaeläke 

 
Vuonna 2002 valtion eläkelakiin on säädet-

ty muutoksia eläkekertymään osa-
aikaeläkkeellä oloajalta. Ennen vuotta 1947 
syntyneen edunsaajan jäädessä osa-
aikaeläkkeelle osa-aikaeläkkeeseen sovelle-
taan 31 päivänä joulukuuta 2002 voimassa 
olleita säännöksiä. Näin ollen heille karttuu 
osa-aikaeläkkeellä oloajalta eläkettä 2,0 pro-
senttia vuodessa ansion alenemasta. Myös 
vuosina 1947-1951 syntyneet edunsaajat, 
jotka ovat saaneet osa-aikaeläkettä ensim-
mäisen kerran täytettyään 60 vuotta, säilyttä-
vät osa-aikaeläkkeellä oloajalta 1,0 prosentin 
karttuman. Muille karttuma osa-
aikaeläkkeeltä on 0,75 prosenttia vuodessa. 

Vuoden 2005 alusta voimaan tulevia uusia 
karttumisprosentteja ehdotetaan sovelletta-
viksi myös sellaisten vuonna 1947 tai sen 
jälkeen syntyneiden edunsaajien osa-
aikaeläkkeen rinnalla tekemään työhön, jotka 
ovat jääneet eläkkeelle ennen tämän lain 

voimaantuloa. Lisäksi ehdotetaan, että myös 
ennen tämän lain voimaantuloa osa-
aikaeläkkeelle siirtyneet voivat siirtyä van-
huuseläkkeelle 63 vuotta täytettyään. Vaiku-
tus vanhuuseläkkeeseen olisi tällöin sama 
kuin muillakin ennen henkilökohtaista eläke-
ikäänsä eläkkeelle siirtyvillä.    

 
Työttömyyseläkkeitä koskevat muutokset 

 
Ikääntyneitä henkilöitä koskeva pitkäaikai-

nen työttömyysturva siirrettäisiin eläkejärjes-
telmästä työttömyysturvajärjestelmään. Oi-
keus työttömyyseläkkeeseen poistuisi vuonna 
1950 tai sen jälkeen syntyneiltä henkilöiltä. 
Näiden henkilöiden oikeudesta työttömyys-
turvan lisäpäiviin 65 vuoden iän täyttämiseen 
saakka säädetään työttömyysturvalaissa. (lain 
numero poistettu) Työttömyyseläkkeen lak-
kaamista korvataan eläkejärjestelmässä siten, 
että mainittuihin lisäpäiviin oikeutetuilla olisi 
mahdollisuus jäädä 62 vuoden iästä alkaen 
vanhuuseläkkeelle ilman varhennusvähen-
nystä. Kuitenkin ajalta ennen vuotta 1995 
karttuneeseen eläkkeeseen tehtäisiin jäljem-
pänä selostetulla tavalla normeeraus,  jos 
eläke alkaa ennen henkilökohtaisen eläkeiän 
eli 65 vuoden iän täyttämistä. Näillä henki-
löllä on siis mahdollisuus valita joko van-
huuseläke tai työttömyysturvajärjestelmässä 
pysyminen.  

Ennen vuotta 1950 syntyneille työttömyys-
eläke myönnettäisiin vielä vuoden 2005 jäl-
keenkin. Eläke muuttuisi vanhuuseläkkeeksi 
63 vuoden iässä. Jos eläketapahtuma sattuu 
sen jälkeen kun hakija on jo täyttänyt 62 
vuotta, eläke myönnettäisiin vanhuuseläk-
keenä. 

Tulevan ajan eläkkeen määräytymistä kos-
kevat muutosehdotukset heijastuvat myös 
työttömyyseläkkeeseen. Kun työttömyyselä-
kettä koskevia säännöksiä on aikaisemmin 
muutettu, voimaantulosäännöksissä on sää-
detty tiettyihin ikäluokkiin kuuluville, lain-
muutosten voimaantuloaikaan työttöminä ol-
leille aikaisempien säännösten mukaiset edut.  

Vuoden 1996 alusta tulevan ajan karttu-
misprosentti porrastettiin siten, että tuleva ai-
ka lasketaan 1,5 prosentin karttumalla 50 
vuoden iän täyttämiseen saakka, 1,2 prosen-
tin karttumalla 50—59 vuoden iässä ja 0,8 
prosentin karttumalla 60 vuoden iän täyttä-
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misestä lukien (Laki valtion eläkelain muut-
tamisesta 1671/1995). Lainmuutoksen voi-
maantulosäännöksen 9 momentin mukaan 
ennen vuotta 1943 syntyneihin edunsaajiin, 
joilla 1 päivänä tammikuuta 1996 oli oikeus 
työttömyyspäivärahaan tai aikuiskoulutustu-
keen, sovelletaan edelleen 1,5 prosentin tule-
van ajan karttumaa vuodessa. Vuonna 1942 
syntyneet edunsaajat ovat nuorin ikäluokka, 
joka vielä kuuluu tämän voimaantulosään-
nöksen piiriin. He täyttävät 65 vuoden iän 
vuonna 2007.  

Työttömyyseläkkeen laskentaa muutettiin 
vuoden 2000 alusta siten, että työttömyys-
eläkkeeseen ei enää liitetty tulevan ajan elä-
keosuutta. Tulevan ajan eläkeosuus lasketaan 
kuitenkin työttömyyseläkkeen jälkeiseen 
vanhuus- ja perhe-eläkkeeseen (Laki valtion 
eläkelain muuttamisesta 1229/1999). Lain-
muutoksen voimaantulosäännöksen 4 mo-
mentin mukaan ennen vuotta 1945 syntynei-
siin edunsaajiin, joilla 1 päivänä tammikuuta 
2000 oli oikeus työttömyyspäivärahaan tai 
aikuiskoulutustukeen taikka joille vuonna 
1999 on maksettu työttömyyspäivärahaa tai 
koulutustukea yhteensä vähintään sadalta 
päivältä, sovelletaan edelleen aikaisempia 
säännöksiä tulevasta ajasta. Tämän säännök-
sen seurauksena näiden edunsaajien työttö-
myyseläkkeeseen liitetään edelleen tuleva ai-
ka joko edellä selostetun voimaantulosään-
nöksen mukaisella 1,5 prosentin vuosikart-
tumalla tai edellä tarkoitetuilla porrastetuilla 
karttumisprosenteilla laskettuna. Tämän 
voimaantulosäännöksen piiriin kuuluva nuo-
rin ikäluokka, vuonna 1944 syntyneet, täyttää 
65 vuotta vuonna 2009.  

Muiden kuin edellä selostettujen voimaan-
tulosäännösten piiriin kuuluvien, vuosina 
1945—1949 syntyneiden edunsaajien työt-
tömyyseläkkeeseen ei enää liity tulevaa ai-
kaa, mutta sen jälkeen myönnettävään van-
huus- tai perhe-eläkkeeseen lisätään tuleva 
aika.  

Työttömyyseläkkeellä ollessa saa nykyisin 
ansaita enintään kaksi kertaa valtion eläke-
lain 2 §:n 1 momentissa mainitun rajamäärän 
ilman, että eläke keskeytetään tai lakkaute-
taan. Tämä ansioraja muutetaan 523,61 eu-
roksi kuukaudessa. Rahamäärä on vuoden 
2004 indeksitasossa.   

 

Varautuminen elinajan odotteen kasvuun 
 
Eläketurvan sopeuttamiseksi eliniän odot-

teen muutokseen valtion eläkejärjestelmässä 
ehdotetaan otettavaksi käyttöön samanlainen 
elinaikakerrointekniikka kuin yksityisten alo-
jen eläkejärjestelmään on toteutettu lainmuu-
toksilla 634 - 638/2003. Elinaikakertoimena 
käytettäisiin sitä kerrointa, joka vahvistetaan 
työntekijäin eläkelain 7 h §:n mukaisesti.  

Elinaikakertoimen käyttöönoton tavoittee-
na on, että tulevaisuudessa eläkkeelle siirty-
misen ikärajojen nostamisen tarvetta halli-
taan tekniikalla, jossa osa elinajan odotteen 
kasvusta ohjautuu aktiivivuosiin. Tämän to-
teuttamiseksi alkavan eläkkeen määrä riippuu 
elinajan odotteen kehityksestä. 

Ensimmäisen kerran elinaikakerrointa so-
vellettaisiin vuonna 2009, jolloin kerroin on 
1. Satunnaisten vaihtelujen tasoittamiseksi 
kunakin vuonna sovellettava elinaikakerroin 
lasketaan Tilastokeskuksen viiden vuoden 
kuolevuustilastotietojen perusteella käyttäen 
tuoreinta mahdollista tilastointijaksoa ja kah-
den prosentin korkokantaa. Vuonna 2009 
elinaikakerroin on siis 1 ja se vastaa vuosien 
2003—2007 kuolevuustilastoja. Elinaikaker-
roin vaikuttaa ensimmäisen kerran vuonna 
2010 myönnettäviin eläkkeisiin ja se perus-
tuu vuosien 2004—2008 kuolevuustilastoihin 
ja elinajanodotteen muuttumiseen vuosista 
2003—2007. 

Vanhuuseläke kerrottaisiin eläkkeellesiir-
tymisiästä riippumatta sillä kertoimella, joka 
määriteltiin eläkkeensaajan 62 vuoden iän 
täyttämisvuonna. Tätä alemmassa eläkeiässä 
kertoimena käytettäisiin vanhuuseläkkeen al-
kamisvuodelle vahvistettua kerrointa. Työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen sovellettaisiin elin-
aikakerrointa sen muuttuessa vanhuuseläk-
keeksi, ei kuitenkaan, jos työkyvyttömyys-
eläkkeen eläketapahtuma on ennen vuotta 
2006. Yksilöllisiin varhaiseläkkeelle siirty-
neisiin elinaikakerroin ei ehdi vaikuttamaan, 
koska vuoden 1947 jälkeen syntyneillä ei sii-
hen enää ole oikeutta. Työttömyyseläkkee-
seen ovat muutoksen jälkeen oikeutetut vain 
ennen vuotta 1950 syntyneet henkilöt, joten 
tämä eläkemuoto poistuu melko pian elinai-
kakertoimen käyttöön oton jälkeen. Työttö-
myyseläkkeisiin elinaikakerrointa ei sovellet-
taisi eikä myöskään lapseneläkkeisiin. Les-
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keneläkkeisiin sovellettaisiin elinaikakerroin-
ta siinä vaiheessa, jolloin eläkkeeseen teh-
dään eläkesovitus. Nämä muutokset sisälty-
vät jo yksityisiin eläkelakeihin. 

 
Yhteensovitus  

 
Nykyiseen eläkejärjestelmään kuuluu olen-

naisena osana eläkkeiden yhteensovitus, jolla 
edunsaajalle tulevat eläkkeet yhteensovite-
taan muiden työeläkkeiden kanssa ja rajataan 
tavoitetasolle, joka on 60-66 prosenttia kor-
keimmasta eläkepalkasta. Valtion eläkejär-
jestelmässä yhteensovitus on ollut välttämä-
tön, koska karttumat ajalta ennen vuotta 1995 
ovat olleet yksityistä sektoria selvästi korke-
ammat. Yksityistä sektoria paremmista elä-
kekarttumista johtuen valtion eläkejärjestel-
mässä ei eläkkeiden yhteensovituksesta voida 
täysin luopua. Yhteensovituksen poistaminen 
johtaisi kohtuuttoman suuriin eläke-
etuuksiin, koska valtion palvelusuhteet ovat 
perinteisesti olleet pitkiä ja suuri osa valtion 
henkilöstä on jo nyt eläkekertymällään ylit-
tänyt nykyisen yhteensovitusrajan. Jos yh-
teensovituksesta luovuttaisiin, eläkkeiden ta-
so voisi nousta jopa 90 prosenttiin eläkepal-
kasta.  

Jotta yhteensovituksesta voitaisiin luopua 
uuden eläkkeenlaskentatavan tulleessa voi-
maan, ehdotetaan yhteensovitus tehtäväksi 
uuteen laskentatapaan siirtymisen yhteydes-
sä. Uuteen laskentatapaan siirryttäisiin tekni-
sesti niin, että vuoden 2004 lopussa kaikki 
jatkuvat valtion eläkelain piiriin kuuluvat 
palvelussuhteet päätettäisiin vuoden 2004 
loppuun  ja palvelussuhteista vuoden 2004 
loppuun mennessä karttunut eläkeoikeus las-
kettaisiin nykyisten säännösten mukaisesti 
(vapaakirjauttaminen). Tässä yhteydessä teh-
täisiin myös eläkkeiden yhteensovitus. Yh-
teensovitusraja suhteutettaisiin ottamalla 
huomioon henkilön 23 vuoden iän täyttämi-
sen ja vuoden 2004 lopun välisen ajan suhde 
40 vuoteen. Yhteensovitus tehtäisiin myös jo 
aiemmin päättyneiden palvelussuhteiden pe-
rusteella laskettuihin vapaakirjoihin. Tämän 
jälkeen yhteensovitusta ei enää tehtäisi.  

Vaihtoehtoinen toteuttamistapa olisi ollut 
se, että yksityistä sektoria vastaavaan lasken-
tatapaan olisi siirrytty vuoden 2005 alusta, 
mutta yhteensovitus olisi tehty vasta eläk-

keelle jäätäessä kuten nykyisinkin. Tämä oli-
si johtanut siihen, että iän myötä korkeam-
milla karttumilla tavoiteltava työssä jatkami-
sen palkitseminen ei olisi toteutunut, koska 
yhteensovitus olisi leikannut korkeammat 
karttumat. Ongelmallista olisi ollut myös yh-
teensovitusperusteen löytäminen, kun eläk-
keen laskentatavan muutoksesta johtuen ny-
kyinen eläkepalkan käsite poistuu ja eläkkei-
den rekisteröinnissä siirrytään vuosittaisten 
ansioiden rekisteröintiin.  

Yhteensovituksen yhteydessä yhteensovi-
tusrajan ylittävä osa vähennettäisiin eläk-
keestä kuten nykyisinkin. Kun yhteensovitus 
aikaistetaan 2004 lopussa tapahtuvan vapaa-
kirjauttamisen yhteyteen, uudistuksen jälkeen 
karttuvat eläkkeet lisätään kokonaisuudes-
saan edunsaajalle aikanaan maksettavaan 
eläkkeeseen. Yhteensovitusraja suhteutetaan 
edunsaajan iän mukaan niin, että ne, joille 
eläke on voinut valtion eläkelain mukaan 
karttua 40 vuotta vuoden 2004 loppuun men-
nessä, saavat yhteensovitusrajakseen 60 pro-
senttia. Menetelmän tarkoituksena on aikais-
taa nykyinen yhteensovitus 2004 vuoden lo-
pun tilanteeseen.  

Yhteensovitus tehtäisiin vain sellaisiin 
eläkkeisiin, joissa karttuma poikkeaa työnte-
kijäin eläkelain mukaisesta karttumasta. Li-
säeläkeosuus ei kuitenkaan sisältyisi yhteen-
sovitettaviin eläkkeisiin. Yhteensovitus teh-
täisiin vuoden 2004 lopussa myös aiemmin 
päättyneiden palvelusuhteiden perusteella 
kertyneeseen eläkkeeseen, vaikka henkilöllä 
ei olisi enää jatkuvaa palvelussuhdetta.  

Yhteensovitusraja suhteutettaisiin vapaa-
kirjauttamisen yhteydessä ottamalla huomi-
oon 23 vuoden iän täyttäminen ja vuoden 
2004 lopun välisen ajan suhde 40 vuoteen. 
Esimerkiksi,  jos aikaa 23 vuoden iän täyttä-
misestä on vuoden 2004 loppuun mennessä 
kulunut 30 vuotta, yhteensovitusraja olisi 45 
prosenttia (30/40 x 60 % = 45 %). Ammatil-
lisen erityiseläkeiän valinnan tehneiden osal-
ta normaalilla laskukaavalla laskettuun yh-
teensovitusrajaan lisättäisiin 1,5 prosenttia 
vuotta kohden alle 63 vuoden eläkeiän ja 63 
vuoden väliseltä ajalta, koska heillä 40 vuo-
den eläkekertymä ei ole mahdollinen. Yh-
teensovitusraja voisi kuitenkin olla enintään 
60 prosenttia.  

Yhteensovituksessa huomioon otettavien 
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eläkkeiden määrä, joka ylittää yhteensovitus-
rajan, vähennettäisiin julkisen sektorin eläk-
keistä.  

Yhteensovitukseen liittyisi suojasäännös, 
jonka mukaan siirtyessään eläkkeelle edun-
saaja saa aina vähintään sen suuruisen eläk-
keen kuin vuoden 2004 loppuun mennessä on 
karttunut nykyisillä säännöksillä yhteensovi-
tettuna enintään kuitenkin 60 prosenttia ta-
voitetasosta. Tämä tapahtuu siten, että ellei 
uutta eläkettä vuoden 2005 jälkeen kartu sitä 
määrää, mitä yhteensovituksessa on leikattu, 
maksetaan suojaosuus. 

Lisäksi ehdotukseen sisältyisi turvalauseke 
sellaisten poikkeuksellisten tilanteiden varal-
ta, että eläketurva jäisi valtion eläkelain pii-
rissä pienemmäksi kuin vastaavalla työuralla 
edunsaaja olisi saanut työntekijäin eläkelain 
piirissä. Tällainen tilanne saattaa syntyä lisä-
eläketurvan menettäneillä, ennen vuotta 1945 
syntyneillä, joilla on yli 35 vuoden pituinen 
työura ennen vuotta 2995 ja jotka olisivat 
työntekijäin eläkelain alaisuudessa saavutta-
neet oikeuden 2,5 prosentin vuosikarttumaan 
60 vuotta täytettyään. Tämä työntekijäin elä-
kelain mukainen karttuma voi pitkissä työ-
urissa aiheuttaa sen, että eläkettä on karttunut 
yli enimmäismäärän eli yli 60 prosentin. 
Koska yksityisen alan eläkejärjestelmä ei 
vuonna 2005 enää yhteensovita karttuneita 
eläkkeitä, yksityisten alojen työntekijöillä voi 
olla oikeus yli 60 prosentin eläkekarttumaan 
jo vuoden 2005 alussa. 

 
Vapaakirjauttaminen vuoden 2004 lopussa  

 
Vuoden 2004 lopussa kaikki jatkuvat valti-

on eläkelain piiriin kuuluvat palvelussuhteet 
päätettäisiin teknisesti ja palvelussuhteesta 
laskettaisiin 31 päivään joulukuuta 2004 
mennessä karttunut eläke nykysäännösten 
mukaisesti. Eläkepalkkaa voitaisiin harkin-
nanvaraisesti vapaakirjauttamisen yhteydessä 
tarkistaa, jos eläkepalkka on poikkeukselli-
sesta syystä ollut vakiintunutta ansiotasoa 7,5 
prosenttia pienempi tai suurempi. Tässä yh-
teydessä tehtäisiin edellä kerrotulla tavalla 
myös eläkkeiden yhteensovitus. Karttuneesta 
eläkeoikeudesta muodostettaisiin vapaakirja, 
joka rekisteröidään odottamaan tulevaa elä-
ketapahtumaa.  

Uudistuksen jälkeen vanhuuseläkkeelle oli-

si mahdollista jäädä 63 ja 68 ikävuoden välil-
lä. Nykyisin vanhojen edunsaajien eläkeikä 
on porrastettu 63 ja 65 vuoden välille ja uu-
silla edunsaajilla vanhuuseläkeikä on 65. 
Eläkejärjestelmien yhtenäisyyden kannalta 
on kuitenkin tarkoituksenmukaista, että val-
tion eläkejärjestelmässä eläkkeelle voisi 
päästä samassa iässä kuin muiltakin sekto-
reilta ja että henkilö voisi saada useammalta 
sektorilta kertyneet eläkkeensä samanaikai-
sesti. Ikärajan lasku korvaisi osaltaan myös 
varhaiseläkkeiden asteittaista lakkauttamista.  

Työssä jatkamisen tukemiseksi ehdotetaan 
kuitenkin, että ne, jotka valitsisivat eläkkeel-
le jäännin 63-vuotiaana, eivät saisi ennen 
vuotta 1995 karttunutta eläkettään samansuu-
ruisena kuin ne, jotka jatkaisivat työssään 
vähintään nykyiseen eläkeikäänsä. Valtion 
yksityistä sektoria paremman eläketurvan 
saisi, jos jatkaisi palveluksessa vähintään ny-
kyiseen eläkeikäänsä. Nykyisinkin parem-
man eläketurvan menettää ja vanhuuseläke-
ikä nousee 65 vuoteen, jos henkilö eroaa pal-
veluksesta ennen henkilökohtaista eläke-
ikäänsä. Työssä jatkamisesta palkittaisiin 
myös myöhäisimpien työvuosien paremmilla 
karttumilla.   

Koska eläke laskettaisiin eri tavalla eläk-
keelle jäämisiästä riippuen niiden henkilöi-
den kohdalla, joilla on 2,0 tai 2,2 prosentin 
karttumaa ajalta ennen vuotta 1995, lasketaan 
vuoden 2004 lopussa muodostettava vapaa-
kirja kahdella eri tavalla ja rekisteröidään 
valmiiksi kaksi vaihtoehtoista vapaakirjaa. 

Ensimmäistä vapaakirjaa käytettäisiin sil-
loin, kun edunsaaja jää eläkkeelle aikaisin-
taan nykyisessä henkilökohtaisessa eläkeiäs-
sä. Vapaakirjaa muodostettaessa karttunee-
seen eläketurvaan tehtäisiin edellä kerrotulla 
tavalla yhteensovitus. Eläkkeelle jäädessä 
eläkkeeseen lisättäisiin ennen vuotta 1995 
mahdollisesti karttunut lisäeläkeosuus. Lisä-
eläkeosuutta on karttunut 0,2 prosenttia vuo-
sitasolla vanhoille edunsaajille. Lisäeläke-
osuuden saamisen ja alle 65 vuoden van-
huuseläkeiän edellytyksenä olevien nykyis-
ten palvelussuhteiden yhdenjaksoisuusvaati-
musten tulisi täyttyä 31 päivänä joulukuuta 
2004. Tämän jälkeen yhdenjaksoisuus- ja ka-
renssivaatimukset korvattaisiin jatkossa vuo-
tuisella vuosiansiovaatimuksella, jonka mu-
kaan henkilöllä tulisi olla vuodesta 2005 al-
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kaen työansioita yhteensä vähintään 6000 eu-
roa valtion eläkelain piirissä kunakin vuonna 
eläketapahtumaan asti. Rahamäärä on vuo-
den 2004 indeksitasossa. 

Toista vapaakirjaa käytettäisiin silloin, jos 
edunsaaja jää eläkkeelle 63 – 65 -vuotiaana 
ennen nykyistä vanhuuseläkeikäänsä. Tällöin 
ajalta ennen vuotta 1995 karttuneeseen pe-
ruseläkkeeseen tehtäisiin normeeraus. Nor-
meeraus on eräänlainen varhennusvähennys 
ja tarkoittaa, että karttunut peruseläke jaetaan 
normeerauskertoimella 1,106. Peruseläketur-
van mukaiseen eläkkeeseen liittyy 65 vuoden 
eläkeikä, joten normeeraus, eli eläkkeen 
muuttaminen tiettyä eläkeikää vastaavaksi, 
tehdään 65 vuodesta 63 vuoteen. Normeeraus 
tehtäisiin ennen vuoden 2004 lopussa tehtä-
vää yhteensovitusta. Eläkkeeseen ei myös-
kään sisälly oikeutta lisäeläkeosuuteen ajalta 
ennen vuotta 1995. Myös voimassa olevan 
lain aikana lisäeläkeosuuden menettää, jos 
palvelus päättyy ennen eläkeikää.  

Vuonna 1960 tai sen jälkeen syntyneillä 
olisi kuitenkin oikeus vanhuuseläkkeeseen 
63-vuotiaana ilman normeerausta. Tarkoituk-
sena on katkaista tähän ikäluokkaan siirty-
mävaiheen järjestelyt. Näille ikäluokille kor-
keampia karttumia ennen vuotta 1995 ei ole 
voinut merkittävästi karttua ja samaa ikäraja-
usta on käytetty vuoden 1995 alusta voimaan 
tulleita muutoksia tehtäessä.  

 
Ammatilliset erityiseläkeiät 

 
Ammatillisen erityiseläkeiän valinneet 

edunsaajat voivat uudistuksen voimaantulon 
jälkeenkin jäädä vanhuuseläkkeelle valitse-
massaan eläkeiässä.  

Valtion eläkelain muuttamisesta annetun 
lain (1528/1993) voimaantulosäännöksessä 
säädetään ammatillisen erityiseläkeiän valin-
neille oikeus vähintään 60 prosentin eläke-
karttumaan, jos hänellä on valtion eläkelain 
mukaan eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa 
vähintään 30 vuotta. Tämä karttumistakuu 
säilytettäisiin vuoden 2004 lopussa tehtävän 
vapaakirjauttamisen yhteydessä siten, että 
ammatillisen erityiseläkeiän valinneille va-
paakirjan karttumisprosentti olisi se suhteel-
linen osuus 60 prosentista, joka saadaan ver-
rattaessa henkilölle vuoden 2004 loppuun 
mennessä kertynyttä eläkeaikaa 30 vuoteen. 

Karttumistakuu sisältäisi ennen vuotta 1995 
karttuneen lisäeläkeosuuden. 

Nykyisestä palvelussuhteen yhdenjaksoi-
suuden ja loppukarenssien vaatimuksista 
luovuttaisiin ja ne korvattaisiin vuotuisella 
vuosiansiovaatimuksella. Säilyttääkseen va-
litsemansa ammatillisen erityiseläkeiän va-
linnan tehneellä henkilöllä tulisi olla vuosit-
tain valtion eläkelain piirissä ansaittuja ansi-
oita yhteensä vähintään 6000 euroa vuoden 
2004 indeksitasossa. Vuosiansiovaatimuk-
seen siirtyminen antaa mahdollisuuden vaih-
taa tehtäviä aikaisempaa vapaammin. Amma-
tillisen erityiseläkeiän valinneen henkilön 
palveluksen tulisi kuitenkin jatkua yhdenjak-
soisena vuoden 2004 loppuun saakka, sen si-
jaan vaatimusta loppukarenssien täyttymises-
tä ei tutkittaisi vapaakirjauttamisen yhteydes-
sä vuoden 2004 lopussa eikä sen jälkeen.  

Ammatillisen erityiseläkeiän valinnan teh-
neille tulisi mahdollisuus saada osa-
aikaeläkettä ammatillisen eläkeiän täyttymi-
sen jälkeen, jos hän täyttää osa-aikaeläkkeen 
saamisen yleiset edellytykset. Henkilö voisi 
siis vanhuuseläkkeelle siirtymisen sijasta jat-
kaa työssään osa-aikaisesti ja saada osa-
aikaeläkettä. Tällä pyrittäisiin tukemaan 
työssä jatkamista. 

Ammatillisen erityiseläkeiän valinnut hen-
kilö voisi saada osa-aikaeläkettä myös ennen 
valitsemansa ammatillisen eläkeiän täytty-
mistä. Tällöin osa-aikaeläkkeen hakeminen 
ja ottaminen merkitsisivät valinnan peruut-
tamista. Siten henkilö ei voisi saada van-
huuseläkettä valitussa erityiseläkeiässä, vaan 
hän siirtyisi yleisen vanhuuseläkeiän piiriin 
eli hän voisi jäädä vanhuuseläkkeelle porras-
tetussa henkilökohtaisessa eläkeiässä tai uu-
den järjestelmän mukaisesti 63 ja 68 ikävuo-
den välillä.  

 
 

4.  Esityksen vaikutukset  

4.1. Organisatoriset vaikutukset 

Valtion eläkejärjestelmän rakenne muuttuu 
perusteellisesti vuoden 2005 alusta lukien. 
Eläketurvan toimeenpanon painopiste on tä-
hän mennessä kohdistunut pääasiassa valtion 
eläkelain piiriin kuuluvien ihmisten eläkkeel-
le jäämisen ajankohtaan. Eläkkeen määrä on 
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siten laskettu siihen vaikuttavien muiden 
eläkkeiden yhteensovitusten kanssa tavalli-
sesti vasta eläkettä haettaessa tai hieman sitä 
ennen ennakkotiedustelujen perusteella. Esi-
tyksen voimaantulovaiheessa painopiste 
muuttuu vuosiin 2004-2008, koska esitykses-
sä ehdotetaan, että vuoden 2004 loppuun 
mennessä nykysäännöin karttunut eläke las-
ketaan erikseen. 

Valtion eläkelain piiriin kuuluvassa palve-
luksessa on vuoden 2004 lopussa noin 182 
000 henkilöä. Heidän lisäkseen lain piiriin 
kuuluu noin 450 000 sellaista henkilöä, jotka 
ovat joskus olleet lain piirissä, mutta eivät 
vielä ole eläkkeellä. Valtiokonttorin on las-
kettava vuoden 2004 loppuun saakka karttu-
nut eläke näille yli 600 000 ihmiselle val-
miiksi odottamaan tulevaa eläketapahtumaa. 
Tämä on tarkoitus tehdä vuoteen 2008 men-
nessä. Se edellyttää koko suomalaisen työ-
eläkejärjestelmän laajaa yhteistyötä, jossa 
olemassa olevia rekisteritietoja joudutaan 
käyttämään uudella tavalla tavoitteen saavut-
tamiseksi. Työhön tarvitaan nykyistä enem-
män myös henkilötyötä. 

 
4.2. Taloudelliset vaikutukset 

Esityksen vaikutukset näkyisivät täydellä 
teholla vasta pitkällä aikavälillä. Esitys vä-
hentäisi valtion eläkemenoa vuoden 2002 
hinnoin noin 90 miljoonaa euroa vuonna 
2020, noin 170 miljoonaa euroa vuonna 2030 
ja noin 250 miljoonaa euroa vuonna 2050. 
Prosentuaalinen vähennys koko valtion elä-
kejärjestelmän eläkemenoon olisi noin 2,5 
prosenttia vuonna 2020, noin 4,9 prosenttia 
vuonna 2030 ja noin 7,0 prosenttia vuonna 
2050.  

Esityksessä on sekä eläkkeitä pienentäviä 
että korottavia muutoksia. Suurimpana elä-
kettä pienentävänä tekijänä on elinaikaker-
toimen käyttöönotto, mikäli työurat eivät pi-
denny vastaavasti. Eläkettä korottavia teki-
jöitä ovat muun muassa karttuma-ajan laajen-
taminen, nykyistä korkeammat karttumat, 
palkattomien jaksojen eläketurvan muutos 
sekä arvioitu työurien pidentyminen eläk-
keelle siirtymisen myöhentymisen seurauk-
sena. Eläkkeen saajan asemaan muutokset 
vaikuttaisivat vähitellen. Voidaan arvioida, 
että eläkkeelle siirryttäisiin vuonna 2050 

noin 3 vuotta myöhemmin kuin nykyisin ja 
eläke olisi ilman elinaikakertoimen vaikutus-
ta määrältään noin 15 prosenttia suurempi 
kuin nykyisen lainsäädännön mukainen elä-
ke. Mikäli elinajan odote kasvaa ennusteiden 
mukaisesti, on elinaikakertoimen vaikutus 
eläkkeisiin vuonna 2050 noin 12 prosenttia. 
Vuoden 2004 lopussa tapahtuva siihen men-
nessä karttuneen eläketurvan vapaakirjautta-
minen on eläkkeen saajan kannalta kustan-
nusneutraali. 

Valtiokonttorissa tarvitaan vuosien 2004-
2008 välisenä aikana noin 20 miljoonan eu-
ron investoinnit pääasiassa informaatiotekno-
logiaan. Esitys lisää samana aikana lievästi 
myös muita hallintokustannuksia. 

 
4.3. Sukupuolivaikutusten arviointi 

Ehdotettujen lainmuutosten sukupuolivai-
kutuksia on yksityiskohtaisesti arvioitu yksi-
tyisen sektorin vastaavien lainmuutosehdo-
tusten yhteydessä (HE 242/2002 vp). Ehdo-
tettujen muutosten vaikutus on samankaltai-
nen myös valtion eläkejärjestelmän osalta. 
Valtion palveluksessa olevasta henkilöstöstä 
48 prosenttia oli naisia vuonna 2002.  

Ehdotuksen mukaan eläkkeen ansainta-aika 
pitenee molemmista päistä. Eläkettä alkaa 
karttua jo 18 vuoden iästä ja eläkkeelle jää-
mistä voi siirtää 68 vuoden ikään asti. Kun 
pidennetyn karttuma-ajan lisäksi otetaan 
huomioon karttumaprosenttien iän mukainen 
porrastus, uudistus parantaa mahdollisuuksia 
kartuttaa nykyisen tavoitetason mukaista elä-
kettä. Vaikka iän mukaan porrastettu karttu-
ma selvästi tehostaa eläkkeen karttumista 
ikääntyneenä, työllisyysasteiden perusteella 
arvioituna tämä ei kasvata korotettujen kart-
tumien ikäalueella miesten ja naisten eläke-
eroja. 

Työuramalli kannustimineen tarjoaa tule-
vaisuudessa hyvät mahdollisuudet eläketason 
nostamiseen vielä työuran loppupuolella. 
Porrastetut karttumisprosentit hyödyttävät 
erityisesti niitä, joilla työura on jäänyt va-
jaaksi esimerkiksi opiskelun tai lapsenhoidon 
vuoksi. Syntyneen vajeen voi tehokkaasti 
korvata jatkamalla työntekoa korotettujen 
karttumien ikäalueella. Kun perheen ja työn 
yhteensovittamisesta aiheutuu usein vajetta 
naisille jo työuran alkupuolella, uudistus pa-
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rantaa etenkin naisten mahdollisuuksia koh-
tuullisen eläketurvan saamiseen. 

Ehdotetun palkkakertoimen soveltaminen 
hyödyttää nykyiseen käytäntöön verrattuna 
varsinkin niitä henkilöitä, joiden työhistori-
assa on useita työsuhteita jo työuran alkupuo-
lella. Tilastojen mukaan määräaikaiset työt 
ovat yleisiä erityisesti nuorilla naisilla. Jos 
sukupuolten ero pysyy tulevaisuudessa sa-
mana ja nuoret naiset ovat miehiä yleisem-
min lyhyissä työsuhteissa, työsuhdekohtai-
sesta eläkkeen laskennasta luopuminen ja 
palkkakertoimeen siirtymisen hyödyttää eri-
tyisesti naisia. 

Vaikka eläkepalkan laskentaa koskevat 
säännöt ovat miehille ja naisille samat, työ-
kyvyttömyyseläkkeessä tulevan ajan eläke-
palkka saattaisi jäädä naisilla vakiintunutta 
tasoa heikommaksi siitä syystä, että eläke-
palkan laskentajaksoon sisältyy palkatonta 
lapsenhoitoaikaa. Ehdotuksen mukaan tällöin 
käytetään eläkepalkkana edunsaajan hake-
muksesta sitä ansiota, jota lapsenhoitoaika ei 
ole pienentänyt. Säännöksen tarkoituksena 
on nykyiseen tapaan turvata se, ettei lapsen-
hoitovuosista aiheudu kohtuutonta eläketur-
van heikennystä.   

Ehdotuksen mukaan vuoden 2010 alusta 
lukien työeläkkeitä tarkistetaan elinaikaker-
toimella, jonka tarkoituksena on eliminoida 
elinajan pitenemisestä johtuva työeläkeme-
non kasvu. Alkavan eläkkeen määrä riippuu 
siten tulevaisuudessa elinajan kehityksestä. 
Elinaikakerroin on sama miehille ja naisille, 
vaikka elinaika on pidentynyt miehillä hiu-
kan nopeammin kuin naisilla. Kehityksen 
ennustetaan jatkuvan ja jos ennuste toteutuu, 
saman kertoimen soveltamisen arvioidaan 
hyödyttävän enemmän miehiä kuin naisia. 
Kun lakisääteisen sosiaaliturvan on taattava 
kaikille etuudet samoin perustein, kertoimen 
on oltava sama miehille ja naisille eikä 
elinajan odotteen erilainen muutosvauhti voi 
vaikuttaa etuuden määrään.  

On kuitenkin syytä ottaa huomioon, että 
lähtökohtatilanne on naisille edullinen. Pi-
tempään elävät vakuutetut nauttivat samoin 
perustein karttunutta eläkettä kauemmin: 
naisten keskimääräinen eliniän odote 65 
vuoden iässä on neljä vuotta pitempi kuin 
miesten. Jos ennuste miesten elinajan nope-
ammasta kasvusta toteutuu, tämä merkitsee 

sitä, että tulevaisuudessa sukupuolten välinen 
ero elinajan pituudessa ja etuuksien maksu-
ajassa supistuu.  

Eläkettä kertyy 1 päivästä tammikuuta 
2005 alkaen palkattomilta ajoilta yhtenäisten 
perusteiden mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, et-
tä eläkettä karttuu laissa määritellyiltä ansio-
sidonnaisilta etuusajoilta, karttumisen perus-
teena on päivärahan pohjana oleva tulo ja 
karttumisprosentti on kaikissa palkattomissa 
ajoissa sama eli 1,5 prosenttia vuodessa. 

Kun eläkettä karttuu päivärahan perusteena 
olevan tulon mukaan, uudistus saattaa erilai-
sessa työmarkkina-asemassa olevat tasa-
arvoiseen asemaan palkattomilta ajoilta ker-
tyvässä eläketurvassa. Vuoden säännön pe-
rusteella eläkettä kertyy nykyisin henkilöille, 
joilla on voimassa oleva työsuhde. Ehdotuk-
sen mukaan eläkettä kertyy samojen sääntö-
jen mukaan sekä pysyvässä työsuhteessa ole-
ville että määräaikaisia töitä tekeville ja 
myös työmarkkinoilta syystä tai toisesta tila-
päisesti pois oleville työntekijöille. Kun nai-
set ovat miehiä useammin määräaikaisissa 
työsuhteissa, uudistus lisää sukupuolten tasa-
arvoa. Tämä merkitsee myös sitä, että äitiys-
vapaiden ajalta eläkettä kertyy jatkossa kai-
kille äideille.  

Lisäksi palkattomia aikoja koskeva eläke-
uudistus tasa-arvoistaa eläkkeen karttumisen 
eripituisissa työurissa. Työuran pituus ei enää 
vaikuta eläkkeen karttumiseen palkattomilta 
ajoilta kuten nykyisin työeläkelisään oikeut-
tavilta päiväraha-ajoilta. Nykyisten säännös-
ten mukaan eläkettä karttuu työeläkelisään 
oikeuttavilta ajoilta ansaintaperiaatteen mu-
kaisesti paremmin niille, joiden työura työ-
eläkelisään oikeuttavat ajat mukaan luettuna 
on pitempi. Kun naisten työurat ovat jonkin 
verran lyhyempiä kuin miesten, uudistus li-
sää sukupuolten välistä tasa-arvoa eläkkeen 
karttumisessa palkattomilta ajoilta.  

 
5.  Asian valmiste lu 

Esitys perustuu 29 päivänä huhtikuuta 
2003 Valtion työmarkkinalaitoksen, Palkan-
saajajärjestö Pardia ry:n ja Valtion yhteisjär-
jestö VTY ry:n tekemään sopimukseen valti-
on eläkejärjestelmän uudistamiseksi. Esitys 
on valmisteltu valtiovarainministeriössä vir-
katyönä yhteistyössä valtiokonttorin ja valti-
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on henkilöstöä edustavien keskusjärjestöjen 
kanssa. Esityksestä on lisäksi käyty yhteis-
toimintaneuvottelut valtion eläkeneuvottelu-

kunnassa, jossa valtion henkilöstöä edustavat 
keskusjärjestöt ovat edustettuina. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Valtion eläkelaki 

1 §. Pykälän uudeksi 3 momentiksi siirret-
täisiin nykyinen valtion eläkeasetuksen 
(611/1966) 1 §:n säännöksen sisältö, jonka 
mukaan tämän lain mukaiseen eläketurvaan 
on oikeus myös eduskuntaan virka- tai työ-
suhteessa olevalla henkilöstöllä. Eduskunnan 
virastoja, joiden virka- ja työsuhteista henki-
löstöä momentissa tarkoitetaan, ovat edus-
kunnan kanslia, valtiontilintarkastajien kans-
lia ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 
sekä eduskunnan yhteydessä oleva Valtionta-
louden tarkastusvirasto. Eduskunnan oikeus-
asiamies ja apulaisoikeusasiamies, joita on 
kaksi, on tarpeen mainita erikseen, koska 
eduskunnan virkamiehistä annettu laki 
1197/2003 ei koske eduskunnan oikeusasia-
miehiä.  

Pykälän nykyinen 3 momentti siirrettäisiin 
4 momentiksi. Säännökseen sisältyvät van-
han ja uuden edunsaajan määritelmät, palve-
luksen niin sanottuja loppukarenssiedellytyk-
siä koskeva säännös sekä säännös siitä, koska 
palveluksen katsotaan jatkuvan yhdenjaksoi-
sesti, jolloin edunsaaja säilyttää vanhan 
edunsaajan asemansa.  

Momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että palveluksen katsottaisiin tätä momenttia 
sovellettaessa jatkuvan yhdenjaksoisesti, jos 
palveluksesta saatu työansio kunakin vuonna 
on yhteensä vähintään 6 000 euroa. Palveluk-
sen päättymisvuonna vaadittavan työansion 
määrä kuukautta kohden saadaan jakamalla 
kyseinen rahamäärä 12:lla ja kertomalla saa-
tu summa työssäolokuukausien lukumäärällä. 
Niissä tilanteissa, joissa vaadittu 6000 euron 
vuosiansiovaatimus ei täyty, mutta edunsaaja 
osoittaa, että palvelus on ollut katkeamatta 
voimassa, palveluksen katsottaisiin myös jat-
kuneen yhdenjaksoisesti. Tämä on tarpeen 
siksi, että edunsaaja voi olla virkavapaalla 
esimerkiksi vanhempainvapaasta, sairaudesta 
tai muusta henkilökohtaisesta syystä johtuen. 
Lakkautuspalkalla olevalta edunsaajalta ei 6 
000 euron vuosiansiovaatimuksen täyttymis-
tä kuitenkaan edellytettäisi, vaan pienempi-
kin vuotta kohden ansaittu lakkautuspalkan 

määrä pitäisi palveluksen yhdenjaksoisena. 
Kuntoutusrahakausi katsottaisiin tätä mo-
menttia sovellettaessa palvelukseksi. Yhden-
jaksoisuusvaatimuksen täyttyessä edunsaaja 
pysyisi palveluksensa osalta vanhana edun-
saajana. Vuosiansiovaatimusta seurattaisiin 
tämän lain voimaantulosäännöksen 15 mo-
mentissa tarkoitetun henkilökohtaisen eläke-
iän täyttämiseen asti. Jos vanhuuseläkeikä 
olisi valittu ammatillinen erityiseläkeikä tai 
eläkeikä olisi sama kuin pakollinen 
eroamisikä, työansioita seurattaisiin kyseisen 
eläkeiän tai eroamisiän täyttämiseen asti. Nii-
tä vanhoja edunsaajia, joiden palvelus ei jat-
kuisi edellä tarkoitetulla tavalla yhdenjaksoi-
sesti eläkeikään asti, pidettäisiin tätä lakia 
sovellettaessa uutena edunsaajana. Jako van-
hoihin ja uusiin edunsaajiin koskisi niitä 
edunsaajia, jotka ovat tai ovat olleet palve-
luksessa ennen tämän lain voimaantuloa.  

Koska edellä mainittu vuosiansiovaatimus 
korvaa palveluksen niin sanotun loppuka-
renssiedellytyksen, sitä koskeva säännös eh-
dotetaan tarpeettomana poistettavaksi.  

Pykälän 4-8 ja 12 momentissa olevat sään-
nökset palveluksen yhdenjaksoisuudesta kä-
visivät tarpeettomiksi ja ne ehdotetaan ku-
mottaviksi, koska eläkettä ei enää lasketa 
palvelussuhdekohtaisesti. Lain selkiyttämi-
seksi pykälän 9-11 momentti, joissa sääde-
tään lisäeläketurvan jatkuvuusperiaatteen so-
veltamisesta valtion toiminnan kunnallista-
misen yhteydessä tapahtuneisiin siirtymisiin, 
ehdotetaan siirrettäväksi uuteen 1 a §:ään. 

1 a §. Pykälä on uusi. Pykälän 1-3 momen-
tiksi siirrettäisiin 1 §:n 9-11 momenttiin si-
sältyvät säännökset, joissa säädetään lisäelä-
keturvan jatkuvuusperiaatteen soveltamisesta 
valtion toiminnan kunnallistamisen yhtey-
dessä tapahtuneisiin siirtymisiin.  

Pykälän 1 momentissa säädetään niistä 
edellytyksistä, millä kunnallistamisen yhtey-
dessä valtion eläkelain piiristä kunnallisen 
eläketurvan piiriin siirtynyt henkilö säilyttää 
valtion eläkelain mukaisen vanhan edunsaa-
jan aseman.  

Pykälän 2 momentin mukaan tulevaa aikaa 
koskevia säännöksiä soveltaen kunnallisesta 
eläkejärjestelmästä myönnetty eläke voidaan 
rinnastaa vastaavaan valtion eläkelain mukai-
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seen eläkkeeseen. Valtion eläkelain mukai-
sen vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä 
on, että kunnallisen eläkelain piiriin kuuluva 
palvelus on päättynyt.  

Pykälän 3 momentissa säädetään ammatil-
lisen erityiseläkeiän valinneiden oikeudesta 
säilyttää kyseinen eläkeikä kunnallistamisen 
yhteydessä. 

Samalla säännöksiä ehdotetaan tarkistetta-
vaksi siten, että niihin sisältyvät viittaukset 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 
eläkelakiin muutetaan viittaukseksi kunnalli-
seen eläkelakiin (549/2003). Lisäksi tehtäi-
siin 1 §:n 4 momentissa tarkoitetun vuosian-
siovaatimuksen käyttöönottamisesta aiheutu-
vat tarkennukset. 

2 §. Pykälässä säädetään lain sovelta-
misalasta ja pykälä ehdotetaan muutettavaksi 
kokonaan. Pykälän 1 kohdassa valtion eläke-
lain mukaisen eläketurvan piiriin tulemisen 
alarajaksi säädettäisiin 18 vuotta. Eläketur-
van piiriin kuulumisen ylärajaa muutettaisiin 
siten, että laki ei koske edunsaajan palvelusta 
sen kuukauden jälkeen, jona hän täyttää 68 
vuotta. Tästä säädettäisiin pykälän 2 kohdas-
sa. Pykälästä poistettaisiin nykyisen 1 mo-
mentin 2 kohdan säännös, jonka mukaan elä-
ke ei kartu sellaiselta ajalta, jolta henkilö on 
saanut eläkettä, jossa tulevan ajan ansio on 
otettu huomioon. 

Pykälästä ehdotetaan poistettavaksi nykyi-
set 1 momentin 4 ja 5 kohta. Momentin 4 
kohdassa säädetään eläketurvan piiriin kuu-
luvan palveluksen vähimmäisansiorajasta ja 
5 kohdassa siitä, että yhdenjaksoisena alle 
kuukauden jatkunut palvelus ei kuulu lain 
piiriin. Laki kuukautta lyhyempien valtion 
palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä 
(1152/1997) ehdotetaan tässä esityksessä 
kumottavaksi. Tarkoituksena on, että valtion 
eläkelakia sovellettaisiin kaikkeen palveluk-
seen edunsaajan työansion määrästä riippu-
matta sekä myös sellaiseen palvelukseen, jo-
ka on jatkunut alle kuukauden. 

Pykälän 3 kohtaan otettaisiin nykyisen 1 
momentin 3 kohdan säännös. Säännös ehdo-
tetaan samalla muutettavaksi siten, että valti-
on eläkelaki ei koskisi palvelusta, joka ote-
taan huomioon eläkettä varten muun lain no-
jalla. Tämän mukaisesti eläkettä ei kertyisi 
valtion eläkelain mukaan palveluksesta, joka 
otetaan huomioon esimerkiksi merimieselä-

kelain (72/1956), lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) tai 
muun eläkelain mukaista eläkettä varten. 
Tämä estäisi kaksinkertaisen eläketurvan 
karttumisen samasta palveluksesta. 

Pykälän 4 kohtaan siirrettäisiin nykyisen 1 
momentin 6 kohdan säännös muuttamatto-
mana. Pykälän nykyisen 2 momentin säännös 
poistettaisiin tarpeettomana.  

3 §. Pykälän 3 momentissa säädetään elä-
keasioiden neuvottelukunnasta. Ehdotetaan, 
että neuvottelukunnan nimi muutetaan valti-
on eläkeneuvottelukunnaksi, koska tätä ni-
meä käytetään siitä vakiintuneesti. Lakiin li-
sättäisiin selvyyden vuoksi maininta siitä, et-
tä neuvottelukunta toimii valtiovarainminis-
teriössä. Käytännössä neuvottelukunta on 
toiminut eläkeasioissa yhteistoiminnasta val-
tion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 
(651/1988) ja sopimusten mukaisena neuvot-
teluelimenä. Tämä tehtävä ehdotetaan lisät-
täväksi lakiin. Lisäksi pykälän 3 momenttiin 
siirrettäisiin nykyisestä 28 §:stä säännös siitä, 
että valtioneuvoston asetuksella voidaan tar-
kemmin säätää neuvottelukunnan tehtävistä 
ja kokoonpanosta. Samalla myös momentin 
sanamuotoa tarkistettaisiin.  

Pykälän 4 momentissa säädetään valtio-
konttorin varhaiseläkelautakunnasta. Lauta-
kunnan tehtävänä on yksilöllisen var-
haiseläkkeen, varhennetun vanhuuseläkkeen 
ja osa-aikaeläkkeen soveltamiskäytännön oh-
jaus ja seuranta. Yksilöllinen varhaiseläke on 
lainmuutoksesta 1006/2002 johtuen poistuva 
eläkemuoto ja varhennettu vanhuuseläke tai 
osa-aikaeläke eivät ole tarvinneet lautakun-
nan ohjausta. Siksi lautakunnan tehtäviä eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että sen tehtä-
vänä olisi työkyvyn arvioinnin ja kuntoutus-
kysymysten soveltamiskäytännön ohjaus ja 
seuranta. Näissä tehtävissä lautakunnalla voi-
si olla samanlainen rooli kuin sillä on nyt yk-
silöllisen varhaiseläkkeen seurannassa. Li-
säksi ehdotetaan lautakunnan nimeksi työky-
vyttömyys- ja kuntoutusasioiden neuvottelu-
kunta. Lautakunta nimestä ehdotetaan luo-
vuttavaksi, jotta se ei nimensä puolesta se-
kaantuisi muutoksenhakuelimenä toimivaan 
valtion eläkelautakuntaan. Lisäksi pykälään 
sisältyvää asetuksenantovaltuutta tarkennet-
taisiin, niin että neuvottelukunnan tehtävistä 
ja kokoonpanosta annettaisiin tarkempia 
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säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. 
3 a §. Pykälässä säädetään viimeistä eläke-

laitosta koskevasta järjestelystä. Pykälän 1 
momenttiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 
kohta, jossa säädettäisiin siitä, että palkatto-
mien etuuksien perusteella karttuneen eläk-
keen myöntää se eläkelaitos, joka viimeisenä 
eläkelaitoksena ratkaisee eläkehakemuksen. 

4 §. Pykälässä säädetään vanhuuseläkeiäs-
tä. Pykälän 1 momentin mukaan edunsaajalla 
olisi oikeus jäädä valintansa mukaan van-
huuseläkkeelle 63 vuoden ja 68 vuoden iän 
täyttämisen välisenä aikana. Oikeudesta var-
hennettuun ja lykättyyn vanhuseläkkeeseen 
säädettäisiin pykälän 2 momentissa. Varhen-
nettu vanhuuseläke myönnettäisiin aikaisin-
taan 62 vuoden iän täyttämistä seuraavan ka-
lenterikuukauden alusta. Vanhuuseläke 
myönnettäisiin lykättynä 68 vuoden iän täyt-
tämisen jälkeen, jolloin eläkettä korotetaan 
siten kuin 10 a §:n 2 momentissa säädetään. 
Pykälän 3 momentin mukaan varhennettuun 
ja lykättyyn vanhuuseläkkeeseen sovelletaan 
muutoin vanhuuseläkettä koskevia säännök-
siä.  

5 §. Pykälässä säädetään eläkkeeseen oike-
uttavasta palvelusajasta. Koska eläke karttui-
si vuosiansioiden perusteella, pykälän 1 mo-
menttia muutettaisiin siten, että eläkkeeseen 
oikeuttaisivat työansiot, jotka edunsaaja on 
ansainnut 18 ja 68 vuoden iän täyttämisen 
välisenä aikana. Eläkettä laskettaessa työan-
siot jaettaisiin koko sen kalenterivuoden ajal-
le, jona ne on ansaittu. Eläkettä kartuttavista 
työansioista ehdotetaan säädettäviksi 7 §:ssä 
ja eläkettä kartuttavista palkattoman ajan 
etuuksista 6 §:ssä. Pykälän 1 momentin vii-
meisen virkkeen mukaan työkyvyttömyyden 
alkamisvuonna saadut ansiot eivät oikeuttaisi 
eläkkeeseen. Tässä esityksessä 5 a §:n 1 
momentin säännöstä tulevan ajan eläk-
keenosasta ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että tuleva aika luetaan eläkkeeseen oikeutta-
vaksi työkyvyttömyyden alkamisvuoden 
alusta 63 vuoden täyttämiskuukauden lop-
puun. Siten työkyvyttömyyseläkkeen alka-
misvuoden ansioista karttumatta jäävän eläk-
keen korvaisi eläkekarttuma tulevan ajan an-
sion perusteella. Työkyvyttömyyseläkkeen 
eläketapahtumavuoden työansiot otettaisiin 
kuitenkin huomioon siinä tapauksessa, että 
tulevaa aikaa ei lueta eläkkeeseen oikeutta-

vaksi sen vuoksi, että edunsaajalla ei työky-
vyttömyyden alkamisvuotta edeltäneen 
kymmenen kalenterivuoden aikana ole työ-
eläkelakien mukaan vakuutettuja työansioita 
vähintään 12 566,70 euroa. Työkyvyttö-
myyseläkkeen eläketapahtumavuoden työan-
siot otettaisiin huomioon myös 5 b §:n tar-
koittamissa poikkeustilanteissa eli silloin, 
kun työansioita on vain eläketapahtuma-
vuonna tai sitä edeltävänä vuonna tai kun ky-
seessä on alle 23-vuotias edunsaaja. 

Pykälän 2, 5 ja 7 momentti ehdotetaan tar-
peettomina kumottaviksi, koska eläke kart-
tuisi vuosiansioiden perusteella eikä palve-
lusajan mukaan. Myös pykälän 4 momentti, 
joka koskee eläkkeellä oloajan lukemista 
eläkkeeseen oikeuttavaksi uutta eläkettä mää-
rättäessä, ehdotetaan kumottavaksi, koska 
säännös siirrettäisiin sisällöltään tarkistettuna 
uuden 5 c §:n 1 momentiksi. 

Pykälän 8 momentissa säädetään valtiova-
rainministeriön oikeudesta yksittäistapauk-
sissa valtion edun niin vaatiessa määrätä, että 
eläkeajaksi luetaan aika, jota ei muutoin val-
tion eläkelain säännösten mukaisesti luettaisi 
edunsaajalle eläkeajaksi. Säännös on peräisin 
ajalta, jolloin eläketurva ei vielä ollut katta-
vaa ja säännöstä on käytetty väliinputoamis-
tilanteiden estämiseksi. Säännöstä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että vuoden 2004 jäl-
keistä aikaa ei enää säännöksen nojalla luet-
taisi eläkeajaksi. Tähän ei olisi enää tarvetta, 
koska eläkettä karttuisi vuoden 2004 jälkeen 
kaikesta työansiosta.  

5 a §. Pykälässä säädetään tulevan ajan 
eläkkeestä. Pykälän 1 ja 2 momentissa sää-
dettäisiin eläketapahtumasta eläkeikään jäl-
jellä olevan ajan eli tulevan ajan lukemisesta 
eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi. Se määri-
teltäisiin täysinä kuukausina ja se alkaisi sen 
kalenterivuoden alusta, jona edunsaaja tulee 
työkyvyttömäksi, ja laskettaisiin sen kalente-
rikuukauden loppuun, jona edunsaaja täyttää 
63 vuoden iän taikka tätä alemman eläkeiän 
tai eroamisiän. Tulevan ajan eläkkeen yleise-
nä edellytyksenä olisi, että edunsaajalla on 
työkyvyttömyyden alkamisvuoden ja sitä 
edeltäneen kymmenen kalenterivuoden aika-
na työeläkelakien alaisia työansioita yhteensä 
vähintään 12 566,70 euroa. Tämä vähim-
mäistyöskentelyvaatimus korvaisi nykyisen 
12 kuukauden työskentelyvaatimuksen 
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kymmenen viimeisen kalenterivuoden aika-
na. Rahamäärä vastaa vuoden 2004 indeksi-
tasoa.  

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi siitä, että tulevan ajan eläke määräy-
tyisi eläketapahtumavuotta edeltäneiden vii-
den kalenterivuoden työansioiden perusteel-
la. Näiden samojen ansioiden perusteella las-
kettaisiin myös tulevan ajan eläkkeen perus-
teena oleva palkka. Tätä työkyvyttömyyden 
alkamista edeltävää viiden kalenterivuoden 
aikaa nimitettäisiin tarkasteluajaksi. Tulevan 
ajan ansio saataisiin jakamalla tarkasteluai-
kana saatujen työansioiden summa tarkaste-
luajalla eli kuudellakymmenellä kuukaudella. 
Työansiot tarkistettaisiin lakiehdotuksen 7 c 
§:n mukaisella palkkakertoimella laskenta-
hetkeä vastaaviksi. Työansioina otettaisiin 
huomioon tämän lain alaisten ansioiden li-
säksi myös muiden työeläkelakien alaiset an-
siot. 

Jos edunsaajalla ei ole tarkasteluaikana 
työansioita siitä syystä, että hän on sairaana, 
työttömänä tai lastenhoitovapaalla, voisi tu-
levan ajan eläke jäädä hyvin pieneksi tai ko-
konaan saamatta. Tämän estämiseksi pykälän 
3 momentissa säädettäisiin niistä sosiaaliva-
kuutusetuuksista, joiden perusteena oleva 
työansio rinnastetaan tarkasteluaikana työan-
sioon. Ehdotuksen mukaan työansioon rin-
nastetaan 6 §:ssä mainittu palkattoman ajan 
etuuden perusteena oleva ansio tai työtulo. 
Tulevan ajan palkkaa määrättäessä nämä an-
siot ja työtulot otettaisiin huomioon täysi-
määräisinä siltä ajalta, jolta etuus on makset-
tu edunsaajalle. 

Pykälän 4 momentin mukaan tarkasteluai-
kaan kohdistuvat momentissa mainitut etuu-
det otettaisiin työansiona huomioon 1 047,22 
euron suuruisena kuukautta kohden. Raha-
määrä on vuoden 2004 indeksitasossa. Nämä 
etuudet otettaisiin huomioon tulevan ajan an-
siossa, vaikka niitä ei oteta huomioon ansai-
tussa eläkkeessä.  

Jos tarkasteluaikana ei ole lainkaan työan-
sioita, ei tulevan ajan ansiota voida määrätä 
pelkästään palkattomilta ajoilta maksettujen 
etuuksien perusteella. Tästä säädettäisiin py-
kälän 5 momentissa. 

Jos edunsaaja on tarkasteluaikana ollut 
poissa työelämästä lapsenhoidon vuoksi, hä-
nen tarkasteluajan tulonsa saattavat jäädä 

pienemmiksi kuin hänen vakiintunut ansiotu-
lonsa, vaikka niihin lisätään edellä tarkoitet-
tujen sosiaalivakuutusetuuksien perusteena 
olevat, tarkasteluajan työansioihin rinnastet-
tavat tulot. Jotta näissäkin tilanteissa työky-
vyttömyyseläke antaisi edelleen riittävän tur-
van, käytetään edunsaajan hakemuksesta tar-
kasteluajan ansiona sellaista vakiintunutta 
ansiotuloa, jota lapsenhoitoaika ei ole pie-
nentänyt. Ansioita otetaan huomioon enin-
tään eläketapahtumaa edeltäviltä kymmeneltä 
viimeiseltä kalenterivuodelta. Edellytyksenä 
on, että edunsaaja on tarkasteluaikana ollut 
poissa työstä alle kolmevuotiaan lapsen hoi-
don vuoksi ja että tällä seikalla on vähintään 
20 prosentin vaikutus hänen eläketurvaansa. 
Tästä ehdotetaan otettavaksi säädös pykälän 
6 momenttiin. 

Uuteen tulevan ajan eläkkeen määräytymi-
seen siirryttäisiin asteittain siten, että huomi-
oon otettavia kalenterivuosia lisättäisiin yksi 
kerrallaan. Tulevan ajan eläkkeen perusteena 
olisi täydet viisi eläketapahtumavuotta edel-
tävää kalenterivuotta niissä työkyvyttömyys-
eläkkeissä, joissa työkyvyttömyys alkaa 
vuonna 2010. Tästä säädettäisiin voimaantu-
losäännöksessä. 

Pykälän 7 momentin mukaan valtiovarain-
ministeriön asetuksella voitaisiin antaa tar-
kempia säännöksiä tämän pykälän soveltami-
sesta. 

 5 b §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
poikkeussääntö niitä tilanteita varten, joissa 
edunsaajalla ei ole tarkasteluaikana yhtenä-
kään vuonna sellaisia työansioita, jotka ote-
taan huomioon tulevan ajan tarkasteluaikaa 
määrättäessä. Ehdotetun poikkeussäännön 
mukaan työkyvyttömyyden alkamisvuoden 
ansiot otetaan huomioon sen kuukauden lop-
puun asti, jona edunsaaja on tullut työkyvyt-
tömäksi. Nämä työkyvyttömyyden alkamis-
vuoden ansiot otettaisiin huomioon myös sil-
loin, kun työansioita on vain tarkasteluajan 
viimeisenä vuonna. Näissäkin tapauksissa tu-
levan ajan ansio saadaan jakamalla työkyvyt-
tömyyden alkamisvuoden työansiot ja mah-
dolliset sitä edeltävän vuoden työansioiden 
summa 60 kuukaudella. Työansioina otetaan 
huomioon myös 5 a §:n 2, 3 ja 6 momentissa 
mainitut ansiot ja etuudet.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin nuorten 
tulevan ajan eläkkeen määräämistä. Tarkaste-
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luaikana otettaisiin huomioon aika edunsaa-
jan 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuu-
kauden alusta sen kuukauden loppuun, jona 
edunsaaja on tullut työkyvyttömäksi, vaikka 
tämä ajanjakso olisi viittä vuotta lyhyempi. 
Näissäkin tilanteissa tuleva aika otettaisiin 
huomioon eläketapahtumavuoden alusta 63 
vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun. Tu-
levan ajan ansio saadaan jakamalla tänä ly-
hyempänä tarkasteluaikana saadut ansiot sa-
maan ajanjaksoon sisältyvien kuukausien lu-
kumäärällä. Tällöinkin edellytetään, että nuo-
rella on ansiotuloja vähintään 5 a §:n 1 mo-
mentissa mainittu vähimmäismäärä suh-
teutettuna aikaan 18 vuoden täyttämisestä 
eläketapahtumaan. Käytännössä tämä poik-
keussääntö tulisi sovellettavaksi sellaisiin 
nuoriin edunsaajiin, jotka tulevat työkyvyt-
tömiksi ennen sen vuoden loppua, jona he 
täyttävät 23 vuoden iän.  

Pykälän 3 momentin mukaan tämän lain tu-
levan ajan ansio olisi tulevan ajan ansioiden 
yhteismäärästä sama suhteellinen osuus kuin 
mikä on tarkasteluajalta huomioon otettujen 
tämän lain alaisten ansioiden osuus vastaa-
vasta työeläkelakien alaisten työansioiden 
yhteismäärästä. Tarkasteluajan ansiossa mu-
kana olevat palkattomilta ajoilta maksettujen 
etuuksien perusteena olevat ansiot jakautui-
sivat eläkelakien kesken tarkasteluaikana va-
kuutettujen työansioiden suhteessa. 

Pykälän 4 momentin mukaan valtiovarain-
ministeriön asetuksella voitaisiin antaa tar-
kempia säännöksiä tämän pykälän soveltami-
sesta. 

5 c §. Pykälä on uusi. Pykälän 1 momentik-
si siirrettäisiin voimassa olevan lain 5 §:n 4 
momentti, joka koskee eläkkeellä oloajan lu-
kemista eläkkeeseen oikeuttavaksi uutta elä-
kettä määrättäessä. Säännökseen tehdään uu-
desta tulevan ajan eläkkeen laskutavasta ai-
heutuvat muutokset. Laskettaessa eläkettä ai-
emman työkyvyttömyyseläkkeen ajalta pe-
rusteena käytetään tulevan ajan ansiota. Jos 
edunsaaja on saanut tarkasteluaikana tämän 
lain ja myös muun työntekijäin eläkelain 8 
§:n 4 momentissa mainitun eläkelain tai elä-
kesäännön mukaisia ansioita, eläkkeellä olo-
ajalta tämän lain mukaista eläkettä lasketta-
essa perusteena käytetään sitä suhteellista 
osuutta tulevan ajan ansiosta, joka vastaa tä-
män lain mukaisten työansioiden määrää tar-

kasteluajan ansioiden yhteismäärästä. Eläk-
keeseen oikeuttavaksi ei kuitenkaan lasket-
taisi aikaa, jolta edunsaajalle on maksettu 
työkyvyttömyyseläkettä liian suurten työan-
sioiden vuoksi aiheettomasti.  

Pykälän 2 ja 3 momenttiin siirrettäisiin sa-
namuodoltaan tarkistettuina nykyisen 19 §:n 
1-3 momentin säännökset uuden eläkkeen 
myöntämisestä entisin perustein. Samalla 19 
§ kumottaisiin tarpeettomana. Pykälän 2 
momenttiin lisättäisiin uusi säännös siitä, että 
myös vanhuuseläke myönnetään samojen pe-
rusteiden mukaan kuin aikaisempi eläke, jos 
vanhuuseläkkeen alkaessa työkyvyttömyys-
eläkkeen päättymisestä on kulunut enintään 
kaksi vuotta. Eläkkeen uudelleenlaskenta 
vanhuuseläkeiässä ei olisi tarkoituksenmu-
kaista ja aiheuttaisi eroja välittömästi van-
huuseläkkeeksi muuttuvan ja uudelleen las-
kettavan vanhuuseläkkeen välillä.  

6 §. Pykälässä säädetään ajasta, jota ei lueta 
eläkeaikaan. Pykälän 1 ja 4 kohdan säännök-
set korvattaisiin ehdotetun 2 §:n 3 kohdalla. 
Pykälän 2 kohdan lakkautuspalkan pidättä-
mistilanteita koskeva säännös kävisi tarpeet-
tomaksi, koska lakiehdotuksen mukaan eläke 
jatkossa karttuu vuosiansioiden perusteella. 
Lakkautuspalkasta karttuu eläke kuten muus-
takin työansiosta ehdotetun 5 §:n 1 momentin 
mukaisesti.  

Pykälän 3 kohdan korvaisi pykälään ehdo-
tettava uusi säännös niistä palkattomista 
etuuksista, joiden perusteena olevan ansion 
tai työtulon perusteella karttuu eläkettä. Näitä 
etuuksia olisivat vuoden 2004 loppuun voi-
massa olevassa 10 a §:ssä mainitut työeläke-
lisään oikeuttavat etuudet, muun muassa an-
siosidonnainen työttömyyspäiväraha sekä 
erilaiset kuntoutus- ja koulutusetuudet. Sa-
malla ehdotetaan poistettaviksi 10 a §:n työ-
eläkelisää koskevat säännökset. Esimerkiksi 
työttömyyden ajalta eläkekarttuma laskettai-
siin palkansaajille ansioon suhteutetun työt-
tömyyspäivärahan perusteena olevan palkan 
perusteella. Samalla tavalla otetaan huomi-
oon myös muut tarkasteluaikana maksettujen 
palkattoman ajan etuuksien perusteena olevat 
ansiot.  

Uusina etuuksina eläkettä karttuisi myös 
vuorotteluvapaakorvauksen perusteena ole-
van ansion perusteella, samoin sairauspäivä-
rahan sekä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja 
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vanhempainrahan perusteena olevan, saira-
usvakuutuslain mukaisen työtulon perusteel-
la. Jos sairauspäivärahaa ei makseta siksi, et-
tä edunsaaja saa ansionmenetyskorvausta ta-
paturma-, liikenne- tai sotilastapaturmava-
kuutusta koskevien säännösten mukaan, työ-
ansioon rinnastetaan mainitun etuuden perus-
teena oleva ansio siltä osin kuin etuutta on 
maksettu edunsaajalle.  

Eläkkeeseen oikeuttaisivat ne palkattomilta 
ajoilta maksetut etuudet, jotka edunsaaja on 
saanut 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan 
kalenterikuukauden alusta eläketapahtumaa 
edeltävän vuoden loppuun mennessä. Eläk-
keeseen eivät siten oikeuttaisi ne etuudet, 
jotka edunsaaja on saanut eläkkeellä olles-
saan eivätkä eläketapahtumavuoden työansi-
ot tai etuudet. Palkattomilta ajoilta maksettu-
jen etuuksien perusteella karttuvan eläkeoi-
keuden saamisella olisi myös ansioedellytys. 
Sen mukaan edunsaajalla tulisi olla työeläke-
lakien mukaan vakuutettuja työansioita vä-
hintään 12 566,70 euroa ennen eläkkeelle 
siirtymistään. Rahamäärä on vuoden 2004 
indeksissä. Näin varmistetaan se, ettei työ-
eläkettä voi saada yksinomaan sosiaalivakuu-
tusetuuksien perusteella.  

Pykälän 2 momentin mukaan siltä ajalta, 
jolta äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhem-
painrahaa on maksettu edunsaajalle itselleen, 
eläkekarttuman perusteena käytettäisiin mai-
nittua perustetta korotettuna kertoimella 1,17. 
Siltä ajalta, jolta etuus on maksettu työnanta-
jalle äitiysvapaan ajalta maksetun palkan 
korvaamiseksi, eläkekarttuman perusteena 
olisi äitiyspäivärahan perusteena oleva työtu-
lo muunnettuna kertoimella 0,17. Tältä ajalta 
eläkettä karttuisi näin muunnetun työtulon 
sekä palkan perusteella, jolloin karttuma vas-
taisi edellä mainittua kertoimella 1,17 korote-
tun työtulon karttumaa. 

Lisäksi 2 momentissa ehdotetaan, että jos 
äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempain-
raha on ansiotulojen puuttumisen tai niiden 
vähäisyyden vuoksi maksettu vähimmäispäi-
värahan suuruisena, karttuman perusteena 
olisi 523,61 euroa kuukaudessa. Rahamäärä 
on vuoden 2004 indeksissä. Siinä tapaukses-
sa, että vanhempainetuus on työhön paluun 
vuoksi maksettu vähimmäispäivärahan suu-
ruisena, karttuman perusteena olisi edunsaa-
jalle maksettu vähimmäispäiväraha. Näissä 

tilanteissa eläkettä karttuisi sekä palkan että 
vähimmäispäivärahan perusteella.  

Pykälän 3 momentissa säädetään 1 momen-
tin 2-9 kohdassa mainittujen etuuksien elä-
kekarttuman perusteesta. Ansioon suhteute-
tun työttömyyspäivärahan ja vuorotteluva-
paakorvauksen osalta karttuman perusteena 
olisi 75 prosenttia etuuden perusteena olevan 
ansion määrästä ja muiden etuuksien osalta 
65 prosenttia etuuden perusteena olevan an-
sion tai työtulon määrästä. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin eläk-
keen karttumisesta tapauksissa, joissa edun-
saajalla on oikeus eläkkeeseen kahden tai 
useamman työeläkelain mukaan. Tällöin pal-
kattomilta ajoilta karttuneen eläkkeen osan 
maksaisi 3 a §:ssä  tarkoitettu viimeinen elä-
kelaitos tai jos viimeistä eläkelaitosta koske-
via säännöksiä ei sovellettaisi, työntekijäin 
eläkelain 10 d §:n 1 momentissa tarkoitettu 
eläkelaitos. Siinä tapauksessa, että edunsaa-
jalla ei ole yksityisten eläkelakien mukaisia 
työansioita, viimeinen eläkelaitos olisi se 
eläkelaitos, jossa eläketurva on järjestetty 
viimeisen ansiotyön perusteella. Momentissa 
säädettäisiin myös siitä, miten näistä etuuk-
sista karttuneista eläkkeistä syntynyt vastuu 
jaetaan eri eläkelaitosten kesken. Vastuu pal-
kattomilta ajoilta maksettujen etuuksien pe-
rusteella ansaitusta eläkkeestä jaettaisiin vuo-
sittain eläkelaitosten kesken kunakin vuonna 
eläkelaitoksissa vakuutettujen palkkasummi-
en suhteessa. Tästä ehdotetaan säädettäväksi 
työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 6 
kohdassa, johon tässä momentissa viitattai-
siin. 

7 §. Voimassa olevassa pykälässä sääde-
tään eläkepalkan määräämisestä. Eläkettä ei 
kuitenkaan määriteltäisi enää eläkepalkan 
vaan kunkin vuoden työansion ja karttumis-
prosentin perusteella. Pääsääntö olisi, että 
työansioita määrättäessä otetaan huomioon 
palkka tai muu vastike, joka on maksettu tai 
sovittu maksettavaksi korvauksena työstä. 
Tästä säädettäisiin pykälän 1 momentissa. 

Eläkkeen perusteena oleviin ansioihin luet-
taisiin siten peruspalkka, joka voi määräytyä 
ajan tai työsuorituksen tai molempien perus-
teella. Myös edunsaajan työsuoritukseen pe-
rustuva provisio tai bonus maksetaan korva-
uksena työstä. Eläkkeen perusteena olevaan 
ansioon luettaisiin nykyisen soveltamiskäy-
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tännön mukaisesti myös erilaiset palkan lisät 
ja korotukset, esimerkiksi olosuhdelisä, vuo-
rotyölisä, ilta- ja yötyölisä sekä ylityökoro-
tus, sunnuntaityökorotus ja hälytysluonteises-
ta työstä maksettava korotus. Lisäksi työstä 
maksettavaksi korvaukseksi katsottaisiin ny-
kyisen soveltamiskäytännön mukaisesti eri-
laiset varallaolokorvaukset, arkipyhä- tai va-
paavuorokorvaukset sekä rahana maksetut 
korvaukset siitä, ettei työajan lyhentämiseksi 
sovittuja vapaita ole voitu pitää. Työansiona 
otettaisiin huomioon myös erilaiset ylimää-
räiset palkkaerät, jotka maksetaan edunsaa-
jalle sopimuksen mukaan tai vakiintuneesti. 
Sen sijaan työnantajan työntekijän merkki-
päivän tai muun vastaavan henkilökohtaisen 
syyn perusteella antamat tavanomaiset esine- 
tai rahalahjat eivät ole vastiketta tehdystä 
työstä. Nämä lahjat olisivat eläkepalkkakäsit-
teen ulkopuolella riippumatta niiden verotus-
kohtelusta. 

Perinteisesti palkkaa maksetaan tehdyn 
työn perusteella. Viime vuosina aika- ja suo-
rituspalkan rinnalle on tullut enenevässä 
määrin erilaisia tulospalkkioita, joissa mak-
setun palkkion määrä ei ole suoraan riippu-
vainen yksilön tekemästä työstä, vaan palk-
kion määrä voi määräytyä työntekijäryhmien 
tai työyksiköiden aikaansaannosten perus-
teella. Vaikka tällaisen palkkion määrä ei ole 
suoraan riippuvainen yksilön tekemästä työs-
tä, kyse on yleensä niin sanotusta tulospalk-
kauksesta. Tällaista tulospalkkausta ovat 
esimerkiksi ryhmätasolla maksettava bonus, 
tuotantopalkkio ja tuotantolisä. Lisäksi työn-
antaja voi täydentää aika- ja suorituspalkkoja 
tulospalkkiolla tai tulospalkkiolisällä, jotka 
yleensä ovat ryhmäpalkkaa ja joiden käyttä-
misestä, sisällöstä ja rakenteesta työnantaja 
päättää. Tällaiset tulospalkkioerät luettaisiin 
nykyisen soveltamiskäytännön mukaisesti 
eläkkeen perusteena olevaan työansioon. 

Työstä maksettuna palkkana pidettäisiin 
nykykäytännön mukaisesti vuosilomapalkkaa 
sekä lomarahaa tai muuta sitä vastaavaa 
etuutta. Palvelussuhteen päättyessä makset-
tavan lomakorvauksen osalta nykyistä tilan-
netta muutettaisiin siten, että työsuhteen 
päättyessä maksettava lomakorvaus luettai-
siin aina eläkkeen perusteena oleviin ansioi-
hin.  

Työstä maksettavana vastikkeena pidetään 

vakiintuneen soveltamiskäytännön mukaan 
myös luontoisetuja. Siten esimerkiksi asun-
to-, ruoka- ja autoetu luettaisiin eläkkeen pe-
rusteena oleviin työansioihin riippumatta sii-
tä, suoritetaanko niitä rahapalkan lisäksi tai 
yksinomaisena vastikkeena työstä. Luontois-
edut arvioitaisiin rahaksi nykykäytännön 
mukaisesti verohallituksen vahvistamien pe-
rusteiden mukaan. Ne luontoisedut, joiden 
arvoa verohallitus ei vahvista, arvostettaisiin 
käypään arvoon.  

Palkka tai muu vastike, joka on sovittu 
maksettavaksi korvauksena työstä, luettaisiin 
eläkepalkkaan kuuluvaksi myös silloin, kun 
sen suorittaa edunsaajalle työnantajan sijasta 
konkurssipesä, palkkaturvalaissa tarkoitettu 
palkkaturvasta huolehtiva viranomainen tai 
muu maksaja (sijaismaksaja). Sijaismaksaja 
käsitteellä pyritään varmistamaan, ettei se, 
että palkan maksaa teknisesti muu maksaja 
kuin itse työnantaja, vaikuttaisi edunsaajan 
eläkkeen perusteena oleviin ansioihin. Siten 
työnantajan konkurssipesän maksama palkka 
tai palkkaturvan kautta maksettu palkka luet-
taisiin eläkkeen perusteena oleviin ansioihin. 
Säännöksellä tarkoitetaan vain tilanteita, 
joissa sijaismaksaja maksaa työnantajan si-
jasta palkan. Säännös sijaismaksajasta olisi 
tarpeen, koska osalla yksityisten laitosten 
henkilökuntaan kuuluvilla on oikeus valtion 
eläkelain mukaiseen eläkkeeseen.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan esimer-
kinomaista luetteloa eristä, joita ei oteta 
huomioon eläkkeen perusteena olevaa työan-
siota määrättäessä. Työansioihin ei luettaisi 
sellaisia etuja tai suorituksia, jotka saadaan 
työsuhteen perusteella, mutta muuten kuin 
varsinaisena työstä sovittuna vastikkeena. 

Eläkkeen perusteena oleviin ansioihin ei 
luettaisi esimerkiksi työnantajalta saatua 
henkilökuntaetua. Henkilökuntaedulla tarkoi-
tetaan työnantajan työntekijöilleen muussa 
muodossa kuin rahana antamia, yleensä jat-
kuviksi tarkoitettuja etuuksia, jotka yleensä 
eivät ole työsuhteen ehtoja. Koska nämä edut 
eivät ole palkkaan rinnastettavia luontoisetu-
ja, niiden raha-arvoa ei ole vahvistettu vero-
hallituksen vuosittain antamassa luontoisetu-
päätöksessä. Tällainen henkilökuntaetu voi 
olla henkilökunta-alennus tai liikennettä har-
joittavan yrityksen henkilökunnalleen mak-
suitta tai alennettuun hintaan antama matka. 
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Työnantaja voisi myös tukea työntekijöiden-
sä virkistys- ja harrastustoimintaa sekä järjes-
tää maksuttoman terveydenhoidon tai työnte-
kijöiden lapsille tarkoitettua päivähoitoa.  

Eläkkeen perusteena olevaan työansioon ei 
myöskään luettaisi työmatkasta saatua päivä-
rahaa tai muuta kustannusten korvausta. Kui-
tenkin päivärahojen verollinen osuus ja kus-
tannukset ylittävä määrä kustannusten korva-
uksista otettaisiin huomioon työansioina ny-
kyisen käytännön mukaisesti.   

Työsopimuslaissa (55/2001) tarkoitettua 
odotusajan palkkaa sekä työsopimuksen tai 
virkasuhteen päättämisestä maksettavaa kor-
vausta tai muuta vahingonkorvausta ei 
myöskään luettaisi eläkkeen perusteena ole-
vaan työansioon. Valtion virkamieslain 
(750/1994) ja työsopimuslain mukaan työn-
antaja voidaan määrätä maksamaan korvaus-
ta palvelussuhteen perusteettomasta päättä-
misestä. Lisäksi työnantaja ja työntekijä voi-
vat keskenään sopia työsuhteen päättämisestä 
ja sen johdosta työntekijälle maksettavasta 
korvauksesta. Kyseiset erät eivät ole vastiket-
ta tehdystä työstä, vaan korvauksia kustan-
nuksista tai vahingosta. Odotusajan palkka 
on koron luonteinen suoritus, jota työnteki-
jällä on oikeus saada, jos hänen palkkansa 
maksu tai muu työsuhteesta johtuvan saata-
van suoritus viivästyy työsuhteen päättyessä.  

Myöskään ulkomaanedustuksen virkamie-
hille paikallisten erityisolosuhteiden perus-
teella suoritettavia korvauksia ja korotuksia 
ei luettaisi eläkkeen perusteena olevaan työ-
ansioon kuten ei nykyisinkään.   

Pykälän 3 momentin mukaan ulko-
maanedustuksen virkamiehille ja eräille 
muille ulkomailla työskenteleville virkamie-
hille eläkettä laskettaessa työansioon lisättäi-
siin kalliinpaikanlisä, jos se ei muutoin sisäl-
ly työansioon. Säännös vastaa nykyistä 7 d 
§:n 2 momenttia, mutta siitä on poistettu työ-
voima-avustajista annetun asetuksen 
(209/1977) 1 §:ssä tarkoitettuja toimihenki-
löitä koskeva maininta, koska kyseinen ase-
tus on kumottu vuonna 2000. 

7 a §. Voimassa olevassa pykälässä sääde-
tään eläkepalkasta vähennettävästä edunsaa-
jan eläkemaksuprosenttia vastaavasta mää-
rästä. Koska eläke ei enää ehdotuksen mu-
kaan määräytyisi eläkepalkan vaan vuosian-
sioiden perusteella, pykälän 1 momentin sa-

namuotoa tarkistettaisiin vastaavasti ja sään-
nös ehdotetaan siirrettäväksi 7 b §:ään. Pykä-
län 2 ja 3 momentti liittyy edunsaajan eläke-
maksun voimaantulovaiheeseen ja ne ehdote-
taan poistettaviksi tarpeettomina. Pykälä eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että siinä sää-
dettäisiin eläketapahtumavuodelta karttuneen 
eläkkeen laskemisesta. Pykälän 1 momentin 
mukaan, jos edunsaajalla on tämän lain alai-
sia ansioita kolmena perättäisenä kalenteri-
vuotena ennen eläketapahtumavuotta kuna-
kin vuonna vähintään 6 000 euroa, eläke 
karttuisi eläketapahtumavuodelta eläketapah-
tumavuotta edeltäneen vuoden ansioista. 
Edellisen vuoden ansiot kerrottaisiin eläketa-
pahtumavuoden alusta eläketapahtumakuu-
kauden loppuun olevien kuukausien luku-
määrällä ja jaettaisiin luvulla 12.  

Pykälän 2 momentin mukaan siinä tapauk-
sessa, että eläketapahtumavuotta edeltäneen 
vuoden ansiot kuitenkin poikkeaisivat kah-
den sitä edeltäneen vuoden keskiansioista yli 
10 prosentilla, ei sovellettaisi, mitä 1 mo-
mentissa säädettäisiin. Tällöin eläke karttuisi 
eläketapahtumavuodelta eläketapahtumaan 
mennessä maksetuista tämän lain mukaisista 
ansioista.   

7 b §. Pykälässä säädetystä lapsenhoitoajan 
vaikutuksesta eläkkeeseen ehdotetaan säädet-
täväksi 6 §:ssä. Pykälää ehdotetaan muutet-
tavaksi siten, että pykälään siirrettäisiin ny-
kyisen 7 a §:n 1 momentin säännös edunsaa-
jan eläkemaksun vähentämisestä edunsaajan 
työansiosta. Niiden edunsaajien, jotka ovat 
täyttäneet 53 vuotta, työansioista vähennet-
täisiin 53 vuotta täyttäneiden korotettua mak-
sua vastaava määrä. Edunsaajan eläkemak-
susta säädetään valtion eläkerahastosta anne-
tun lain (1372/1989) 4 §:n 3 momentissa. 
Mainitun lainkohdan mukaan edunsaajan 
eläkemaksu on työntekijäin eläkelain 12 b 
§:n 1 momentissa säädetyn eläkemaksupro-
sentin suuruinen.  

7 c §. Pykälään ehdotetaan otettavaksi sää-
dös siitä, että laissa säädetyt ansiorajat ja ra-
hamäärät sekä eläkettä laskettaessa työansiot 
tarkistetaan palkkakertoimella. Palkkaker-
toimessa palkkatason muutoksen paino on 
0,8 ja hintatason muutoksen paino 0,2. Palk-
kakertoimen vahvistaa vuosittain sosiaali- ja 
terveysministeriö asetuksella työntekijäin 
eläkelain 7 b §:n mukaisesti. Palkkakertoi-
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men perusteena käytetään keskimääräisiä 
palkka- ja kuluttajahintatason vuotuisia muu-
toksia edellisen kalenterivuoden kolmannella 
vuosineljänneksellä. Palkkakerrointa määrät-
täessä työntekijäin eläkelain 7 b §:n mukaan 
palkkatason muutoksesta vähennetään määrä, 
joka vastaa työntekijäin eläkemaksuprosentin 
muutosta edeltävän kalenterivuoden alussa.  

7 d §. Pykälässä säädettäisiin nuorten 
edunsaajien työkyvyttömyyseläkkeiden tai 
kuntoutustukien korottamisesta erityisellä 
kertoimella. Kertakorotus myönnettäisiin 
eläkkeen jatkuttua viisi täyttä kalenterivuotta. 
Korotuksen määrä riippuisi eläkkeensaajan 
iästä korotushetkellä. Korotuksen voisi saada 
aikaisintaan 24-vuotiaana, jos työkyvyttö-
myys on alkanut 18 vuoden iän täyttämis-
vuonna. Korotus olisi tällöin 21 prosenttia 
tämän lain mukaisen eläkkeen määrästä. Ko-
rotus pienenee 0,7 prosenttiyksiköllä kutakin 
ikävuotta kohden. Näin ollen korotusta ei 
enää myönnettäisi, jos työkyvyttömyys alkaa 
50 vuoden iän täyttämisen jälkeen.  

7 e §. Pykälässä säädetään lakkautuspalkal-
le asetetun edunsaajan eläkepalkan määrää-
misestä. Koska lakkautuspalkasta eläke kart-
tuisi kuten muustakin työansiosta ehdotetun 
5 §:n 1 momentin mukaisesti, tätä koskeva 
säännös on tarpeeton. Sen sijaan pykälässä 
säädettäisiin vanhuuseläkkeen määrään vai-
kuttavasta elinaikakertoimesta. Ensimmäisen 
kerran elinaikakertoimella tarkistettaisiin 
vuonna 2010 alkavia eläkkeitä. Vanhuuselä-
ke muunnetaan edunsaajan 62 vuoden iän 
täyttämisvuodeksi vahvistetulla elinaikaker-
toimella. Jos vanhuuseläke alkaa 62 vuotta 
alemmassa iässä, vanhuuseläke muunnetaan 
eläkkeen alkamisvuodelle vahvistetulla ker-
toimella. Lisäksi eläke tarkistettaisiin elinai-
kakertoimella silloin, kun työkyvyttömyys-
eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi tai kun 
osa-aikaeläkkeen saajalle myönnetään van-
huuseläke. Tällöinkin käytettäisiin edunsaa-
jan 62 vuoden iän täyttämisvuodeksi vahvis-
tettua kerrointa. Elinaikakerrointa ei sovellet-
taisi työttömyyseläkkeen tai yksilöllisen var-
haiseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi, 
ei myöskään työkyvyttömyyseläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma on sattunut ennen tä-
män lain voimaantuloa. Näistä säädettäisiin 
20 §:n 1 momentissa ja voimaantulosäännök-
sen 2 ja 20 momentissa. 

Pykälän 3 momentin mukaan elinaikaker-
toimena käytettäisiin sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön vuosittain työntekijäin eläkelain 7 h 
§:n nojalla vahvistamaa elinaikakerrointa.  

Pykälän 4 momentin mukaan valtiovarain-
ministeriön asetuksella voitaisiin antaa tar-
kempia säännöksiä elinaikakertoimen laske-
misesta ja soveltamisesta. 

8 §. Pykälän 1 momentissa säädetään van-
huuseläkkeen saamisen edellytyksistä ja sen 
alkamisesta. Vanhuuseläkeiän muuttumisen 
johdosta momenttia ehdotetaan muutettavak-
si siten, että edunsaajalla on oikeus saada 
vanhuuseläkettä aikaisintaan 63 vuoden iän 
täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden 
alusta. Edellytyksenä olisi, ettei hän ole enää 
siinä valtion eläkelain alaisessa virka- tai 
työsuhteessa, josta hän on jäämässä eläkkeel-
le. Jos vanhuuseläkettä on haettu kolmen 
kuukauden kuluessa virka- tai työsuhteen 
päättymisestä, eläke myönnettäisiin kuitenkin 
virka- tai työsuhteen päättymistä lähinnä seu-
raavan kalenterikuukauden alusta. Edunsaa-
jalta ei nykyiseen tapaan edellytettäisi kah-
den kuukauden poissaoloa työstä eläkkeen 
saadakseen, jos hän aloittaa uuden työn. 

Pykälän 2 momentissa säädetään oikeudes-
ta saada vanhuuseläke varhennettuna sekä 
sen alkamisesta. Varhennetusta vanhuuseläk-
keestä ehdotetaan säädettävän 4 §:ssä. Van-
huuseläkkeen aikana edunsaaja voi aloittaa 
uuden virka- tai työsuhteen, josta karttuu uut-
ta eläkettä. Tämän johdosta momenttia ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että siihen otettai-
siin säännös vanhuuseläkkeen aikana karttu-
neen eläkkeen alkamisesta. Tämä eläke 
myönnettäisiin hakemuksesta aikaisintaan 68 
vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenteri-
kuukauden alusta. 

Voimassa olevan pykälän 5 momentissa 
säädetään julkisissa eläkejärjestelmissä an-
saitun vanhuuseläkkeen vastavuoroisesta 
laukeamisesta. Pykälään ehdotetaan otetta-
vaksi uusi 5 momentti siitä, että sotilaseläke-
järjestelmään kuuluvalla, 8 §:n 4 momentin 
1-3 kohdassa tarkoitetulla edunsaajalla ei oli-
si oikeutta varhennettuun vanhuuseläkkee-
seen eikä osa-aikaeläkkeeseen. Nykyisinkään 
sotilaseläkejärjestelmään kuuluvalla edunsaa-
jalla ei ole oikeutta joustavan eläkeikäjärjes-
telmän mukaisiin eläkemuotoihin. Tätä kos-
kevat säännökset ovat hajallaan 8 §:n 2 mo-
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mentissa, 9 c §:n 4 momentissa ja 9 d §:n 6 
momentissa, lain selkiyttämiseksi ne ehdote-
taan siirrettäviksi samaan lainkohtaan.  

Pykälän nykyinen 5 ja 6 momentti siirtyisi-
vät uusiksi 6 ja 7 momentiksi. Nykyisen 5 
momentin sanamuotoa tarkistettaisiin ja siinä 
olevat maininnat kunnallisten viranhaltijain 
ja työntekijäin eläkelaista korjattaisiin kun-
nalliseksi eläkelaiksi ja Kansaneläkelaitoksen 
eläkeohjesääntö tai eläkesääntö korjattaisiin 
Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 
(731/2001) 7 §:n 1 momentin 8 kohdan tai 9 
kohdassa tarkoitetuksi eläkesäännöksi. Ny-
kyinen 6 momentti siirtyisi 7 momentiksi ja 
samalla viittaus 5 momenttiin muutetaan viit-
taukseksi 6 momenttiin. 

9 §. Pykälän 2 ja 4 momentin termi osaelä-
ke ehdotetaan tarkennettavaksi osatyökyvyt-
tömyyseläkkeeksi, joka kuvaa eläkemuotoa 
paremmin. Pykälän 2 momentista poistettai-
siin maininta yksilöllisestä varhaiseläkkeestä, 
joka on poistuva eläkemuoto ja josta sääde-
tään lain voimaantulosäännöksessä. Pykälän 
4 momenttiin lisättäisiin viittaus 7 moment-
tiin, koska edunsaajalla on oikeus saada en-
nakkopäätös myös siitä, täyttääkö hän 7 mo-
mentissa mainitun osatyökyvyttömyyseläk-
keenä myönnettävän työkyvyttömyyseläk-
keen saamisen edellytykset. 

Pykälän 6 momentin niin sanottu rajoitus-
säännös kumottaisiin työkyvyttömyyseläk-
keen tulevan ajan eläkkeen määräytymistä 
koskevan muutoksen vuoksi. Momentissa 
säädetään, ettei oikeutta eläkkeeseen ole sel-
laisen palveluksen perusteella, jonka alkaessa 
edunsaajalla jo on myöhemmin työkyvyttö-
myyden aiheuttava sairaus, jos työkyvyttö-
myys alkaa vuoden kuluessa palveluksen al-
kamisesta. Kun tulevan ajan eläke määrätään 
viiden viimeisen vuoden työansioiden perus-
teella, säännös on tarpeeton. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 8 
momentti, jonka mukaan työkyvyttömyys- 
tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä ansaittu uu-
si eläkekarttuma lisätään edunsaajan hake-
muksesta eläkkeeseen työkyvyttömyys- tai 
osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttuessa 
vanhuuseläkkeeksi. Edellytyksenä on, että 
virka- tai työsuhde on tuolloin jo päättynyt. 
Jos työsuhde edelleen jatkuu, eläkekarttuman 
saisi aikaisintaan virka- tai työsuhteen päät-
tymistä seuraavan kuukauden alusta. Mo-

menttiin otettaisiin myös säännös siitä, että 
uutta eläkettä määrättäessä on oikeus aiem-
man työkyvyttömyyseläkkeen aikana ansait-
tuun eläkekarttumaan, jos työkyvyttömyys-
eläkkeen päättymisen jälkeen myönnetään 
uusi eläke uusin perustein, eli jos uutta elä-
kettä määrättäessä ei sovelleta 5 c §:n 2 tai 3 
momentin säännöksiä eläkkeen myöntämi-
sestä entisin perustein.  

9 a §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
työttömyyseläkkeen saamisen edellytyksistä. 
Lainkohtaan ehdotetaan lisättäväksi säännös, 
jonka mukaan työttömyyseläkkeeseen on oi-
keus ennen vuotta 1950 syntyneillä. Siten 
vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneillä ei 
enää olisi oikeutta työttömyyseläkkeeseen. 
Työttömyyseläkkeitä myönnettäisiin 63 vuo-
den iän täyttämiseen saakka. Voimassa ole-
van 1 momentin 1 kohdassa säädetään, että 
edunsaajalla tulee olla eläketapahtumapäivää 
välittömästi edeltäneiden 15 vuoden aikana 
karttunut eläkettä vähintään viisi vuotta. 
Momentin 1 kohdan sanamuoto ehdotetaan 
tarkistettavaksi vastaamaan työntekijäin elä-
kelain 4 c §:n 1 momentin 1 kohdan sana-
muotoa. Lisäksi 1 momentin 2 kohdassa ole-
va viittaus työttömyysturvalain 26 §:n 1 ja 2 
momentin tarkistettaisiin viittaukseksi uuden 
työttömyysturvalain luvun 6 7 ja 9 §:ään. 
Momentin 3 kohtaan ei ehdoteta muutoksia. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan tehtäväk-
si tulevan ajan eläkettä koskevasta muutok-
sesta johtuvat muutokset. Tulevan ajan edel-
lytys ja eläkepalkka määrättäisiin jatkossakin 
työttömyyseläkkeissä ennen vuotta 2005 
voimassa olleiden säännösten mukaan.  

Pykälän uudeksi 5 momentiksi ehdotetaan 
otettavaksi säännös siitä, että edunsaajalla on 
oikeus vanhuuseläkkeeseen ilman varhen-
nusvähennystä 62 vuoden iässä, jos hän täyt-
tää työttömyyseläkkeen saamisen edellytyk-
set vasta 62 vuotta täytettyään. Työttömyys-
eläkeoikeutta ei ole 63 vuotta täyttäneillä, 
vaan heille myönnettäisiin vanhuuseläke.  

9 b §. Pykälän 1 momenttiin tehdään 9 §:n 
2 ja 4 momenttia vastaavat sanamuodon tar-
kistukset. Lisäksi siihen lisätään viittaus 9 
§:n 7 momenttiin. Pykälän 2 momenttiin eh-
dotetaan selvyyden vuoksi lisättäväksi sään-
nös siitä, että täyden työkyvyttömyyseläk-
keen suuruus määrätään 10 §:n 1, 4 ja 5 mo-
mentin mukaan. Osatyökyvyttömyyseläke on 
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puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä.  
9 c §. Pykälässä säädetään yksilöllisen var-

haiseläkkeen edellytyksistä. Koska lainmuu-
toksen 1006/2002 jälkeen oikeutta yksilölli-
seen varhaiseläkkeeseen ei enää pääsääntöi-
sesti ole vuonna 1944 tai sen jälkeen synty-
neillä, pykälä ehdotetaan kumottavaksi ja 
säännökset siirrettäviksi voimaantulosään-
nökseen. Yksilöllisen varhaiseläkkeen tule-
van ajan edellytys määritellään nykysään-
nöin. Yksilöllisen varhaiseläkkeen muuttues-
sa vanhuuseläkkeeksi eläkettä ei tarkisteta 
elinaikakertoimella. Tästä säädettäisiin voi-
maantulossäännöksessä.  

9 d §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
osa-aikaeläkkeen edellytyksistä. Osa-
aikaeläkkeen yläikäraja muutettaisiin 65 
vuodesta 68 vuoteen. Palveluksen niin sanot-
tuja loppukarenssivaatimuksia koskeva edel-
lytys ehdotetaan korvattavaksi vuosian-
siovaatimuksella momentin 2 kohdassa. 
Kohdan 2 mukaan edunsaajalla tulisi välit-
tömästi ennen osa-aikaeläkkeen alkamista ol-
la tämän lain piiriin kuuluvaa kokoaikaista 
palvelua yhdenjaksoisesti vähintään kuusi 
kuukautta. Lisäksi hänellä ehdotuksen mu-
kaan tulisi olla osa-aikaeläkkeen alkamis-
vuotta välittömästi edeltäneiden viiden vuo-
den aikana tämän lain alaisia ansioita kolme-
na kalenterivuonna vähintään 12 000 euroa 
vuodessa. Momenttia sovellettaessa kokoai-
kaisena palveluksena pidetään sellaista työtä, 
jossa työansiot ovat vähintään 1 000 euroa 
kuukaudessa. Momentin 3 kohta poistetaan 
tulevan ajan eläkettä koskevien muutosten 
vuoksi. Momentin 4 kohdan säännöstä muu-
tettaisiin siten, että osa-aikatyön ansioita ver-
rataan pykälän 3 momentin mukaiseen va-
kiintuneeseen ansioon eli viiden vuoden tar-
kastelujakson ansioon. Lisäksi 4 kohdan sa-
namuotoa täsmennettäisiin ja voimassa ole-
vassa kohdassa oleva viittaus 2 §:n 1 mo-
mentin markkamäärään muutetaan ilmoitta-
malla kyseinen rahamäärä euroissa kuukautta 
kohden, koska 2 §:n 1 momentin rajamäärä 
poistuu laista. Edellä tarkoitettu 4 kohta siir-
tyisi momentin 3 kohdaksi. Nykyinen 5 koh-
ta siirtyisi muuttumattomana momentin 4 
kohdaksi. 

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan tarkistet-
tavaksi tulevaa aikaa koskevien säännösten 
muuttumisen vuoksi. Vakiintunut ansio mää-

riteltäisiin tulevan ajan eläkkeen perusteena 
olevan työansion perusteella. Myös tarkaste-
luaikana saadut palkattomien aikojen ansiot 
ja etuudet otetaan huomioon. Momentista 
poistetaan teknistä katkaisua koskeva sään-
nös. 

Pykälän 5 momenttiin sisältyy asetuk-
senantovaltuus. Momentissa mainittu asetus 
tarkennetaan valtioneuvoston asetukseksi ja 
markkamäärä tarkistetaan rahamääräksi. 

Pykälän 6 momentin säännöksestä ehdote-
taan poistettavaksi maininta siitä, että oikeut-
ta osa-aikaeläkkeeseen ei ole 8 §:n 4 momen-
tin 1-3 kohdassa tarkoitetulla sotilaseläkejär-
jestelmään kuuluvalla edunsaajalla, koska 
asiasta säädettäisiin 8 §:n 5 momentissa.  

Voimassa olevassa 7 momentissa säädetään 
valtiollistamisen yhteydessä kunnallisesta tai 
yksityisestä palveluksesta valtion palveluk-
seen siirretyn edunsaajan loppukarensseihin 
luettavasta kunnallisesta tai yksityisestä pal-
veluksesta. Loppukarensseja koskeva edelly-
tys poistuu laista ja se ehdotetaan korvatta-
vaksi vuosiansiovaatimuksella. Säännöksen 
nojalla pykälän 1 momentin 2 kohdassa mai-
nittua kuuden kuukauden määräaikaa lasket-
taessa otettaisiin huomioon valtiollistamista 
edeltänyt kunnallinen tai yksityinen palvelus 
ja kolmen vuoden ansioita laskettaessa otet-
taisiin huomioon valtiollistamista edeltänees-
tä kunnallisesta tai yksityisestä palveluksesta 
saatu ansio.  

10 §. Pykälässä säädetään eläkkeen karttu-
misesta. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että eläke karttuisi pää-
säännön mukaan 53 vuoden ikään asti 1,5 
prosenttia vuodessa kunkin vuoden eläkkeen 
perusteena olevista työansioista. Edunsaajan 
täytettyä 53 vuotta karttumisprosentti olisi 
1,9 prosenttia vuodessa. Edunsaajan täytettyä 
63 vuotta karttumisprosentti olisi 4,5 prosent-
tia vuodessa.  

Iästä riippumatta tämän lain mukaisen van-
huuseläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen ai-
kana saaduista työansioista, sekä 6 §:ssä 
mainittujen palkattomien etuuksien aikana 
näiden etuuksien perusteena olevista ansiois-
ta eläkettä karttuisi 1,5 prosenttia vuodessa. 
Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan myös 
osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana saaduista 
ansioista eläkettä karttuisi aina 1,5 prosenttia. 
Tämä on perusteltua, koska osatyökyvyttö-
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myyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi 
se muuttuu täyden työkyvyttömyyseläkkeen 
suuruiseksi. Momentin 1 kohdan mukaan 
myös työttömyyseläkkeen aikana saaduista 
ansioista eläkettä karttuisi 1,5 prosenttia. Li-
säksi säännöksen mukaan tämän lain mukai-
nen työansio kartuttaisi eläkettä 1,5 prosent-
tia myös silloin, kun edunsaaja saa työnteki-
jäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainitun 
lain tai eläkesäännön mukaista työkyvyttö-
myyseläkettä tai työttömyys- tai vanhuuselä-
kettä, maatalousyrittäjien erityiseläkettä taik-
ka niitä vastaavaa ulkomailta maksettavaa 
eläkettä. Pykälän 2 momentti kumottaisiin 
tarpeettomana. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin eläk-
keen karttumisesta tulevan ajan ansiosta. 
Eläkkeen karttumisprosentti olisi 1,5 prosent-
tia vuodessa sen kalenterikuukauden lop-
puun, jonka aikana edunsaaja täyttää 50 
vuotta, ja 1,3 prosenttia vuodessa sitä seuraa-
van kalenterikuukauden alusta, jonka aikana 
edunsaaja täyttää 50 vuotta, sen kalenteri-
kuukauden loppuun, jona edunsaaja täyttää 
63 vuotta.  

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin eläk-
keen karttumisesta ajalta, jolta edunsaaja on 
saanut työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutus-
tukea. Ehdotetussa 5 c §:ssä säädetään tilan-
teesta, jossa työkyvyttömyyseläkettä saanut 
henkilö menee uudelleen töihin ja hänelle 
myönnetään tämän työskentelyn jälkeen uusi 
eläke. Tällöin eläkettä karttuu myös aikai-
semman eläkkeen ajalta. Eläkkeen karttu-
misprosentti on 1,5 prosenttia vuodessa tule-
van ajan ansiosta sen kalenterikuukauden 
loppuun, jonka aikana edunsaaja täyttää 50 
vuotta, ja 1,3 prosenttia vuodessa sitä seuraa-
van kalenterikuukauden alusta, jonka aikana 
edunsaaja täyttää 50 vuotta, sen kalenteri-
kuukauden loppuun, jona edunsaaja täyttää 
63 vuotta. Siltä ajalta, jolta edunsaaja on saa-
nut osatyökyvyttömyyseläkettä, eläkettä kart-
tuu myös koko tulevan ajan ansion määrän 
perusteella. 

Pykälän 6 ja 7 momentissa säädettäisiin osa 
aikaeläkkeellä olevan edunsaajan eläkkeen 
karttumisesta. Osa-aikatyöstä eläke karttuu 
kuten muustakin työstä 1 momentissa säädet-
tyjen karttumisprosenttien mukaisesti. Osa-
aikaeläkkeen ajalta vanhuuseläkettä karttuu 
0,75 prosenttia ansion alenemasta vuodessa 

eli 1/16 prosenttia kuukaudessa. Työkyvyt-
tömyyseläkettä osa-aikaeläkkeen aikana kart-
tuu 1,5 prosenttia ansion alenemasta vuodes-
sa eli 1/8 prosenttia kuukaudessa. Tulevalta 
ajalta eläkettä myönnetään 1,3 prosenttia 
vuodessa eli 13/120 prosenttia kuukaudessa. 
Tässä yhteydessä muutetaan ainoastaan 63 
vuoden iän täyttämisen jälkeistä osa-aikatyön 
kannustinkarttumaa sekä tulevan ajan kart-
tumaa. 

Pykälän 9 momentissa säädettäisiin työnte-
kijäin eläkelain mukaisen eläkkeen vähentä-
misestä, jos tämän lain mukaiseen eläkkee-
seen on oikeus myös työntekijäin eläkelain 
nojalla. Tästä mahdollisuudesta on säädetty 5 
§ 5 momentin 2 ja 3 kohdassa. Kyseiset lain-
kohdat ehdotetaan kuitenkin kumottaviksi, 
koska eläke jatkossa karttuisi vuosiansioiden 
perusteella eikä palvelusajan mukaan. Myös 
työntekijäin eläkelain mukaisen eläkkeen vä-
hentämistä koskeva momentin säännös ehdo-
tetaan tästä syystä kumottavaksi. Kun eläke 
karttuisi ansioiden perusteella, yksityisellä 
sektorilla saadun ansiot kartuttavat eläkettä 
yksityisen sektorin lakien mukaan ja valtion 
työstä saadut ansiot tämän lain mukaan. 
Momenttiin jäisi valtion palvelukseen ulko-
mailta otetun työntekijän ulkomailta tulevan 
eläkkeen vähentämistä koskeva säännös, jo-
hon tehtäisiin eläkkeen karttumistavan muu-
toksesta aiheutuvat tarkennukset. Pykälän 
nykyisen 10 momentin viittaus ehdotetaan 
korjattavaksi viittaukseksi 9 momenttiin.  

Pykälään lisättäisiin 11 momentiksi sään-
nös, jonka mukaan karttumisprosentti kuu-
kautta kohden saadaan jakamalla vuotuinen 
karttumisprosentti jakajalla 12. Näin ollen 
1,5 prosentin vuotuista karttumaa vastaa 1/8 
prosenttia kuukaudessa, 1,9 prosentin vuo-
tuista karttumaa 19/120 prosenttia kuukau-
dessa, 4,5 prosentin karttumaa 3/8 prosenttia 
kuukaudessa ja 1,3 prosentin karttumaa 
13/120 prosenttia kuukaudessa. 

10 a §. Pykälässä säädetään työeläkelisästä. 
Työeläkelisää koskevat säännökset ehdote-
taan kumottaviksi, koska niistä palkattomista 
etuuksista, joista karttuu eläkettä, säädettäi-
siin 6 §:ssä. Pykälän 1 momentiksi siirrettäi-
siin muutettuna nykyisen 10 b §:n 1 momen-
tin säännös varhennusvähennyksestä.  Var-
hennusvähennyksen määräksi ehdotetaan 0,6 
prosenttia eläkkeestä jokaiselta kuukaudelta, 
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jolta eläke maksetaan ennen 63 vuoden iän 
täyttämiskuukautta seuraavan kuukauden al-
kua. Enimmillään varhennusvähennys voi si-
ten olla 7,2 prosenttia eläkkeestä. Jos edun-
saaja jatkaa jotakin palvelustaan varhennetul-
le vanhuuseläkkeelle jäätyään ja myös tämä 
palvelus päättyy ennen 63 vuoden iän täyt-
tämistä, tästä palveluksesta karttunut eläke li-
sätään vanhuuseläkkeeseen varhennettuna 
tämän uuden eläkkeen alkamisajankohtaan.  

Pykälän 2 momentiksi otettaisiin säännös 
lykkäyskorotuksesta. Jos vanhuuseläkkeen 
alkaminen lykkääntyy 68 vuoden iän täyttä-
misen jälkeen, eläkettä korotetaan lykkäys-
korotuksella sitä seuraavan kuukauden alusta 
lukien, jona edunsaaja täyttää 68 vuotta. 
Lykkäyskorotuksen määrä on 0,4 prosenttia 
eläkkeestä jokaiselta kuukaudelta, jonka 
eläkkeen alkaminen lykkääntyy. 

Pykälän muutettavaksi ehdotetun 3 mo-
mentin mukaan työttömyysturvalain 6 luvun 
9 §:n 2 momentin mukaisiin lisäpäiviin oi-
keutetulla vuonna 1950 tai sen jälkeen synty-
neellä edunsaajalla olisi oikeus saada van-
huuseläke 62 vuoden iässä ilman varhennus-
vähennystä. Tuolloin eläkkeeseen liitetään 
myös tulevalta ajalta laskettu eläkkeenosa. 
Vuosina 1950-1959 syntyneen edunsaajan 
eläkkeeseen tehtäisiin kuitenkin voimaantu-
losäännöksen 9 momentissa tarkoitettu 
muunto, jos tällainen edunsaaja hakee van-
huuseläkettä ennen henkilökohtaisen eläke-
iän eli 65 vuoden iän täyttämistä.  

10 b §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
varhennusvähennyksestä. Varhennusvähen-
nyksestä ehdotetaan säädettäväksi 10 a §:ssä 
ja momentin säännös siirrettäisiin tarkistettu-
na 10 a §:n 1 momentiksi. 

Pykälän 2 momentin sanamuoto tarkistet-
taisiin siten, että osa-aikaeläke on puolet va-
kiintuneen ansiotulon ja työeläkelakien pii-
riin kuuluvan osa-aikatyön ansiotulon ero-
tuksesta. 

Voimassa olevan pykälän 3 momentin mu-
kaan silloin kun edunsaajalla on samanaikai-
sesti osa-aikaeläkeoikeus useamman eläke-
lain mukaan, valtion eläkelain mukainen osa-
aikaeläkkeen määrä lasketaan erotuksesta, 
joka jaetaan osiin niiden ansion alenemien 
suhteessa, joista henkilöllä on oikeus osa-
aikaeläkkeeseen, kuitenkin enintään siihen 
määrään asti, joka vastaa kunkin säännöksen 

piirissä tapahtunutta ansion alenemaa. Pykä-
län 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että tilanteissa, joissa edunsaajalla on 
samanaikaisesti osa-aikaeläkeoikeus useam-
man eläkelain mukaan, valtion eläkelain mu-
kainen osa-aikaeläkkeen määrä olisi sama 
suhteellinen osuus vakiintuneiden ansiotulo-
jen ja osa-aikatyöstä saadun ansiotulon ero-
tuksesta kuin valtion eläkelain mukaisten 
työansioiden osuus on vakiintuneessa ansios-
sa huomioon otetuista niiden lakien mukai-
sista työansioista, joiden perusteella osa-
aikaeläke myönnetään. 

Nykyisen pykälän 4 momentissa säädetään 
osa-aikaeläkkeen enimmäismäärän laskemi-
sesta. Momenttia ehdotetaan täsmennettäväk-
si siten, että osa-aikaeläkkeen enimmäismää-
rä on 75 prosenttia 12 §:n mukaan yhteenso-
vitetusta eläkkeestä. Osa-aikaeläkkeen 
enimmäismäärää laskettaessa otettaisiin 
huomioon työeläkekarttuman lisäksi se elä-
kekarttuma, joka on kertynyt valtion varoista 
suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle 
kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun 
ajalta annetun lain (644/2003) mukaan osa-
aikaeläkkeen alkamisajankohtaan mennessä. 
Tilanteessa, jossa osa-aikaeläkkeen enim-
mäismäärä on 75 prosenttia ja edunsaajalla 
on oikeus saada osa-aikaeläkettä myös muun 
lain mukaan, vähennys tehdään edunsaajan 
osa-aikaeläkeoikeuden perusteena olevien 
lakien vakiintuneessa ansiotulossa huomioon 
otettujen työansioiden suhteessa.  

11 §. Pykälässä säädetään eläkkeen enim-
mäismäärän laskemisesta 1 §:n 3 momentissa 
tarkoitetulle uudelle edunsaajalle. Koska työ-
eläkkeiden yhteensovitus poistuisi, pykälä 
ehdotetaan kumottavaksi. Työntekijäin eläke-
lain 8 §:ssä tarkoitettujen ensisijaisten etuuk-
sien vähentämisestä tämän lain mukaisesta 
eläkkeestä ehdotetaan säädettäväksi 12 §:ssä.  

12 §. Pykälän 1, 3 ja 4 momentissa sääde-
tään eläkkeen enimmäismäärän laskemisesta 
1 §:n 3 momentissa tarkoitetulle vanhalle 
edunsaajalle. Koska työeläkkeiden yhteenso-
vitus poistuisi, tätä koskevat säännökset eh-
dotetaan poistettaviksi.  

Työeläkkeen yhteensovitus ensisijaisten 
etuuksien eli tapaturma-, liikenne- tai sotilas-
tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustu-
vien etuuksien kanssa kuitenkin säilyisi. Tä-
män johdosta pykälään ehdotetaan otettavak-
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si säännös siitä, että tämän lain mukaisesta 
eläkkeestä vähennetään edunsaajan mahdol-
lisesti saama edellä tarkoitettu työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 1 ja 5 momentissa mainittu 
ensisijainen etuus. Yhteensovitus tehtäisiin 
muutoinkin soveltuvin osin työntekijäin elä-
kelain 8 §:n mukaisesti.   

 13 §. Pykälän 1 momentin viittaus 11 ja 12 
pykälään ehdotetaan muutettavaksi viittauk-
seksi 12 §:ään, koska 11 § ehdotetaan kumot-
tavaksi tarpeettomana. Pykälän 2 momenttiin 
ei ehdoteta muutoksia. 

14 §. Pykälän 4 momentissa säädetään vii-
västyskorotuksen maksamisen alarajasta. Ra-
hamäärä vastaa vuoden 2004 indeksitasoa. 
Rahamäärää tarkistettaisiin vuosittain 7 c 
§:ssä säädettäväksi ehdotetulla palkkaker-
toimella. 

15 §. Pykälän 1 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi säännös, joka koskee yksilölli-
sen varhaiseläkkeen maksamisen alkamista. 
Koska yksilöllinen varhaiseläke on poistuva 
eläkemuoto, sitä koskevat säännökset ehdote-
taan siirrettäviksi lain voimaantulosäännök-
seen.  

Pykälän 2 momentissa säädetään vanhuus- 
ja työkyvyttömyyseläkkeen takautuvasta al-
kamisesta. Momentin sanamuotoa tarkistet-
taisiin siten, että työkyvyttömyyseläkettä ei 
ilman pätevää syytä myönnettäisi takautuvas-
ti pidemmältä ajalta kuin eläkkeen hakemista 
seuraavaa kuukautta edeltäneen vuoden ajal-
ta. Samalla vanhuuseläkkeen takautuvaa al-
kamista koskeva säännös poistettaisiin ja 
vanhuuseläkkeeseen tulisi jatkossa lykkäys-
korotus, josta säädettäisiin tämän lain 4 §:ssä. 
Momentin viimeisen virkkeen säännös yksi-
löllisen varhaiseläkkeen takautuvasta alkami-
sesta ehdotetaan poistettavaksi, koska yksi-
löllinen varhaiseläke eläkemuotona poistuu.  

Pykälän 5 momentissa säädetään vanhuus-
eläkkeen ja täyden työkyvyttömyyseläkkeen 
maksamisesta kertasuorituksena. Momentista 
ehdotetaan poistettavaksi viittaus 5 a §:ään 
tulevan ajan eläkkeen muutoksen vuoksi. 
Viittaukset 11 ja 12 §:ään muutettaisiin viit-
tauksiksi 12 ja 13 §:ään, joissa säädetään en-
sisijaisten etuuksien yhteensovittamisesta. 
Tämän lakiehdotuksen mukaan lähes kaik-
kiin työkyvyttömyyseläkkeisiin sisältyisi tu-
levan ajan eläkkeenosa. Siksi ehdotetaan, että 
säännöksestä poistettaisiin tuleva aika kerta-

suorituksena maksettavan eläkkeen edelly-
tyksenä. Lisäksi ehdotetaan, että momenttiin 
otetaan säännös siitä, että jos valtiokonttori 
maksaa täyden työkyvyttömyyseläkkeen ker-
tasuorituksena, se maksaa samalla kertasuori-
tuksena myös työkyvyttömyyseläkkeen jäl-
keen myönnettävän vanhuuseläkkeen. Sosi-
aali- ja terveysministeriö vahvistaisi uudet 
kertasuorituksen perusteena olevat perusteet, 
jotka on laskettu nykyisiä kuolevuusoletuksia 
vastaaviksi.  

Samalla momentissa tarkoitettu markka-
määrä muutettaisiin euroiksi ja vuoden 2004 
indeksitasoon. Rahamäärä tarkistettaisiin 
vuosittain palkkakertoimella.  

15 a §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että siihen lisättäisiin 
säännös työkyvyttömyyseläkkeenä myönne-
tyn eläkkeen maksamisesta vanhuuseläkkee-
nä. Jos edunsaaja täyttää 63 vuotta sairaus-
vakuutuslain mukaisena ensisijaisuusaikana, 
hänelle myönnetään työkyvyttömyyseläk-
keen sijasta suoraan vanhuuseläke. Eläke 
lasketaan työkyvyttömyyseläkkeenä, ja elä-
kettä karttuu myös työkyvyttömyyden alka-
misen ja 63 vuoden iän täyttämisen väliseltä 
ajalta. Eläke alkaisi kuitenkin vanhuuseläk-
keenä ja se alkaisi 63 vuoden iän täyttämistä 
seuraavan kuukauden alusta lukien. Ehdote-
tun 20 §:n 1 momentin mukaan työkyvyttö-
myyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 
vuoden iän täyttämisen jälkeen. Tästä syystä 
63 vuotta täyttäneelle ei ole enää perusteltua 
myöntää työkyvyttömyyseläkettä, vaan eläke 
myönnettäisiin suoraan vanhuuseläkkeenä ja 
se alkaisi 63 vuoden iän täyttämistä seuraa-
van kuukauden alusta, koska vanhuuseläk-
keen myöntäminen lakkauttaa oikeuden sai-
rausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan.  

Pykälän 2 ja 4 momentista ehdotetaan pois-
tettavaksi maininta yksilöllisestä var-
haiseläkkeestä, joka on poistuva eläkemuoto 
ja josta säädetään voimaantulosäännöksessä. 
Pykälän 3 ja 5 momentin termi osaeläke tar-
kennettaisiin osatyökyvyttömyyseläkkeeksi, 
joka kuvaa eläkemuotoa paremmin. Lisäksi 6 
momentin sanamuotoa tarkistettaisiin siten, 
että siitä poistetaan maininta eläkeohjesään-
nöstä, koska työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentissa sitä ei enää mainita. 

16 §. Pykälän 1 momentissa säädetään in-
deksiluvuista, joilla eläkkeen perusteena ole-
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vaa palkka tarkistetaan. Eläkettä laskettaessa 
käytettävästä palkkakertoimesta säädettäisiin 
7 c §:ssä ja tästä syystä 1 momentin säännös 
olisi tarpeeton. Pykälään otettaisiin sana-
muodoltaan tarkistettuna nykyisen 2 momen-
tin säännös maksettavien eläkkeiden indeksi-
tarkistuksesta. Eläkkeen määrä tarkistettaisiin 
samalla tavalla kuin työntekijäin eläkelain 9 
§:ssä säädetään työntekijäin eläkelain mu-
kaisten eläkkeiden tarkistuksesta. Näin ollen 
käytettävässä indeksissä palkkatason muu-
toksen painokerroin olisi 0,2 ja hintatason 
muutoksen painokerroin 0,8. 

16 a §. Pykälästä poistetaan viittaus 11 
§:ään, joka on ehdotettu kumottavaksi. 

16 b §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
kustannusten selvittämisestä niissä tilanteis-
sa, joissa valtiokonttori on viimeisenä eläke-
laitoksena maksanut eläkettä eläketurvakes-
kuksen, kunnallisen eläkelaitoksen, evanke-
lis-luterilaisen kirkon keskusrahaston tai 
Kansaneläkelaitoksen puolesta. Vastaavasti 
pykälän 2 momentissa säädetään kustannus-
ten selvittämisestä silloin, kun 3 a §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu eläkelaitos on viimeisenä 
laitoksena maksanut eläkettä valtiokonttorin 
puolesta. Säännösten selkiyttämiseksi mo-
mentit ehdotetaan yhdistettäviksi. 

17 b §. Pykälässä säädetään takautuvan 
eläkkeen maksamisesta muulle kuin eläk-
keensaajalle itselleen. Pykälän 2 momentin 
mukaan takautuva eläke maksetaan työttö-
myyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle sa-
malta ajalta maksetun työttömyyspäivärahan 
tai työmarkkinatuen, työvoimapoliittisesta 
aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaisen 
koulutustuen tai työttömien omaehtoisen 
opiskelun tukemisesta annetun lain mukaisen 
koulutuspäivärahan korvaamiseksi. Tammi-
kuun alusta 2003 voimaan tulleella työttö-
myysturvalailla (1290/2002) on kumottu 
työttömien omaehtoisen opiskelun tukemi-
sesta annettu laki (1402/1997) sekä työmark-
kinatuesta annettu laki (1542/1993). Uudessa 
työttömyysturvalaissa säädetään paitsi työt-
tömyyspäivärahasta, myös työmarkkinatuesta 
sekä koulutuspäivärahasta. Samoin vuoden 
2003 alusta voimaan tulleella lailla julkisesta 
työvoimapalvelusta (1295/2002) on puoles-
taan kumottu työvoimapoliittisesta aikuis-
koulutuksesta annettu laki (763/1990). Pykä-
län 2 momenttiin tehtäisiin mainituista muu-

toksista aiheutuvat muutokset.  
Pykälän 3 momentissa säädetään Kansan-

eläkelaitoksen regressioikeudesta tilanteissa, 
joissa valituksen johdosta eläke myönnetään 
takautuvasti. Kansaneläkelaitoksen regressi-
oikeutta takautuvasti myönnettävään työ-
eläkkeeseen ehdotetaan laajennettavaksi ti-
lanteisiin, joissa valtiokonttori myöntää muu-
toksenhakuelimen päätöksen jälkeen jatko-
päätöksellä työeläkettä muutoksenhakueli-
men päättämää määräaikaa pitemmälle ajalle 
ja kansaneläkelaitos on maksanut eläkkeen-
saajalle liikaa kansaneläkettä tältä samalta 
ajalta. 

Muutoksenhakuasteen päädyttyä määräai-
kaiseen ratkaisuun eläkkeensaaja toimittaa 
usein terveydentilastaan uutta lääketieteellis-
tä selvitystä ennen kuin valtiokonttori ehtii 
panna muutoksenhakuelimen päätöksen täy-
täntöön. Tällöin myös eläkkeen jatkopäätös 
saattaa koskea osittain takautuvaa aikaa. Ny-
kyisin kansaneläkelaitoksen regressioikeus 
koskee ainoastaan aikaa, jolta takautuvaa 
työeläkettä myönnetään valituksen johdosta. 
Eläkkeensaaja saa valtiokonttorin myöntä-
män työeläkkeen takautuvalta jatkoajalta sa-
manaikaisesti sekä työeläkettä että liian suur-
ta kansaneläkettä. Liian suuri kansaneläke 
peritään takaisin eläkkeensaajalta. Menettely 
on kuitenkin hallinnollisesti raskas, eikä ta-
kaisinperintä ja siitä mahdollisesti aiheutuva 
ulosotto ole eläkkeensaajankaan kannalta 
mielekästä, kun muutoksenhakuelimen rat-
kaisuun perustuva työeläkkeen aiheuttama 
liikamaksu joka tapauksessa peritään suoraan 
takautuvasta työeläkkeestä. Olisi tarkoituk-
senmukaista, että myös valtiokonttorin jatko-
päätöksellä myöntämästä työeläkkeestä joh-
tuva kansaneläkkeen liikamaksu voitaisiin 
periä takaisin suoraan takautuvasta työeläk-
keestä. Siksi pykälän 3 momentissa säädettyä 
kansaneläkelaitoksen regressioikeutta olisi 
tarkoituksenmukaista laajentaa. Regressioi-
keutta laajentamalla takautuva työeläke voi-
taisiin maksaa Kansaneläkelaitokselle myös 
silloin, kun valituksen johdosta myönnetyn 
määräaikaisen työeläkkeen jälkeen valtio-
konttori myöntää eläkkeelle jatkoa takautu-
vasti samalle ajalle, jolta kansaneläkelaitos 
on maksanut liian suurta kansaneläkettä väli-
aikaisesti. Takautuvan työeläkkeen maksa-
minen kansaneläkelaitokselle kansaneläk-
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keen liikamaksun korvaamiseksi olisi mah-
dollista myös silloin, kun valtiokonttori mää-
räaikaisen oikaisupäätöksen antamisen jäl-
keen myöntää eläkkeelle takautuvasti jatkoa 
uudella päätöksellä. 

Pykälään lisätään uusi 7 momentti, jolloin 
nykyinen 7 momentti muuttuu 8 momentiksi. 
Uudessa 7 momentissa säädetään samalle 
ajalle myönnetyn vanhuuseläkkeen ja saira-
usvakuutuslain mukaisen päivärahan yhteen-
sovittamisesta. Jos henkilölle myönnetään 
vanhuuseläke takautuvasti samalle ajalle, jol-
ta hän on saanut sairausvakuutuslain mukais-
ta päivärahaa, maksetaan eläke sairausvakuu-
tusrahastolle siltä osin kuin se vastaa samalta 
ajalta maksetun päivärahan määrää. 

Pykälän 7 momenttiin, joka siirtyy 8 mo-
mentiksi, tehtäisiin edellä ehdotetusta uudes-
ta 7 momentista johtuva muutos. Eläke mak-
settaisiin 1 – 7 momentissa tarkoitetuissa ta-
pauksissa työnantajalle, työttömyyskassalle, 
kansaneläkelaitokselle, 4 momentissa tarkoi-
tetulle toimielimelle, kunnalle tai sairausva-
kuutusrahastolle, kuitenkin vain sillä edelly-
tyksellä, että eläkkeen maksamista koskeva 
ilmoitus on tehty valtiokonttorille vähintään 
kaksi viikkoa ennen eläkkeen maksupäivää. 

18 §. Pykälässä säädetään ansiotyön vaiku-
tuksesta työkyvyttömyyseläkkeen maksami-
seen. Nykyisin siinä säädetään, että työky-
vyttömyyseläke voidaan lakkauttaa, sen 
maksaminen keskeyttää tai maksettavaa mää-
rää alentaa, jos eläkkeensaaja todetaan ansio-
työhön kykeneväksi ja jos hänelle on tarjolla 
sellaista työtä, jota on pidettävä hänelle sopi-
vana ja kohtuullisen toimeentulon turvaava-
na.  

Työkyvyttömyyseläkkeen saajan ansioita ei 
enää voida verrata tulevan ajan eläkepalk-
kaan sen uuden määrittelytavan vuoksi. Li-
säksi tämän lakiehdotuksen mukaan säädet-
täisiin, että työkyvyttömyyseläkkeen aikana 
tehdystä työstä karttuisi uutta eläketurvaa. 
Normaalisti 53 vuoden iän täyttämisen jäl-
keen eläkettä karttuisi 1,9 prosenttia, kun taas 
työkyvyttömyyseläkkeen aikana uutta eläket-
tä karttuisi 1,5 prosenttia. Siksi laissa on 
mahdollisimman tarkoin säädettävä, milloin 
työkyvyttömyyseläke tarkistetaan osatyöky-
vyttömyyseläkkeeksi, milloin se lakkautetaan 
ja missä tilanteissa työkyvyttömyyseläke 
voidaan keskeyttää. Myös muutosajankoh-

dasta on säädettävä aikaisempaa selkeämmin. 
Samalla pykälän sisältöä selkiytettäisiin ja 
siitä poistettaisiin yksilöllistä varhaiseläkettä 
koskevat maininnat.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin että, 
jos työkyvyttömyyseläkkeen saajan työkyky 
muuttuu vähintään vuoden ajaksi siten, että 
muutoksella on 9 b §:n 1 momentin mukaan 
vaikutusta eläkkeen suuruuteen, eläke tarkis-
tettaisiin muutosta lähinnä seuraavan kuu-
kauden alusta. 

Pykälän 2 momentin mukaan työkyvyttö-
myyseläke lakkaisi sitä seuraavan kuukauden 
alusta lukien, jona eläkkeensaajan työkyky 
on siinä määrin palautunut, ettei hän enää 
täytä eläkkeen saamisen edellytyksiä. Lain-
kohdassa säädettäisiin myös siitä, että kun-
toutustuki tai kuntoutusraha lakkautettaisiin 
myös silloin, jos sen saaja on ilman pätevää 
syytä kieltäytynyt tai keskeyttänyt ammatilli-
sen kuntoutuksen. Pätevänä syynä voidaan 
pitää muun muassa sairauden pahenemista, 
uutta sairautta tai muissa olosuhteissa tapah-
tuneita muutoksia. Työkyvyttömyyseläkkeen 
ja kuntoutustuen maksaminen voidaan kes-
keyttää, jos eläkkeensaaja on ansiotyössä tai 
ei ole suostunut eläkelaitoksen määräämään 
tutkimukseen tai hoitoon.  

Pykälän 3 momentin mukaan työkyvyn 
muuttumista tai palautumista arvioitaessa 
taikka työkyvyttömyyseläkkeen keskeyttä-
mistä harkittaessa otetaan huomioon eläk-
keensaajan työansioissa tapahtuneet muutok-
set. Pykälässä säädettäisiin siitä, että osatyö-
kyvyttömyyseläkkeeseen ei ole oikeutta sinä 
aikana, jona työansiot ovat enemmän kuin 60 
prosenttia eläketapahtumaa edeltävästä va-
kiintuneesta ansiotasosta. Täyteen työkyvyt-
tömyyseläkkeeseen ei puolestaan olisi oike-
utta sinä aikana, jona työansiot ovat enem-
män kuin 40 prosenttia mainitusta keskiansi-
osta. Työkyvyttömyyseläkettä ei kuitenkaan 
keskeytettäisi tai lakkautettaisi, jos työansiot 
tilapäisesti ylittävät mainitun keskiansion. 
Pykälään otettaisiin myös säännös siitä, mil-
loin täysi työkyvyttömyyseläke tarkistettai-
siin osatyökyvyttömyyseläkkeeksi. Tarkistus 
tehtäisiin, jos ansiotuloja on vähintään 40 ja 
enintään 60 prosenttia kertyneen työkyvyt-
tömyyseläkkeen perusteena olevista, eläketa-
pahtumaan mennessä ansaituista keskityöan-
sioista. Jos työansioita on yli 60 prosenttia 
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työkyvyttömyyseläke lakkautettaisiin tai sen 
maksaminen keskeytettäisiin. Jos eläkkeen-
saajan terveydentilan perusteella voidaan ar-
vioida, että ansiotulot ovat jatkuvia, työky-
vyttömyyseläke lakkautettaisiin. 

Pykälän 4 momentin mukaan työkyvyttö-
myyseläke keskeytettäisiin tai lakkautettai-
siin taikka tarkistettaisiin osatyökyvyttö-
myyseläkkeeksi eläkkeensaajan hakemukses-
ta tai valtiokonttorin aloitteesta. Työkyvyt-
tömyyseläkkeen keskeyttämisestä tai lak-
kauttamisesta annettaisiin valituskelpoinen 
päätös. Eläke lakkautettaisiin, keskeytettäi-
siin tai tarkistettaisiin osatyökyvyttömyys-
eläkkeeksi sitä seuraavan kalenterikuukauden 
alusta, jona eläkkeensaaja ei enää ole täyttä-
nyt eläkkeen saamisen edellytyksiä. Lakkaut-
tamista, keskeyttämistä tai tarkistamista osa-
työkyvyttömyyseläkkeeksi ei kuitenkaan teh-
täisi yli vuoden ajalta takautuvasti. Jos eläk-
keen maksaminen on eläkkeensaajan ansiotu-
lojen perusteella jo keskeytetty, eläke lak-
kautettaisiin 4 momentin mukaisesti takautu-
vasti keskeyttämisajankohdasta lukien.  

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin että, 
jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, tai jos 
kuntoutustuki päättyy, eläkkeen maksamista 
voidaan työhönpaluun tukemiseksi jatkaa 
osatyökyvyttömyyseläkkeen suuruisena kun-
toutustukena vuotta lyhemmältäkin ajalta. 
Osatyökyvyttömyyseläke voitaisiin maksaa 
täytenä 18 b §:ssä tarkoitetun kuntoutuksen 
ajalta. 

Pykälän 6 momentiksi siirrettäisiin sisällöl-
tään muuttumattomana nykyinen 5 momentti, 
jossa säädetään 9 §:n 1 momentin d kohtaa 
soveltaen myönnetyn työkyvyttömyyseläk-
keen lakkauttamisesta. 

Pykälän 7 momentiksi ehdotetaan siirrettä-
väksi osa-aikaeläkkeen lakkauttamista kos-
keva nykyinen 10 momentti. Myös osa-
aikaeläkkeellä olevilla edunsaajilla vanhuus-
eläkkeen saamisen edellytyksenä olisi, että 
edunsaaja lopettaa osa-aikatyön ja hakee 
vanhuuseläkettä. Momenttiin lisättäisiin 
säännös, jonka mukaan osa-aikaeläkettä saa-
van edunsaajan vanhuuseläkkeen saamisen 
edellytyksenä olisi, että osa-aikatyö on päät-
tynyt ja hän on ennen osa-aikaeläkkeen lak-
kaamista ja osa-aikatyön päättymistä saavut-
tanut iän, jolloin hänellä on oikeus jäädä 
vanhuuseläkkeelle. Momenttiin ehdotetaan 

lisättäväksi myös säännös siitä, että jos edun-
saaja jatkaa osa-aikatyötään vielä 68 vuoden 
iän täyttämisen jälkeen, jatkettaisiin eläkkeen 
maksamista osa-aikaeläkkeen suuruisena, 
mutta eläkkeen nimike muuttuu vanhuus-
eläkkeeksi. Edunsaajan lopettaessa osa-
aikatyön vanhuuseläkkeen lykkääntynyt osa 
maksettaisiin siten korotettuna kuin tämän 
lain 10 a §:n 2 momentissa säädetään ja lisät-
tynä tämän lain 10 §:ssä tarkoitetulla määräl-
lä.  

Pykälän 8 momentiksi siirrettäisiin sisällöl-
tään muuttumattomana lakkautetun osa-
aikaeläkkeen uudelleen saamista koskeva 
nykyinen 11 momentti.  

18 a §. Pykälän 1 momentin 2 kohdan ra-
jamäärä ehdotetaan muutettavaksi 523,61 eu-
roksi kuukaudeksi. Siten työttömyyseläkettä 
ei maksettaisi kalenterikuukaudelta, jonka 
aikana ansiot ovat vähintään 523,61 euroa 
kuukaudessa. Rahamäärä on vuoden 2004 
indeksissä. 

18 b §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi tulevan ajan eläkettä koskevan 
muutoksen vuoksi. Ammatillisen kuntoutuk-
sen edellytyksenä olisi, että jos edunsaaja 
olisi tullut työkyvyttömäksi, hänelle myön-
nettävän työkyvyttömyyseläkkeen tarkastelu-
ajan ansiot olisivat vähintään 25 133,40 eu-
roa. Rahamäärä on vuoden 2004 indeksi-
tasossa ja sitä korotettaisiin palkkakertoimel-
la. Lisäksi pykälän 1 momentin 2 kohtaan li-
sättäisiin kuntoutustapahtumapäivän käsite.  

Pykälään lisättäisiin uusi 7 ja 8 momentti. 
Pykälän 7 momenttiin otettaisiin säännös sii-
tä, että edunsaajalla olisi oikeus saada en-
nakkopäätös siitä, täyttääkö hän ammatillisen 
kuntoutuksen tämän pykälän 1 ja 2 momen-
tissa säädetyt edellytykset.  

Pykälän 8 momentissa säädettäisiin asian-
tuntijalääkärin osallistumisesta asian käsitte-
lyyn silloin, kun kyseessä on työkyvyttö-
myys- tai kuntoutusasian tai muun lääketie-
teellisiä kysymyksiä sisältävän asian ratkai-
seminen. Momenttiin ehdotetaan otettavaksi 
säännökset, jotka selkeyttäisivät valtiokontto-
rin asiantuntijalääkärin asemaa eläkeasiain 
käsittelyssä ja suhteessa terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annettuun lakiin. Oikeus-
käytännössä on tulkittu yksityisen alan työ-
eläkeyhtiön olevan terveydenhuollon ammat-
tihenkilöistä annetun lain (59/1994) 23 §:ssä 
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tarkoitettu viranomainen, vaikka mainitussa 
laissa tai sen perusteluissa ei todeta siinä tar-
koitettavan viranomaisella myös yksityisen 
työeläkejärjestelmän eläkelaitoksia. Tämän 
vuoksi on tarpeen selkeyttää työeläkelaitos-
ten asiantuntijalääkärin asemaa eläkehake-
musten käsittelyssä ja ratkaisemisessa. Ehdo-
tettava muutos vastaa täysin työntekijäin elä-
kelain 10 c §:ään ehdotettua muutosta. 

18 c §. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 
kuntoutusrahan määrästä. Vuoden 2004 alus-
ta voimaan tulleessa lainmuutoksessa 
1217/2003 kuntoutusrahan määrittelyä on 
muutettu siten, että kuntoutusraha on työky-
vyttömyyseläkkeen suuruinen ja sen lisäksi 
maksetaan kuntoutuskorotus. Kuntoutusra-
han määrittelyä täsmennetään siten, että kun-
toutusrahan suuruus on yhteensoviteltujen 
työkyvyttömyyseläkkeiden yhteismäärä ko-
rotettuna 33 prosentilla. Tämä määrittely on 
työeläkejärjestelmässä vakiintunut eikä se 
asiallisesti vaikuttaisi kuntoutujalle makset-
tavan etuuden määrään. Lisäksi ehdotetaan, 
että 2 momentissa mainittua 18 b §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettua ajankohtaa 
nimitettäisiin kuntoutustapahtumapäiväksi. 
Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin säännös sii-
tä, että jos eläkkeenhakijan työntekijäin elä-
kelain 8 §:n 4 momentissa mainittujen lakien 
piiriin kuuluva työskentely jatkuu vielä sen 
jälkeen, kun hän on saanut päätöksen oikeu-
desta ammatilliseen kuntoutukseen, kuntou-
tusrahan määrä laskettaisiin siten kuin hän 
olisi tullut työkyvyttömäksi kuntoutustoi-
menpiteen alkamista edeltävänä päivänä. 
Tällä estetään se, että kuntoutuksen järjestä-
jäksi tulisi muu kuin edunsaajan tulevan ajan 
työskentelyn vakuuttanut eläkelaitos. Tule-
van ajan oikeus määriteltäisiin kuitenkin 18 b 
§:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti.  

Pykälän 3 momentin sanamuotoa ehdote-
taan muutettavaksi siten, että osakuntoutus-
rahan määrä on puolet 2 momentissa sääde-
tyn täyden kuntoutusrahan määrästä. Muutos 
ei vaikuttaisi osakuntoutusrahan suuruuteen. 

18 d §. Pykälän 1 ja 2 momenttia ehdote-
taan muutettavaksi siten, ettei kuntoutusra-
han lisäksi makseta kuntoutuskorotusta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kun-
toutuskorotuksen määrästä. Säännöksen mu-
kaan kuntoutuskorotus 33 prosenttia laske-
taan kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläk-

keen yhteensovitetusta määrästä. Koska työ-
eläkkeiden yhteensovitus ehdotetaan poistet-
tavaksi, momentissa säädetty eläkkeiden yh-
teensovitus tulisi tarpeettomaksi. 

Pykälän 3 momenttia ehdotetaan täsmen-
nettäväksi siten, että myös kuntoutusavustuk-
sesta ja sen saajasta on soveltuvin osin voi-
massa, mitä kuntoutustuesta tai työkyvyttö-
myyseläkkeestä taikka niiden saajasta sääde-
tään ja että myös kuntoutusavustusta voidaan 
maksaa kuukautta lyhyemmältä ajalta. 

18 e §. Pykälässä säädetään kuntoutusavus-
tuksesta. Edellä 18 c ja 18 d §:ään ehdotettu-
jen muutosten vuoksi pykälän 1 ja 2 momen-
tin sanamuotoja ehdotetaan täsmennettäväksi 
siten, että niistä selkeästi ilmenee kuntou-
tusavustuksen suuruus. Kuntoutusavustus on 
kuten nykyisinkin työkyvyttömyyseläkkeen 
suuruinen eikä siihen makseta kuntoutusko-
rotusta. 

19 §. Pykälässä säädetään tilanteista, jol-
loin uusi eläke myönnetään samoin perustein 
kuin aikaisempi päättynyt eläke. Pykälän si-
sältö siirrettäisiin sanamuodoltaan tarkistet-
tuna 5 c §:ään ja tästä syystä pykälä ehdote-
taan kumottavaksi.  

20 §. Pykälän 1 momentissa säädetään työ-
kyvyttömyyseläkkeen ja työttömyyseläkkeen 
muuttumisesta vanhuuseläkkeeksi palveluk-
sen päätyttyä ja eläkkeensaajan saavuttaessa 
eläkeiän, virkasuhteessa olevan eläkkeensaa-
jan osalta viimeistään hänen saavuttaessaan 
eroamisikänsä. Momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että täysi työkyvyttömyys-
eläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden 
iän tai tätä alemman eläkeiän täyttämistä seu-
raavan kuukauden alusta lukien. Jos edunsaa-
ja tulee työkyvyttömäksi jatkaessaan palve-
lustaan 63 vuoden täyttämisen jälkeen ja hä-
nellä on oikeus lisäeläkeosuuteen ajalta en-
nen vuotta 1995, hänen oikeutensa työkyvyt-
tömyyseläkkeeseen tutkitaan, mutta eläke 
myönnetään vanhuuseläkkeenä. Tällöin myös 
oikeus lisäeläkeosuuteen säilyy. Eläke 
myönnettäisiin hakemusta seuraavan kuu-
kauden alusta tai erityisistä syistä tätä aikai-
semmin. Lisäeläkeosuuden menettäneillä 
työkyvyttömyyttä ei enää 63 vuoden iän jäl-
keen tutkita. Jos ennen vuotta 1960 synty-
neellä edunsaajalla on eläkkeeseen oikeutta-
vaa aikaa ajalta ennen vuotta 1995, eläke 
myönnetään tältä osin muunnettuna vanhuus-
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eläkkeenä. Vuonna 1960 tai sen jälkeen syn-
tyneillä edunsaajilla eläke on karttuneen 
vanhuuseläkkeen määräinen.  

Nykykäytännön mukaan, kun osatyökyvyt-
tömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi, se 
on suuruudeltaan sama kuin täysi työkyvyt-
tömyyseläke. Myös tästä ehdotetaan otetta-
vaksi säännös 1 momenttiin. Sen mukaan 
osatyökyvyttömyyseläke muuttuisi täyden 
työkyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi van-
huuseläkkeeksi 63 vuoden iän täyttämistä tai 
tätä alemman eläkeiän tai eroamisiän täyttä-
mistä seuraavan kuukauden alusta lukien. 
Momentin työttömyyseläkettä koskevaa 
säännöstä muutettaisiin vastaavasti, eli työt-
tömyyseläke muuttuisi vanhuuseläkkeeksi 63 
vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden 
alusta lukien. Momenttiin lisättäisiin myös 
säännös siitä, että työttömyyseläkkeen muut-
tuessa vanhuuseläkkeeksi, siihen ei sovellet-
taisi 7 e §:ssä tarkoitettua elinaikakerrointa. 
Työttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuus-
eläkkeeksi tulevan ajan eläke lisättäisiin täl-
löin eläkkeeseen. Pykälän 2 momenttiin ei 
ehdoteta muutoksia. 

Pykälän 3 momentissa säädetään työkyvyt-
tömyyseläkettä osaeläkkeenä saavan edun-
saajan eläkkeen muuttumisesta hakemuksesta 
työttömyyseläkkeeksi siinä tapauksessa, että 
edunsaaja joutuu työttömäksi. Momentin sa-
namuotoon ehdotetaan tehtäväksi tulevan 
ajan eläkettä koskevasta muutoksesta johtu-
vat muutokset. Säännöstä tarkistettaisiin 
myös siten, että sanamuoto osaeläke tarkis-
tettaisiin osatyökyvyttömyyseläkkeeksi.  

Pykälän 4 momentti, jossa säädetään osa-
työkyvyttömyyseläkkeen muuttumisesta 
edunsaajan hakemuksesta yksilölliseksi var-
haiseläkkeeksi, ehdotetaan poistettavaksi, 
koska yksilöllinen varhaiseläke eläkemuoto-
na poistuu. Säännöksen soveltamisesta edel-
leen yksilölliseen varhaiseläkkeeseen oikeu-
tettuihin edunsaajiin säädettäisiin voimaantu-
losäännöksessä.  

Pykälän 5 momentti ehdotetaan tulevan 
ajan eläkettä koskevan muutoksen johdosta 
poistettavaksi tarpeettomana. 

26 §. Pykälässä säädetään valtiokonttorin 
sekä tämän lain mukaisen muutoksenha-
kuelimen tiedonsaantioikeudesta. Pykälän 
nykyinen 2 momentti ehdotetaan siirrettäväk-
si 3 momentiksi, jonka viittaukset korjattai-

siin samalla vastaamaan pykälään ehdotettuja 
muutoksia. Pykälän 2 momentiksi ehdotetaan 
säännöstä siitä, että valtiokonttorilla on salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia 
koskevien rajoitusten estämättä oikeus saada 
tietoja eläkkeen laskemista varten 6 §:n 1 
momentissa ja 5 a §:n 4 momentissa tarkoi-
tettujen etuuksien myöntäjiltä. Niiden olisi 
annettava tiedot valtiokonttorin määräämällä 
tavalla kultakin kalenterivuodelta toukokuun 
loppuun tai muuhun Valtiokonttorin kanssa 
sovittuun ajankohtaan mennessä. 

26 a § Pykälän 2 momentissa säädetään 
työkyvyttömyyseläkkeen saajan ilmoitusvel-
vollisuudesta. Säännöstä täsmennetään siten, 
että työkyvyttömyyseläkkeen saajan on il-
moitettava valtiokonttorille ryhtymisestään 
ansiotyöhön. Lähtökohtaisesti työnantaja il-
moittaa ansioista valtiokonttorille. Usein tä-
mä tapahtuu vasta vuosi-ilmoitusten yhtey-
dessä. Myös eläkkeensaajan on itse ilmoitet-
tava ansioistaan valtiokonttorille, jotta työ-
kyvyttömyyseläkkeen saajan ansioita voi-
daan valvoa ja jotta eläke voidaan tarvittaes-
sa keskeyttää ajoissa. Pykälästä poistetaan 
yksilöllisen varhaiseläkkeen saajan velvolli-
suus ilmoittaa ryhtymisestään ansiotyöhön. 
Tämän lain voimaantulosäännöksen 33 mo-
mentin mukaan säännöstä sovelletaan myös 
työkyvyttömyyseläkkeeseen, jonka eläketa-
pahtuma on ennen tämän lain voimaantuloa, 
sekä yksilölliseen varhaiseläkkeeseen. 

27 §. Pykälässä säädetään henkilölle mak-
settavien muiden eläkkeiden ja korvauksien 
huomioon ottamisesta eläkkeen enimmäis-
määrän laskemiseksi. Eläkkeen enimmäis-
määrän laskemisesta luovutaan ja säännös 
ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana.  

28 §. Pykälän 1 momentin asetuksenanto-
valtuutuksesta poistetaan maininta siitä, että 
asetuksella säädetään, ketä pidetään 1 §:n 1 
momentin mukaisesti virka- tai työsuhtee-
seen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon 
olevana henkilönä. Tästä ehdotetaan säädet-
täväksi laissa. Lisäksi poistetaan tarpeetto-
mana asetuksenantomahdollisuus 2 §:n 1 
momentissa, 7 §:n 1 momentissa ja 7 §:n 4 
momentissa mainituista seikoista. Mahdolli-
suudesta asetuksella tarkemmin säätää eläke-
neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanos-
ta säädettäisiin 3 §:n 2 momentissa.  

Pykälän 3 momentiksi ehdotetaan uutta 
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säännöstä siitä, että tässä laissa mainituilla 
rahamäärillä tarkoitetaan summia, jotka vas-
taavat työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoi-
tetun palkkakertoimen arvoa yksi (1,000) 
vuonna 2004.  

 
Voimaantulosäännös 

 
Laki valtion eläkelain muuttamisesta ehdo-

tetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2005. Voimaantulosäännöksen 1 mo-
mentin toisen virkkeen mukaan tämän lain 3 
§:n 3 momentti tulisi kuitenkin voimaan 1 
päivänä elokuuta 2004, koska valtiokonttorin 
varhaiseläkelautakunnan toimikausi päättyy 
heinäkuun lopussa 2004. 

Voimaantulosäännöksen 2 momentin mu-
kaan tätä lakia sovellettaisiin eläkkeisiin, 
joissa eläketapahtuma sattuu lain tultua voi-
maan. Siten ehdotettuja säännöksiä, jotka 
koskevat työkyvyttömyys-, työttömyys- ja 
osa-aikaeläkkeen muuttumista vanhuuseläk-
keeksi, sovellettaisiin niihin eläkkeisiin, jois-
sa eläketapahtuma sattuu lain voimaan tulles-
sa tai sen jälkeen. Työkyvyttömyys-, työttö-
myys- ja osa-aikaeläkkeisiin, joissa eläketa-
pahtuma on vuonna 2005, sovelletaan kui-
tenkin ennen tämän lain voimaantuloa voi-
massa olleita säännöksiä. Voimaantulosään-
nöksen 2 momentissa ehdotetaan lisäksi sää-
dettäväksi tilanteista, joissa edunsaaja on 
täyttänyt 63 vuotta ennen työkyvyttömyyden 
alkamista tai ennen sairausvakuutuslain mu-
kaisen ensisijaisuusajan päättymistä vuosina 
2005 tai 2006 alkavissa eläkkeissä, joissa 
eläketapahtuma on sattunut vuonna 2005. 
Näissä tilanteissa eläke laskettaisiin työky-
vyttömyyseläkkeenä ennen muutoksen voi-
maantuloa voimassa olevien säännösten mu-
kaan, mutta se myönnettäisiin vanhuuseläk-
keenä. 

Ehdotetun 7 a §:n mukaan eläkkeen määrää 
laskettaessa ei yleensä käytetä eläketapahtu-
mavuoden todellisia ansioita, vaan tältä vuo-
delta eläke karttuu edellisen vuoden työansi-
oiden perusteella. Voimaantulosäännöksen 3 
momentissa säädettäisiin, että jos henkilö 
siirtyy vanhuuseläkkeelle tai varhennetulle 
vanhuuseläkkeelle välittömästi lain voimaan-
tulon jälkeen eli vuoden 2005 aikana, hänen 
eläkkeensä karttuma vuodelta 2005 laskettai-
siin hänelle vuoden 2004 loppuun määrätyn 

eläkkeen eläkepalkan perusteella. Eläkepalk-
ka muunnettaisiin palkkakertoimella vuoden 
2005 tasoon ja kerrottaisiin 1 päivästä tam-
mikuuta 2005 eläketapahtumakuukauden 
loppuun olevien kuukausien lukumäärällä. 
Vastaavasti vuosina 2006 ja 2007 eläketa-
pahtumissa käytettäisiin vuoden 2004 lop-
puun määrättyä eläkepalkkaa niinä ansiovuo-
sina, joihin 7 a §:n 2 momentin mukaan elä-
ketapahtumaa edeltävien vuosien ansioita 
verrataan. 

Voimaantulosäännöksen 4 momentin mu-
kaan vuoden 2004 lopussa kaikki jatkuvat 
palvelukset päätetään ja niistä lasketaan 31 
päivään joulukuuta 2004 mennessä karttunut 
eläke nykyisten säännösten mukaan. Samana 
ajankohtana myös työeläkelisään oikeuttavi-
en etuuksien perusteella karttunut eläkeoike-
us lasketaan soveltuvin osin nykyisten sään-
nösten mukaan. Työeläkelisän laskemisesta 
voidaan valtiovarainministeriön asetuksella 
antaa tarkempia säännöksiä. Näin muodoste-
tut eläkeoikeudet tarkistetaan eläkkeen las-
kentahetkeä vastaaviksi 7 c §:ssä säädetyllä 
palkkakertoimella. 

Eläkettä myöhemmin laskettaessa ennen 
vuotta 2004 muodostetut vapaakirjat korote-
taan vuoden 2004 tasoon nykyisellä niin sa-
notulla työikäisen indeksillä, joka on määri-
telty työntekijäin eläkelain 9 §:ssä ja johon 
viitataan valtion eläkelain 16 §:ssä, ja siitä 
eläkkeen laskentahetken tasoon uudella palk-
kakertoimella. 

Voimaantulosäännöksen 5 momentissa 
säädettäisiin vuoden 2004 loppuun karttu-
neen valtion eläkelain mukaisen peruseläke-
turvan tasoisen eläketurvan yhteensovittami-
sesta. Säännös olisi tarpeen, koska valtion 
eläkejärjestelmässä eläke on ennen vuotta 
1995 karttunut huomattavasti yksityisen alan 
eläkejärjestelmän 1,5 prosentin vuosikarttu-
maa nopeammin. Nykyisin eläketapahtumaan 
tai eläkkeen alkamisajankohtaan ajoittuva 
yhteensovitus, jossa työeläkkeiden määrä ra-
jataan 60 – 66 prosentin suuruiseen tavoite-
tasoon, ehdotetaan suoritettavaksi jo vuoden 
2004 lopussa. Kun työeläkejärjestelmässä 
ansaitaan 60 prosentin suuruinen tavoitetaso 
noin 40 vuoden työuran aikana, niin ehdote-
tulla säännöksellä saadaan aikaan tavoiteta-
son rajaus, joka edustaa edunsaajan 23 ikä-
vuodesta vuoteen 2005 mennessä kuluneen 
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ajan suhdetta 40 vuoteen. Näin ennen vuotta 
1995 voimassa olleiden nopeiden karttumien 
aiheuttamat tavoitetason ylittymiset estettäi-
siin ja vuoden 2004 jälkeen yhteensovituk-
sesta eläkkeen alkamishetkellä voitaisiin luo-
pua. 

Valtion eläkelain mukainen eläke voi ny-
kyisin olla määrältään enintään 66 prosenttia 
eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Ky-
seinen kattosäännös on edelleen tarkoitus säi-
lyttää vuoden 2004 loppuun saakka karttu-
neissa valtion eläkelain mukaisissa eläkkeis-
sä. Vuoden 2004 lopussa yhteensovitus teh-
täisiin ennen tämän lain voimaantuloa voi-
massa olleiden yhteensovitusta koskevien 
säännösten mukaisesti lukuun ottamatta yh-
teensovitusrajan määrittämistä ja ylitteen vä-
hentämistä, joista säädetään erikseen tässä 
momentissa. Yhteensovitusperuste määräy-
tyisi samoin kuin nykyisessä, vuoden 2004 
loppuun voimassa olevassa työntekijäin elä-
kelain 8 §:ssä. Yhteensovitusperuste olisi 
korkein vuoden 2004 loppuun mennessä 
karttuneen peruseläkkeen perusteena oleva 
palkka tai yrittäjätyötulo tai yli vuoden rin-
nakkain jatkuneiden työsuhteiden tai yrittäjä-
toiminnan perusteella yhteenlaskettavat pal-
kat tai työtulot. Niinikään se olisi myös kor-
kein palkka lisättynä 10/6 osalla yli kolme 
vuotta palveluksen kanssa samanaikaisesti 
jatkuneen tapaturma- tai liikennevakuutus-
korvauksen määrällä.  

Yhteensovitusraja olisi vuoden 2004 lopus-
sa määritettävän rajaprosentin osoittama 
määrä yhteensovitusperusteesta. Rajaprosent-
ti laskettaisiin kaavalla, jonka osoittajassa on 
päivien lukumäärä edunsaajan 23 ikävuoden 
täyttämispäivästä 31 päivään joulukuuta 
2004 saakka ja nimittäjässä luku 14 400, mi-
kä on eläkkeiden laskennassa 40 vuodesta tu-
leva päivien lukumäärä. Eläkkeen laskennas-
sa jokaisessa kuukaudessa on 30 päivää ja 
jokaisessa vuodessa 360 päivää. Kaavasta 
saatavalla murtoluvulla kerrottaisiin vuoden 
2004 loppuun saakka työeläkkeiden perus-
eläketurvan mukainen tavoitetaso, joka on 60 
prosenttia eläkepalkasta. Näin saatu rajapro-
sentti laskettaisiin kahden desimaalin tark-
kuudella.  

Valtion eläkejärjestelmässä on vuoden 
2004 jälkeen edelleen noin 20 000 edunsaa-
jaa, jotka ovat valinneet vanhan ammatillisen 

erityiseläkeikäjärjestelmän. Heillä erityiselä-
keikä on valinnasta riippuen 55, 58 tai 60 
vuotta. Näiden edunsaajien yhteensovitusra-
jaan ehdotetaan lisättäväksi 1,5 prosenttiyk-
sikköä jokaista vuotta kohden, jolla eri-
tyiseläkeikä alittaa 63 vuotta. Tämä on tar-
peen siksi, että heillä ei ole mahdollisuutta 
ansaita eläkettään 40 vuotta, koska eläkeikä 
tai eroamisikä tulee vastaan jo aiemmin. Täl-
lä tavoin 55 vuoden eläkeiässä yhtensovitus-
rajaan lisätään 12 prosenttiyksikköä, 58 vuo-
den eläkeiässä 7,5 prosenttiyksikköä ja 60 
vuoden eläkeiässä 4,5 prosenttiyksikköä. Ra-
japrosentti voi kuitenkin olla enintään 60. 
Yhteensovitusraja euroina olisi näin lasketun 
rajaprosentin osoittama määrä edellä maini-
tusta yhteensovitusperusteesta.  

Yhteensovitus tehtäisiin laskemalla kaikki 
peruseläketurvan tasolla karttuneet vuoden 
2004 loppuun mennessä ansaitut työeläkkeet 
yhteen. Vanhoilla edunsaajilla valtion eläke-
lain mukainen eläke on karttunut ajalta ennen 
1 päivää tammikuuta 1995 2,2 prosenttia 
vuodessa eli 11/60 prosenttia kuukaudessa. 
Heillä kyseinen karttuma ehdotetaan lasken-
nallisesti jaettavaksi erilliseen 2,0 prosenttia 
vuodessa karttuneeseen yhteensovitettavaan 
peruseläkeosaan ja 0,2 prosenttia vuodessa 
karttuneeseen yhteensovituksen ulkopuolelle 
jäävään lisäeläkeosaan. Jos kaikkien yhteen-
sovituksessa huomioon otettavien edunsaajan 
työeläkkeiden summa ylittää yhteensovitus-
rajan, ylittävä osa eli ylite ehdotetaan vähen-
nettäväksi julkisen puolen eläkkeistä niiden 
mukaisessa suhteessa. Julkisen puolen eläk-
keitä ovat työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo-
mentin 3-5 ja 7-9 kohdassa mainitut perus-
eläkkeet.  

Kuukautta lyhyempien valtion palvelussuh-
teiden eläketurvan järjestämisestä annetun 
lain 5 §:n viittaussäännöksen mukaisesti, se 
mitä tässä momentissa säädetään, koskee so-
veltuvin osin myös mainitun lain mukaan 31 
päivään joulukuuta 2004 mennessä karttunut-
ta eläkettä. 

Edellä tarkoitetulla tavalla lasketusta, vuo-
den 2004 loppuun ansaitusta euromääräisestä 
eläkkeestä käytettäisiin nimitystä loppuva-
paakirja. Loppuvapaakirjan määrä laskettai-
siin vuoden 2004 indeksitasossa, josta sitä 
tarkistetaan 4 momentin mukaisesti eläkkeen 
laskentahetken tasoon tämän lain 7 c §:ssä 
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tarkoitetulla palkkakertoimella. Edunsaajan 
kokonaiseläketurva saadaan lisäämällä lop-
puvapaakirjaan vuoden 2004 jälkeen ansaittu 
eläketurva ilman yhteensovitusta. 

Voimaantulosäännöksen 6 momentissa 
säädettäisiin lisäeläkeosuuden lisäämisestä 
valtion eläkelain mukaiseen eläkkeeseen. 
Edellä 5 momentissa tarkoitetun ylitteen vä-
hentämisen jälkeen eläkkeeseen ehdotetaan 
lisättäväksi vanhojen edunsaajien vuotta koh-
ti laskettava 0,2 prosentin suuruinen lisäelä-
keosuus, mikäli palvelus jatkuu yhdenjaksoi-
sesti henkilökohtaiseen eläkeikään tai työky-
vyttömyyden alkamiseen asti. Jos vanhan 
edunsaajan palvelus ei jatkuisi tämän lain 1 
§:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla henki-
lökohtaiseen eläkeikään tai työkyvyttömyy-
den alkamiseen asti, hän ei saisi lisäeläke-
osuutta. Vuonna 1960 tai sen jälkeen synty-
neellä edunsaajalla on kuitenkin oikeus lisä-
eläkeosuuteen, mikäli hän jää ennen henkilö-
kohtaisen eläkeikänsä täyttämistä yhdenjak-
soisesti jatkuneesta palveluksesta tämän lain 
4 §:n mukaiselle vanhuuseläkkeelle aikaisin-
taan 63-vuotiaana tai varhennetulle vanhuus-
eläkkeelle aikaisintaan 62-vuotiaana.  

Lisäeläkeosuus kertyisi ajalta ennen vuotta 
1995 karttuneesta valtion eläkelain mukaises-
ta palveluksesta myös tämän lain 1 a §:ssä 
tarkoitetulle edunsaajalle, mikäli 1 a §:ssä 
säädetyt edellytykset täyttyvät. Tämä tarkoit-
taisi sitä, että toiminnan kunnallistamisen yh-
teydessä kunnallisen eläkelain alaisuuteen 
siirretyn edunsaajan ennen kunnallistamista 
olleen valtion palveluksen on tullut jatkua 
yhdenjaksoisena kunnallistamisajankohtaan 
saakka, jolloin hän on säilyttänyt vanhan 
edunsaajan asemansa, ja kunnallistamisajan-
kohdasta lukien kunnallisen eläkelain alainen 
palveluksen tulee jatkua yhdenjaksoisesti 
kunnallisen eläkelain mukaiseen eläkeikään 
saakka tai hän tulee palveluksen jatkuessa si-
tä ennen valtion eläkelaissa säädetyin tavoin 
työkyvyttömäksi. Lisäeläkeosuus kertyisi 
vastaavasti myös tämän lain 8 §:n 6 momen-
tissa tarkoitetulle edunsaajalle, mikäli hänellä 
on oikeus kyseisessä lainkohdassa mainitun 
lain mukaiseen eläkkeeseen ja hän saa kysei-
sessä lainkohdassa mainitun lain perusteella 
oikeuden lisäkarttumaan ajalta ennen 1 päi-
vää tammikuuta 1995.  

Koska ennen vuotta 1940 syntyneillä edun-

saajilla eläkkeen tavoitetaso on 66 prosenttia 
eläkepalkasta ja lisäeläketurvan mukainen 
karttuma vuoden 1994 jälkeiseltä ajalta 2,2 
prosenttia vuodessa, heillä vuotta kohti las-
kettava 0,2 prosentin suuruinen lisäeläke-
osuus laskettaisiin myös 1 päivän tammikuu-
ta 1995 ja 31 päivän joulukuuta 2004 välisel-
tä ajalta hyväksi eläkkeeseen, jotta edunme-
netyksiä ei tapahtuisi. Lisäeläkeosuus on 
enintään 6 prosenttia valtion eläkelain mu-
kaisesta eläkkeen perusteena olevasta palkas-
ta.  

Voimaantulosäännöksen 7 momenttiin si-
sältyisi ylitteen suojasäännös. Säännöksen 
tarkoituksena olisi estää eläkkeiden määrien 
mahdolliset pienentymiset, jotka voivat ai-
heutua edunsaajan 31 päivään joulukuuta 
2004 mennessä jatkuneen palvelukseen va-
paakirjauttamisen yhteydessä suoritettavasta 
5 momentin mukaisesta yhteensovituksesta. 
Siinä syntyvän ylitteen vähentäminen saattai-
si pienentää eläkkeen määrää niissä tapauk-
sissa, joissa edunsaaja jää eläkkeelle pian 1 
päivän tammikuuta 2005 jälkeen, jolloin hän 
ei ehtisi kartuttaa vastaavaa määrää eläketur-
vaa vuoden 2004 jälkeiseltä ajalta.    

Momentin mukaisesti siinä tapauksessa, et-
tä ennen tämän lain voimaantuloa voimassa 
olleiden säännösten mukaan yhteensovitettu-
jen vuoden 2004 loppuun mennessä karttu-
neiden eläkkeiden yhteismäärän ja edellä 5 
momentin sekä sitä vastaavan työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 4 momentin 3, 5 ja 7-9 koh-
dassa mainittujen säännösten mukaisesti yh-
teensovitettujen eläkkeiden ja muiden yh-
teensovituksessa huomioon otettujen työ-
eläkkeiden yhteismäärän erotus on suurempi 
kuin edunsaajalle vuoden 2004 jälkeen kart-
tunut työeläkelakien mukainen eläke, eläket-
tä myönnettäessä eläkkeeseen lisättäisiin se 
määrä, jolla edellä tarkoitettu erotus ylittää 
vuoden 2004 jälkeen karttuneiden eläkkeiden 
yhteismäärän. Vuoden 2004 jälkeen karttu-
neena eläketurvana otettaisiin huomioon 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
mainittujen eläkelakien ja eläkesääntöjen 
mukaan karttunut eläketurva sekä valtion va-
roista suoritettavasta etuudesta alle kolmi-
vuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta 
annetun lain mukaan karttunut eläke. Mikäli 
vuoden 2004 jälkeen karttunut eläketurva 
olisi vähintään edellä tarkoitetun erotuksen 
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suuruinen, lisää ei jäisi lainkaan maksetta-
vaksi. Jos yhteensovituksessa on otettu huo-
mioon myös työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentin 3, 5 ja 7-9 kohdassa tarkoitettu 
eläke, tämän lain mukaiseen eläkkeeseen tu-
leva lisä olisi sama suhteellinen osuus edellä 
mainitulla tavalla lasketusta lisäyksen koko-
naismäärästä kuin tämän lain mukainen eläke 
on mainittujen eläkkeiden yhteensovitukses-
sa huomioon otetusta yhteismäärästä. Jos 
eläke myönnettäisiin 9 momentin mukaisesti 
muunnettuna, eläkkeeseen tulevaa lisää mää-
rättäessä vuoden 2004 loppuun mennessä 
karttuneiden eläkkeiden sijasta käytettäisiin 9 
momentin mukaan muunnettuja eläkkeiden 
määriä.   

Voimaantulosäännöksen 8 momentissa 
säädettäisiin karttumistakuusta ammatillisen 
erityiseläkeiän valinneille. Säännös pohjau-
tuu valtion eläkelain muuttamisesta annetun 
lain (1528/1993) voimaantulosäännöksen 10 
momenttiin, jonka mukaan valintaan oikeute-
tun edunsaajan eläkkeen karttumisprosentti 
on vähintään 60, jos hänellä on valtion eläke-
lain mukaan eläkeajaksi luettavaa palvelusai-
kaa vähintään 30 vuotta. Tämä niin sanottu 
karttumistakuu suhteutetaan vuoden 2004 lo-
pussa tehtävän vapaakirjautuksen yhteydessä 
niin, että ammatillisen erityiseläkeiän valin-
neen edunsaajan valtion eläkelain mukaisten 
eläkkeiden karttumisprosentti on vähintään 
se sama suhteellinen osuus 60 prosentista, 
joka saadaan kun verrataan edunsaajan vuo-
den 2004 loppuun mennessä kertynyttä valti-
on eläkelain mukaan eläkeajaksi luettavaa 
palvelusaikaa 30 vuoteen. Näin laskettu kart-
tumisprosentti ei voi kuitenkaan ylittää 5 
momentissa tarkoitettua rajaprosenttia. Jos 
todellinen karttuma on pienempi kuin kart-
tumistakuuta käyttäen laskettu prosenttimää-
rä, lisätään vuoden 2004 lopussa päätettäväs-
tä palveluksesta laskettuun eläkkeeseen puut-
tuva määrä. Jos karttumistakuuprosentti on 
suurempi kuin rajaprosentti, voidaan lisäystä 
tehdä kuitenkin vain rajaprosentin määrään 
asti. Tämän momentin mukaisesti laskettuun 
karttumisprosenttiin sisältyisi 6 momentissa 
tarkoitettu lisäeläkeosuus.   

Voimaantulosäännöksen 9 momentin mu-
kaan, jos ennen vuotta 1960 syntyneelle 
edunsaajalle myönnetään vanhuuseläke en-
nen nykyistä henkilökohtaista eläkeikää, 

muunnettaisiin ajalta ennen vuotta 1995 kart-
tunut peruseläketurvan mukainen eläk-
keenosa vastaamaan 63 vuoden eläkeikää ja-
kamalla se muuntokertoimella 1,106. Ajalta 
ennen vuotta 1995 valtion eläkelain piirissä 
on peruseläketurvan tasoista eläkettä karttu-
nut 2,0 prosenttia vuodessa eli 1/6 prosenttia 
kuukaudessa. Peruseläketurvan mukaiseen 
eläkkeeseen liittyy 65 vuoden eläkeikä. Jos 
edunsaaja jää eläkkeelle tätä aikaisemmin, 
peruseläketurva muunnetaan tiettyä eläkeikää 
vastaavaksi siten, että 65 vuoden eläkeikä 
muunnetaan vastaamaan 63 vuoden eläke-
ikää. Muuntaminen suoritetaan jakamalla en-
nen vuotta 1995 karttunut peruseläketurvan 
mukainen eläkkeenosa muuntokertoimella 
1,106. Kerroin on sama kuin mitä käytetään 
muutettaessa työntekijäin eläkelain peruselä-
keturvan mukaiseen vapaakirjaan liittyvä 65 
vuoden eläkeikä 63 vuoden eläkeiäksi. 
Muuntaminen tehtäisiin ennen 5 momentissa 
tarkoitettua eläkkeiden yhteensovitusta. 

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on, että 
valtion eläkejärjestelmän piiristä samoin kuin 
yksityisen alan eläkejärjestelmästä voi jäädä 
eläkkeelle 63-vuotiaana. Ennen vuotta 1995 
valtion eläketurva on kuitenkin peruseläk-
keen tasoisenakin ollut korkeampi kuin yksi-
tyisellä alalla. Tästä syystä korkeampaan pe-
ruseläketurvaan liittyvä eläkeikä muutetaan 
vastaamaan matalampaa 63 vuoden eläke-
ikää.  

Vuonna 1960 tai sen jälkeen syntyneillä 
edunsaajilla olisi kuitenkin oikeus vanhuus-
eläkkeeseen 63 vuoden iästä lukien ilman 
muuntamista. Näille ikäluokille korkeampia 
karttumia ennen vuotta 1995 ei ole voinut 
merkittävästi karttua ja samaa ikärajausta on 
käytetty vuoden 1995 alusta voimaan tulleita 
muutoksia tehtäessä.   

Muuntamista ei kuitenkaan tehtäisi työky-
vyttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläk-
keeksi. Työkyvyttömyyseläke muuttuisi eh-
dotetun 20 §:n mukaan vanhuuseläkkeeksi 63 
vuoden iän taikka tätä alemman eläkeiän tai 
eroamisiän täyttämistä seuraavan kuukauden 
alusta lukien. Muuntamista ei tehtäisi myös-
kään työttömyyseläkkeen muuttuessa van-
huuseläkkeeksi 20 §:n mukaisesti 63 vuoden 
iässä eikä silloin kun edunsaajalle myönne-
tään 9 a §:n 5 momentin mukaisesti suoraan 
vanhuuseläke hänen täytettyään työttömyys-
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eläkkeen edellytykset 62 vuoden iän täyttä-
misen jälkeen. Työkyvyttömyys- ja työttö-
myyseläketilanteissa muuntamista ei tehtäisi, 
koska näillä edunsaajilla ei olisi mahdolli-
suutta valita vanhuuseläkkeen alkamisiäksi 
henkilökohtaista eläkeikäänsä.  

Mikäli osa-aikaeläkkeellä oleva edunsaaja 
siirtyy vanhuuseläkkeelle ennen tämän lain 1 
§:n 4 momentissa tarkoitettua henkilökoh-
taista eläkeikää, tehtäisiin vanhuuseläkkeen 
tämän momentin ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettu muuntaminen. 

Vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneillä on 
työttömyysturvalain 6 luvun 9 §:n 2 momen-
tissa säädetyin edellytyksin oikeus työttö-
myysturvan lisäpäiviin 65-vuotiaaksi asti. 
Tällaisille edunsaajille säädettäisiin 10 a §:n 
3 momentissa oikeus saada 62 vuoden iässä 
vanhuuseläke ilman varhennusvähennystä. 
Koska tällöin vanhuuseläke myönnettäisiin 
ennen henkilökohtaista eläkeikää, muunta-
minen suoritettaisiin tämän momentin en-
simmäisessä virkkeessä säädetyllä tavalla. 
Tilanne eroaa työttömyyseläkkeestä, koska 
tässä tapauksessa edunsaaja voi valita van-
huuseläkkeen alkamisiän.    

Jos ennen vuotta 1960 syntyneellä edun-
saajalla on oikeus vanhuuseläkkeeseen 8 §:n 
6 momentin mukaisesti ennen henkilökoh-
taista eläkeikäänsä, hänen eläketurvaansa ei 
sovellettaisi mitä tässä momentissa säädetään 
eläkkeen muuntamisesta. Tämän lain 8 §:n 6 
momentissa säädetään valtion eläkelain mu-
kaisen eläketurvan laukeamisesta silloin, kun 
edunsaaja saa vanhuuseläkkeen jonkun ky-
seisessä pykälässä mainitun lain perusteella 
siten, että siihen sisältyy 2,2 prosentin vuosi-
karttumaa ajalta ennen vuotta 1995. Edunsaa-
jalla on tällöin oikeus samasta ajankohdasta 
myös valtion eläkelain mukaiseen eläkkee-
seen. Vaikka edunsaaja ei olisi täyttänyt val-
tion eläkelain mukaista eläkeikäänsä, eläkettä 
ei kuitenkaan muunnettaisi, koska säilyttääk-
seen 2,2 prosentin vuosikarttuman edunsaa-
jan on täytynyt työskennellä kyseisessä pykä-
lässä mainitun muun lain edellyttämään elä-
keikään saakka.  

Voimaantulosäännöksen 10 momentissa 
säädettäisiin eläkepalkan harkinnanvaraisesta 
tarkistamisesta 4 momentissa tarkoitetun pal-
veluksen päättämisen yhteydessä. Kun palve-
lus päätetään 4 momentissa säädetyllä taval-

la, eläkepalkkaan vaikuttaviin ansiovuosiin 
saattaa sisältyä sellaisia vuosia, joiden ansio-
taso on jostain syystä alhaisempi tai korke-
ampi kuin ilman tällaista poikkeuksellista 
syytä. Koska edunsaaja ei ole voinut tietää, 
että nämä ansiot vaikuttavat hänen eläketur-
vaansa, ehdotetaan 10 momentissa säädettä-
väksi, että eläkepalkkaa voitaisiin harkinnan-
varaisesti tarkistaa nykyistä harkinnanvarais-
ta eläkepalkan tarkistamista koskevaa sään-
nöstä lievemmin perustein ja tarkistus voitai-
siin tehdä myös valtiokonttorin aloitteesta. 
Ehdotuksessa eläkepalkkaa voitaisiin harkin-
nanvaraisesti tarkistaa, mikäli poikkeukselli-
sella syyllä olisi 7,5 prosentin vaikutus edun-
saajan eläkepalkkaan, kun nykyisin edellyte-
tään 20 prosentin vaikutusta edunsaajan elä-
keturvaan. Eläkepalkkaa voitaisiin tarkistaa 
paitsi ylöspäin myös alaspäin siinä tapauk-
sessa, että poikkeuksellinen syy on vaikutta-
nut korottavasti eläkepalkkaan ja vaaditut 
edellytykset muutoin täyttyvät. Poikkeuksel-
liseksi syyksi hyväksyttäisiin muutkin kuin 
nykyisin eläkeratkaisutoiminnassa hyväksy-
tyt syyt. Nykykäytännön lisäksi eläkepalkan 
harkinnanvarainen tarkistaminen olisi mah-
dollista esimerkiksi palkattomien keskeytys-
ten ja vuorotteluvapaan johdosta. Lisäksi 
säännöksen mukaisesti edunsaajan palvelus 
katsottaisiin yhdenjaksoiseksi tätä momenttia 
sovellettaessa eikä 31 päivään joulukuuta 
2004 saakka voimassa olevia palveluksen 
niin sanottua teknistä katkaisua koskevia 
säännöksiä sovellettaisi edunsaajan palveluk-
seen. 

Koska tällä lailla kumottaisiin harkinnan-
varaista eläkepalkan tarkistamista koskeva 
nykyinen 7 c §, ehdotetaan lisäksi, että mo-
mentissa ehdotettu tarkistaminen voitaisiin 
tehdä myös ennen lain voimaantuloa päätty-
neisiin palveluksiin. Tällöin syyksi hyväksyt-
täisiin vain kumottavaksi ehdotetun pykälän 
mukainen poikkeuksellinen syy ja sen vaiku-
tuksen eläketurvaan tulisi olla vähintään 20 
prosenttia. Jos palvelussuhde on päättynyt 
ennen vuotta 1996, sovellettaisiin silloin 
voimassa ollutta 3 prosentin vaikutusta valti-
on eläkelain muuttamisesta annetun lain 
(1671/1995) voimaantulosäännöksen 6 mo-
mentin mukaisesti. Koska tarkoituksena on, 
että kaikki ennen vuotta 2005 karttuneet 
eläkkeet lasketaan valmiiksi, vaikutusta voi-
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taisiin verrata vain vuoden 2004 loppuun 
karttuneeseen eläkkeeseen tai, jos palvelus 
on päättynyt ennen vuotta 1996, eläkepalk-
kaan. 

Voimaantulosäännöksen 11 momentissa 
säädettäisiin valtion eläkelain mukaisen 
eläkkeeseen tehtävästä lisäyksestä, kun yksi-
tyisen alan eläkejärjestelmän mukainen eläke 
on huomioitu yhteensovituksessa, mutta oi-
keus kyseiseen eläkkeeseen alkaa vasta myö-
hemmin. Valtion eläkejärjestelmässä on edel-
leen edunsaajia, joilla on alle 63 vuoden van-
huuseläkeikä. Yksityisen alan eläkejärjestel-
mästä vanhuuseläkkeen voi saada aikaisin-
taan 63 vuoden iästä. Kun valtion eläkelain 
piiristä eläkkeelle jäävän edunsaajan eläkettä 
määrättäessä yhteensovitetaan kaikki ennen 
vuotta 2005 karttuneet eläkkeet, ehdotetaan, 
että jos tällaisessa yhteensovituksessa on 
mukana myös yksityisen alan eläkettä, sen 
aiheuttama vähennys eläkkeessä korvattaisiin 
valtion eläkelain mukaisessa eläkkeessä. Val-
tion eläkelain mukaista eläkettä maksettaisiin 
näin korotettuna siihen saakka, kunnes edun-
saaja täyttää 63 vuotta tai saa oikeuden yksi-
tyisen alan eläkejärjestelmän mukaiseen 
eläkkeeseen. 

Voimaantulosäännöksen 12 momentissa 
säädettäisiin poikkeus edellä 5 momentissa 
tarkoitettuun yhteensovitukseen. Jos edun-
saaja 31 päivänä joulukuuta 2004 saa jo val-
tion eläkelain mukaista eläkettä tai eläkettä, 
joka on myönnetty jostakin muusta julkisen 
alan eläkejärjestelmästä, tämä eläke on 
myöntöhetkellä yhteensovitettu nykyisten, 31 
päivänä joulukuuta 2004 voimassa olleiden 
yhteensovitussäännösten mukaan, kun edun-
saajalle aikanaan myönnetään valtion eläke-
lain mukainen eläke. Yhteensovitus ei toimisi 
tarkoituksenmukaisesti, jos samaa eläkeko-
konaisuutta vähennettäisiin käyttäen eri yh-
teensovitusrajoja. Tästä syystä ehdotetaan, 
että näissä tilanteissa uutta eläkettä ei yhteen-
soviteta 5 momentin mukaisesti, vaan ainoas-
taan aikaisempi eläke yhteensovitetaan uu-
delleen.  

Voimaantulosäännöksen 13 momentissa 
säädettäisiin eläkkeen yhteensovituksesta ti-
lanteissa, joissa edunsaaja on jo jäänyt valti-
on eläkelain mukaiselle vanhuuseläkkeelle 
ennen tämän lain voimaantuloa ja hänelle 
myöhemmin myönnetään eläke toisesta elä-

kejärjestelmästä. Nykyisin eläkkeiden yh-
teensovitus tehdään silloin, kun edunsaaja 
saa oikeuden eläkkeeseen. Eläkeoikeuden al-
kaessa eri eläkejärjestelmissä eri ajankohta-
na, aikaisemmin myönnettyyn eläkkeeseen 
tehdään uusi yhteensovitus, kun uusi eläke 
alkaa. Valtion eläkejärjestelmässä vanhuus-
eläkeikä on alhaisempi kuin yksityisen alan 
eläkejärjestelmässä. Edunsaaja voi olla jo 
vanhuuseläkkeellä valtion eläkejärjestelmästä 
tämän lain voimaan tullessa, mutta hänellä ei 
ole vielä oikeutta vanhuuseläkkeeseen yksi-
tyisen alan eläkejärjestelmästä. Jotta näitä 
edunsaajia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti nii-
den edunsaajien kanssa, jotka eivät vielä ole 
eläkkeellä, myös jo myönnettyyn eläkkee-
seen tehtäisiin yhteensovitus, kun edunsaaja 
saa oikeuden uuteen eläkkeeseen. Samoin 
meneteltäisiin niissä tapauksissa, joissa eläk-
keen määrää muutetaan. Vuoden 2004 jäl-
keen karttunutta eläkettä ei kuitenkaan enää 
yhteensovitettaisi, koska vuoden 2004 jäl-
keen karttuneen eläkkeen osalta yhteensovi-
tusta ei työeläkejärjestelmässä LITA-
korvausten vähentämistä lukuun ottamatta 
enää tehtäisi. Koska yksityisen alan eläkejär-
jestelmä ei enää vuoden 2004 jälkeen myön-
nettyjä eläkkeitä yhteensovita, mutta kaikki 
julkisen alan eläkejärjestelmät sen sijaan yh-
teensovittavat, valtion eläkelain mukaisesta 
eläkkeestä vähennettäisiin yhteensovitusrajan 
ylittävästä osasta sama suhteellinen osuus 
kuin valtion eläkelain mukainen eläke on yh-
teensovituksessa mukana olevien julkisten 
eläkejärjestelmien eli työntekijäin eläkelain 8 
§:n 4 momentin 3-5 ja 7-9 kohdassa mainit-
tujen eläkelakien ja sääntöjen mukaisten 
eläkkeiden yhteismäärästä.  

Voimaantulosäännöksen 14 momentissa 
säädettäisiin ammatillisen erityiseläkeiän va-
linneiden valinnan säilymisen edellytyksistä. 
Mahdollisuudesta valita ammatillinen eri-
tyiseläkeikä on säädetty valtion eläkelain 
muuttamisesta annetun lain (103/1989) voi-
maantulosäännöksessä. Mainitun lain voi-
maantulosäännöksessä säädetään, että henki-
löllä, jolla on mainitussa voimaantulosään-
nöksessä säädetty oikeus erityiseläkeiän va-
lintaan ja joka on tätä valintaoikeuttaan käyt-
tänyt, on oikeus eläkkeeseen ennen mainitun 
lain voimaantuloa voimassa olleiden sään-
nösten mukaan.  
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Ennen mainitun lain voimaantuloa voimas-
sa olleen valtion eläkelain 8 §:n mukaan 
vanhuuseläkkeen saaminen erityiseläkeiässä 
edellytti loppukarenssiehdon täyttymistä. 
Loppukarenssiehdon täyttyminen edellytti, 
että edunsaaja on palveluksen päättymistä 
välittömästi edeltäneet kuusi kuukautta ollut 
yhdenjaksoisesti jatkuneessa palveluksessa 
erityiseläkeikään oikeuttavassa tehtävässä ja 
että hänellä välittömästi palveluksen päätty-
mistä edeltäneiden viiden viimeisen vuoden 
kuluessa on eläkeajaksi luettavaa aikaa vä-
hintään kolme vuotta kyseisessä erityiselä-
keikään oikeuttavassa tehtävässä.  

Loppukarenssivaatimus ehdotetaan tässä 
yhteydessä poistettavaksi, loppukarensseja ei 
myöskään tutkittaisi vuoden 2004 lopussa 
tehtävän vapaakirjautuksen yhteydessä. Yh-
denjaksoisuuden vaatimus kuitenkin säilyisi. 
Yhdenjaksoisuusvaatimuksen mukaan edun-
saajan on tullut olla 31 päivänä joulukuuta 
1992 valtion eläkelain piiriin kuuluvassa yh-
denjaksoisessa palveluksessa, joka jatkuu 
yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan asti. 
Vuoden 2005 alusta palvelussuhteen yhden-
jaksoisuuden vaatimus muuttuisi kuitenkin 
siten, että palvelussuhde katsottaisiin yhden-
jaksoiseksi, jos tämän lain 1 §:n 4 momentis-
sa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tämän 
mukaisesti valtion eläkelain piirissä ansaittu-
ja työansioita tulisi olla vähintään 6000 euroa 
kunakin vuonna vuoden 2004 indeksitasossa. 
Jos palvelus päättyy kesken vuoden, kyseisen 
vuoden vähimmäisansiovaatimus saataisiin 
jakamalla 6000 euroa 12:lla ja kertomalla 
työssäolokuukausien määrällä. Vuoden 2004 
loppuun saakka yhdenjaksoisuuden vaati-
muksen tulee täyttyä nykyisin voimassa ole-
vien säännöksien mukaisesti. 

Niissä tapauksissa, joissa edunsaaja on va-
linnan tehdessään ollut peruskoulun opettajan 
60 vuoden erityiseläkeiän tehtävässä ja hän 
myöhemmin siirtyy erityisluokanopettajan 55 
vuoden erityiseläkeiän tehtävään, josta hän 
aikoo jäädä 55-vuotiaana vanhuuseläkkeelle, 
edellytettäisiin erityisluokanopettajan 55 
vuoden erityiseläkeiän edellytyksenä olevien 
30 vuoden ja 15 vuoden karenssivaatimusten 
täyttymistä. Kolmenkymmenen vuoden pal-
velusaikavaatimuksen mukaisesti edunsaajal-
la tulee eläkkeelle jäädessään olla 30 vuotta 
valtion eläkelain mukaiseen eläkkeeseen oi-

keuttavaa palvelusaikaa. Lisäksi edunsaajan 
on tullut toimia ennen vuotta 1999 peruskou-
lun viranhaltijan palkkauksesta, eläkkeestä ja 
perhe-eläkkeestä annetun asetuksen 
(165/1972) 25 §:n tarkoittamana apukoulun 
(EMU) tai tarkkailuluokan (ESY) opettajana 
tai vastaavana erityisluokanopettajana. Pe-
rusopetuslain (628/1998) tultua voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1999, tuosta ajankoh-
dasta lukien myös muunlainen kuin EMU- tai 
ESY-opetussuunnitelman mukaisesti annet-
tava luokkamuotoinen erityisopetus luetaan 
vaadittavaan 15 vuoteen niiden erityisluo-
kanopettajan viranhaltijoiden kohdalla, jotka 
ovat olleet ennen 1 päivää tammikuuta 1999 
päätoimisia EMU- tai ESY-luokkien opetta-
jia joko erityisluokanopettajan viranhaltijana 
tai tuntiopettajana vähintään yhden kuukau-
den ajan. Edellä sanottu koskee vastaavasti 
erityiskoulun rehtoria. Siten he voivat 1 päi-
västä tammikuuta 1999 lukien kartuttaa vaa-
dittavaa 15 vuoden edellytystä erityisopetusta 
antavan oppilaitoksen rehtoreina.  

Voimaantulosäännöksen 15 momentissa 
määriteltäisiin 1 §:n 4 momentissa tarkoite-
tun uuden ja vanhan edunsaajan henkilökoh-
tainen eläkeikä. Uuden edunsaajan henkilö-
kohtainen eläkeikä on 65 vuotta ja vanhalla 
edunsaajalla henkilökohtainen eläkeikä on 
porrastettu välille 63-65 vuotta. Asiallisesti 
säännös vastaisi valtion eläkelain 4 §:ää, sel-
laisena kuin se on voimassa vuoden 2004 lo-
pussa. Edunsaajilla olisi oikeus jäädä nyt eh-
dotetun 4 §:n mukaisesti vanhuuseläkkeelle 
liukuvasti 63 ja 68 ikävuoden välillä. Heidän 
tulisi kuitenkin jatkaa palvelustaan yhdenjak-
soisesti henkilökohtaiseen eläkeikään asti, 
mikäli he haluaisivat saada eläkkeeseensä 6 
momentissa tarkoitetun lisäeläkeosuuden se-
kä eläkkeen ilman 9 momentissa tarkoitettua 
muuntoa.  

Voimaantulosäännöksen 16 momentissa 
säädettäisiin palkattomien keskeytysten ajalta 
karttuvaa eläketurvaa koskevan 6 §:n sovel-
tamisen voimaantulosta. Säännöksen nojalla 
eläketurvaa karttuisi aikaisintaan tämän lain 
voimaantulosta eli 1 päivästä tammikuuta 
2005 lukien, vaikka edunsaaja olisi jäänyt 6 
§:ssä tarkoitetulle etuudelle jo tätä ajankoh-
taa aikaisemmin. 

Voimaantulosäännöksen 17 momentissa 
säädettäisiin 2,0 prosentin vuosikarttumasta 
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vanhoille edunsaajille, jotka ovat päässeet 
2,0 prosentin karttuman piiriin ennen tämän 
lain voimaantuloa. Heillä karttumaprosentti 
olisi lain voimaantulon jälkeenkin 2,0 pro-
senttia vuotta kohden 55 vuoden iän täyttä-
misestä 63 vuoden ikään saakka, jolloin kart-
tuma nousisi 4,5 prosenttiin. Vuonna 1949 
syntyneet ovat viimeinen ikäluokka, joka eh-
tii täyttää 55 vuotta vuonna 2004 eli he voi-
vat nykysäännösten mukaan päästä 2,0 pro-
sentin karttuman piiriin ennen vuotta 2005. 
Tarkoituksena on säilyttää 2,0 prosentin kart-
tumataso vain sellaisten vanhojen edunsaaji-
en osalta, jotka ovat ennen lain voimaantuloa 
ehtineet päästä sen piiriin. Tästä syystä sään-
nös koskee vain ennen vuotta 1950 syntynei-
tä.  

Voimaantulosäännöksen 18 momentin mu-
kaan ennen vuotta 1947 syntyneellä sellaisel-
la edunsaajalla, jolla oli tämän lain voimaan 
tullessa oikeus valtion eläkelain 8 §:n 2 mo-
mentin mukaan saada vanhuuseläke varhen-
nettuna, olisi oikeus varhennettuun vanhuus-
eläkkeeseen ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olleiden varhentamista koskevien 
säännösten mukaan voimaantulosäännöksen 
15 momentissa tarkoitetun henkilökohtaisen 
eläkeiän täyttämiseen asti. Heillä varhennettu 
vanhuuseläke määrättäisiin kuten nykyisin eli 
varhennusvähennys olisi 0,4 prosenttia kul-
takin henkilökohtaista eläkeikää edeltävältä 
varhennuskuukaudelta eikä siihen tehtäisi 9 
momentissa tarkoitettua muuntoa. Täytetty-
ään 63 vuotta näillä edunsaajilla olisi tämän 
lain 4 §:n mukaisesti oikeus normaaliin van-
huuseläkkeeseen kuitenkin siten, että mikäli 
vanhuuseläkkeelle siirtyminen tapahtuu en-
nen henkilökohtaista eläkeikää, vanhuus-
eläkkeeseen ei sisältyisi 6 momentissa tarkoi-
tettua lisäeläkeosuutta ja vanhuuseläkkeeseen 
tehtäisiin 9 momentissa tarkoitettu muunto.   

Voimaantulosäännöksen 19 momentin mu-
kaan vuosina 1940-1959 syntyneellä edun-
saajalla olisi oikeus saada vanhuuseläke var-
hennettuna iässä, joka on kolme vuotta alem-
pi kuin hänen 15 momentissa mainittu henki-
lökohtainen eläkeikänsä. Varhennus lasket-
taisiin aikaisintaan sitä kalenterikuukautta 
seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana 
edunsaaja täyttää mainitun iän. Varhennus-
vähennys on 0,6 prosenttia kultakin 63 vuo-
den ikää edeltävältä varhennuskuukaudelta. 

Ennen varhennusvähennyksen suorittamista 
eläkkeen määrä muunnettaisiin 9 momentin 
mukaisesti 63 vuoden ikää vastaavaksi.   

Voimaantulosäännöksen 20 momentissa 
säädettäisiin valtion eläkelain mukaisen 
eläkkeen varhentamisesta, kun edunsaajalla 
on oikeus työntekijäin eläkelain muuttami-
sesta annetun lain (634/2003) voimaantulo-
säännöksen 18-20 momentin mukaisesti 
työntekijäin eläkelain mukaiseen eläkkeeseen 
62 vuotta alemmassa iässä. Valtion eläkelain 
piiriin kuuluvasta palveluksesta eläkkeen 
voisi saada vastaavasta iästä yksityisestä työ-
suhteesta karttuneen eläkkeen kanssa.  

Valtion laitosten yhtiöittämisen (kuten 
esimerkiksi valtionrautatiet ja posti- ja tele-
laitos) jälkeen edunsaajan palvelus on ollut 
yksityistä palvelusta. Näissä tapauksissa 
voimassa olevaan työntekijäin eläkelain pii-
riin kuuluvaan työsuhteeseen voi liittyä työn-
tekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain 
(634/2003) voimaantulosäännöksen 18-20 
momentissa tarkoitettuja lisäeläkejärjestelyjä. 
Lisäeläkejärjestelyjen piiriin kuuluvalla hen-
kilöllä voi olla työsuhteen ehtojen mukainen 
vähimmäisturvan eläkeikä, joka on 62 vuotta 
alempi, tai lisäeläketurva on rakennettu sen 
varaan, että peruseläkkeen saa varhennettuna 
62 vuotta alemmassa iässä. Ehdotetun sään-
nöksen nojalla valtion eläkelain piiriin kuu-
luvasta palveluksesta karttuneen vapaakirjan 
edunsaaja voisi saada varhennettuna vastaa-
vasta iästä yksityisestä palveluksesta karttu-
neen eläkkeen kanssa kuitenkin aikaisintaan 
60 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalente-
rikuukauden alusta. Varhennusvähennys on 
0,6 prosenttia kultakin 63 vuoden ikää edel-
tävältä varhennuskuukaudelta. Ennen var-
hennusvähennyksen suorittamista eläkkeen 
määrä muunnettaisiin 9 momentin mukaisesti 
63 vuoden ikää vastaavaksi ennen vuotta 
1960 syntyneiden edunsaajien osalta.   

Voimaantulosäännöksen 21 momentissa 
säädettäisiin yksilöllisestä varhaiseläkkeestä. 
Ennen vuotta 1944 syntyneellä edunsaajalla 
on oikeus saada yksilöllistä varhaiseläkettä 
58 vuotta täytettyään. Valtion eläkelain 
muuttamisesta annetun lain (1006/2002) 
voimaantulosäännöksen 4 momentissa tar-
koitetulla vuosina 1944-1946 syntyneellä 
edunsaajalla on niinikään oikeus saada yksi-
löllistä varhaiseläkettä 58 vuotta täytettyään. 
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Samassa momentissa tarkoitetulla sellaisella 
edunsaajalla, joka on syntynyt vuonna 1947, 
on oikeus saada yksilöllistä varhaiseläkettä 
59 vuotta täytettyään. Kyseisille edunsaajille 
myönnetään 63 vuoden iän täyttämisen jäl-
keen yksilöllisen varhaiseläkkeen sijasta 
vanhuuseläke. Yksilöllisen varhaiseläkkeen 
edellytyksenä oleva oikeus tulevan ajan 
eläkkeeseen määritellään valtion eläkelain 
ennen vuotta 2005 voimassa olevien sään-
nösten mukaisesti. Eläke laskettaisiin kuiten-
kin tämän lain säännösten mukaan. 

Voimaantulosäännöksen 22 momentissa 
säädettäisiin työttömyyseläkkeestä. Tulevan 
ajan eläkkeen määräytymistä koskevat muu-
tosehdotukset heijastuvat myös työttömyys-
eläkkeeseen. Kun työttömyyseläkettä koske-
via säännöksiä on aikaisemmin muutettu, 
voimaantulosäännöksissä on säädetty tiettyi-
hin ikäluokkiin kuuluville, lainmuutosten 
voimaantuloaikaan työttöminä olleille aikai-
sempien säännösten mukaiset edut.  

Vuoden 1996 alusta tulevan ajan karttu-
misprosentti porrastettiin siten, että tuleva ai-
ka lasketaan 1,5 prosentin karttumalla 50 
vuoden iän täyttämiseen saakka, 1,2 prosen-
tin karttumalla 50-59 vuoden iässä ja 0,8 pro-
sentin karttumalla 60 vuoden iän täyttämises-
tä lukien. Valtion eläkelain muuttamisesta 
annetun lain (1671/1995) voimaantulosään-
nöksen 9 momentin mukaan ennen vuotta 
1943 syntyneihin edunsaajiin, joilla 1 päivä-
nä tammikuuta 1996 oli oikeus työttömyys-
päivärahaan tai aikuiskoulutustukeen, sovel-
letaan edelleen valtion eläkelain 10 §:n 1 ja 3 
momenttia sellaisina kuin ne olivat mainitun 
lain voimaan tullessa eli 1,5 prosentin tule-
van ajan karttumaa vuodessa. Vuonna 1942 
syntyneet edunsaajat ovat nuorin ikäluokka, 
joka vielä kuuluu tämän voimaantulosään-
nöksen piiriin. He täyttävät 65 vuoden iän 
vuonna 2007. 

Koska edellä mainitulla voimaantulosään-
nöksellä on sen piiriin kuuluville henkilöille 
taattu 31 päivänä joulukuuta 1995 voimassa 
olleen valtion eläkelain 10 §:n 1 ja 3 momen-
tin mukainen tuleva aika, ehdotetaan, että 
näiden henkilöiden työttömyyseläkkeet mää-
rätään kaikilta osin nykyisten säännösten 
mukaan. Näin ollen tulevan ajan oikeus mää-
räytyisi nykyisen valtion eläkelain 5 a ja 5 b 
§:n mukaan, tuleva aika luetaan eläkkeeseen 

oikeuttavaksi eläkeiän tai tätä alemman 
eroamisiän täyttämiseen, sen perusteena ole-
va palkka määräytyy 7 ja 7 a - 7 c §:n mu-
kaan ja sen karttumisprosentti on edelleenkin 
1,5 prosenttia vuodessa.  

Työttömyyseläkkeen laskentaa muutettiin 
vuoden 2000 alusta lainmuutoksella 
(1229/1999) siten, että työttömyyseläkkee-
seen ei enää liitetty tulevan ajan eläkeosuut-
ta. Tulevan ajan eläkeosuus lasketaan kuiten-
kin työttömyyseläkkeen jälkeiseen vanhuus- 
ja perhe-eläkkeeseen. Lainmuutoksen voi-
maantulosäännöksen 4 momentin mukaan 
ennen vuotta 1945 syntyneisiin edunsaajiin, 
joilla 1 päivänä tammikuuta 2000 oli oikeus 
työttömyyspäivärahaan tai aikuiskoulutustu-
keen taikka joille vuonna 1999 on maksettu 
työttömyyspäivärahaa tai koulutustukea yh-
teensä vähintään sadalta päivältä, sovelletaan 
valtion eläkelain 9 a §:n 2 momenttia sellai-
sena kuin se on voimassa tämän lain voimaan 
tullessa. Tämän säännöksen seurauksena näi-
den edunsaajien työttömyyseläkkeeseen liite-
tään edelleen tuleva aika joko edellä seloste-
tun voimaantulosäännöksen mukaisella 1,5 
prosentin vuosikarttumalla tai edellä tarkoite-
tuilla porrastetuilla karttumisprosenteilla las-
kettuna. Tämän voimaantulosäännöksen pii-
riin kuuluva nuorin ikäluokka, vuonna 1944 
syntyneet, täyttää 65 vuotta vuonna 2009. 
Ehdotuksen mukaan myös heidän tulevan 
ajan eläkkeensä määräytyisi jatkossakin ny-
kylainsäädännön mukaisesti.  

Muiden kuin edellä selostettujen voimaan-
tulosäännösten piiriin kuuluvien, ennen vuot-
ta 1950 syntyneiden edunsaajien työttömyys-
eläkkeeseen ei enää liity tulevaa aikaa, mutta 
sen jälkeen myönnettävään vanhuus- tai per-
he-eläkkeeseen lisätään tuleva aika. Jos näi-
den henkilöiden eläketapahtuma sattuu 
vuonna 2005, ehdotuksen mukaan työttö-
myyseläke lasketaan kuitenkin nykyisten val-
tion eläkelain työttömyyseläkettä koskevien 
säännösten mukaan ja vanhuuseläkkeeseen 
liitettävä tuleva aika lasketaan nykysäännös-
ten mukaisesti. 

Työttömyyseläke lasketaan valtion eläke-
lain 9 a §:n 2 momentin mukaan siten kuin se 
olisi laskettu, jos työntekijä työttömäksi jää-
dessään olisi tullut työkyvyttömäksi. Nyt eh-
dotettujen säännösten mukaan tuleva aika 
luetaan eläkkeeseen oikeuttavaksi 63 vuoden 
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ikään ja sen karttumisprosentti korotetaan 1,3 
prosenttiin vuodessa 50 vuoden täyttämis-
kuukautta seuraavan kuukauden alusta niissä 
eläkkeissä, joissa eläketapahtuma on sattunut 
1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jälkeen. 
Tulevan ajan eläkepalkka lasketaan kuitenkin 
nykyisten säännösten mukaan ja indeksinä 
käytetään nykyistä indeksiä.  

Voimaantulosäännöksen 23 momentissa 
säädettäisiin osa-aikaeläkkeestä. Nyt ehdote-
tut muutokset eivät koske ennen vuotta 1947 
syntyneitä osa-aikaeläkkeen saajia. Heidät on 
suojattu jo valtion eläkelain muuttamisesta 
annetun lain (1006/2002) voimaantulosään-
nöksen 6 momentissa. Siten jos ennen vuotta 
1947 syntynyt edunsaaja jää osa-
aikaeläkkeelle tämän lain tultua voimaan, 
osa-aikaeläkkeen saamisedellytyksiin sovel-
lettaisiin 31 päivänä joulukuuta 2002 voi-
massa olleita säännöksiä. Näin ollen heillä 
olisi oikeus jäädä osa-aikaeläkkeelle 56 vuot-
ta täytettyään ja vanhan edunsaajan vuosi-
karttuma osa-aikaeläkkeellä oloajalta olisi 
2,0 prosenttia vuotta kohden. Osa-aikatyöstä 
heille karttuisi eläkettä kuten muustakin työs-
tä uusien säännösten mukaan. Säännöksen 
viimeisen virkkeen mukaan vuosina 1947-
1951 syntyneen edunsaajan, joka on saanut 
osa-aikaeläkettä ensimmäisen kerran täytet-
tyään 60 vuotta, vanhuuseläkkeeseen lisättäi-
siin 1/12 prosenttia (1,0 prosenttia vuotta 
kohden) tämän lain 10 §:n 9 momentissa tar-
koitetusta ansion alenemasta jokaiselta kuu-
kaudelta, jolta edunsaaja on saanut osa-
aikaeläkettä.  

Voimaantulosäännöksen 24 momentissa 
säädettäisiin osa-aikaeläkeoikeudesta amma-
tillisen erityiseläkeiän valinneille edunsaajil-
le. Ammatillisen erityiseläkeiän valinnut 
edunsaaja voisi jäädä osa-aikaeläkkeelle, jo-
ko sen jälkeen, kun hän on täyttänyt valitse-
mansa erityiseläkeiän, tai sitä ennen. Edelly-
tyksenä olisi, että edunsaaja täyttää osa-
aikaeläkkeen saamisen yleiset edellytykset. 
Jos valinnan tehnyt edunsaaja jäisi osa-
aikaeläkkeelle sen jälkeen kun hän on täyttä-
nyt valitsemansa erityiseläkeiän, aikaisem-
min tehty valinta jäisi voimaan ja hän voisi 
siirtyä vanhuuseläkkeelle haluamassaan iäs-
sä. Edunsaaja voisi siis vanhuuseläkkeelle 
siirtymisen sijasta jatkaa työssään osa-
aikaisesti ja saada osa-aikaeläkettä. Säännök-

sen tarkoituksena on tukea työssä jatkamisen 
valitsemista kokoaikaeläkkeen sijasta. Jos 
sen sijaan valinnan tehnyt edunsaaja jäisi 
osa-aikaeläkkeelle jo ennen kuin hän on täyt-
tänyt valitsemansa erityiseläkeiän, aikai-
semmin tehty valinta raukeaisi ja edunsaa-
jaan sovellettaisiin valtion eläkelain yleisiä 
eläkeikäsäännöksiä.  

Voimaantulosäännöksen 25 momentin mu-
kaan työkyvyttömyyseläkkeellä ja työttö-
myyseläkkeellä olevan edunsaajan uuden 
eläkkeen karttuminen eläkeaikana tehdystä 
työstä koskisi myös niitä eläkkeitä, joissa 
eläketapahtuma on sattunut ennen tämän lain 
voimaantuloa. Näiltä ajoilta karttunut eläke 
lisätään eläkkeeseen sen muuttuessa van-
huuseläkkeeksi, joko 65 vuoden iässä tai jos 
työkyvyttömyyseläkkeen saajalla oli eläk-
keelle jäädessään oikeus lisäturvan mukai-
seen eläkkeeseen, tätä alemmassa eläkeiässä 
tai eroamisiässä. Samoin tämän momentin 
mukaisesti, mitä tämän lain 18 §:n 2-5 mo-
mentissa säädetään oikeudesta työkyvyttö-
myyseläkkeeseen sekä työkyvyttömyyseläk-
keen lakkauttamisesta, keskeyttämisestä tai 
tarkistamisesta, sovelletaan myös työkyvyt-
tömyyseläkkeeseen, jossa eläketapahtuma on 
ennen tämän lain voimaantuloa.  

Voimaantulosäännöksen 26 momentin mu-
kaan 18 vuoden alaikärajaa sovellettaisiin 
vuoden 1986 jälkeen syntyneen edunsaajan 
työansioihin, jotka hän on ansainnut tämän 
lain tultua voimaan. Siten eläkettä karttuisi 
lain voimaantullessa 18 vuotta täyttäneelle 
mutta alle 23-vuotiaalle, joka nykyisin on 
eläkkeen karttumisen alaikäraja, lain voi-
maantuloajankohdasta lukien. Vastaavasti 
eläkettä ei karttuisi niiden työansioiden pe-
rusteella, jotka 68 vuoden yläikärajan täyttä-
nyt edunsaaja on ansainnut tämän lain tultua 
voimaan.  

Voimaantulosäännöksen 27 momentin mu-
kaan uusia tulevan ajan eläkkeen perusteena 
olevan palkan määräytymistä koskevia sään-
nöksiä ehdotetaan sovellettaviksi eläketapah-
tumaan, joka sattuu vuonna 2006 tai sen jäl-
keen. Uuteen tulevan ajan eläkkeen määräy-
tymiseen siirryttäisiin asteittain siten, että en-
simmäisen kerran vuonna 2006 tulevan ajan 
eläke määräytyisi osittain ennen vuotta 2005 
olleiden työansioiden ja vuoden 2005 työan-
sioiden perusteella. Tällöin vuoden 2004 an-
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siona käytettäisiin vuosiansioksi muutettuna 
sitä eläkepalkkaa, jonka perusteella tulevan 
ajan eläke nykysääntöjen mukaan olisi las-
kettu, jos edunsaaja olisi tullut työkyvyttö-
mäksi 31 päivänä joulukuuta 2004. Jos edun-
saajalla ei tuolloin olisi ollut oikeutta tulevaa 
aikaa sisältävään eläkkeeseen, uutta tulevan 
ajan eläkettä laskettaessa katsottaisiin, ettei 
vuonna 2004 ollut lainkaan työansioita. 

Vuoden 2006 jälkeen lisättäisiin huomioon 
otettavia kalenterivuosia yksi kerrallaan. 
Näin ollen tulevan ajan eläkkeen perusteena 
olisi täydet viisi eläketapahtumavuotta edel-
tävää kalenterivuotta niissä työkyvyttömyys-
eläkkeissä, joissa työkyvyttömyys alkaa 
vuonna 2010. Tarkasteluaikaa pidennettäisiin 
vastaavasti asteittain vuosi kerrallaan. Jos 
eläketapahtuma sattuu vuonna 2006, tarkas-
teluaika on pääsäännön mukaan 24 kuukaut-
ta. Pääsäännön mukaan myös tarkasteluaika 
on näin ollen viisi kalenterivuotta niissä työ-
kyvyttömyyseläkkeissä, joissa työkyvyttö-
myyseläke alkaa vuonna 2010. Vastaavasti 
määräytyy myös 5 a §:n 6 momentissa tar-
koitettu aika. Työeläkekuntoutuksen edelly-
tyksenä on, että edunsaajalla on työansioita 
vähintään 25 133,40 euroa tulevan ajan vii-
den vuoden tarkastelujaksolla. Esityksen 
mukaan kuntoutusedellytyksiä arvioitaessa 
otettaisiin huomioon edunsaajan todelliset 
ansiota ajalta ennen vuotta 2005. Ansioita 
otettaisiin huomioon kuntoutustapahtuma-
päivää edeltäviltä viideltä kalenterivuodelta.  

Voimaantulosäännöksen 28 momentin mu-
kaan työkyvyttömyyseläkkeiden 7 d §:n mu-
kainen korotus myönnettäisiin ensimmäisen 
kerran vuoden 2010 alusta. Se myönnettäisiin 
myös ennen tämän lain voimaantuloa alka-
neisiin työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeisiin 
sen korotusprosentin mukaisena, joka vastaa 
työkyvyttömyyseläkkeen saajan taikka edun-
jättäjän ikää korotushetkellä eli vuoden 2010 
alussa. 

Voimaantulosäännöksen 29 momentin 
säännös koskee eräiden vanhojen lakisääteis-
ten valtionapua aikanaan saaneiden laitosten 
työsuhteissa ennen 1 päivää heinäkuuta 1969 
karttunutta eläketurvaa. Niiden eläkevastuuta 
siirrettiin eräistä valtion varoista suoritetta-
vista eläkkeistä annetun lain (382/1969) tul-
lessa voimaan valtiolle silloin voimassa ol-
leen työntekijäin eläkelain mukaisin perus-

tein laskettuna. Nyt laskentatapa ehdotetaan 
muutettavaksi valtion eläkelain mukaiseksi, 
jotta vuoden 2004 loppuun saakka karttuneen 
eläkkeen laskenta olisi teknisesti mahdollista. 
Muutos voi hieman parantaa muutamien 
edunsaajien eläkkeen karttumista 1 päivää 
heinäkuuta 1969 edeltävistä palveluksista 
siksi, että valtion eläkelain niin sanotun pe-
ruseläketurvan karttumisprosentti oli tuolloin 
työntekijäin eläkelain mukaista peruseläk-
keen karttumaa nopeampaa. Säännös olisi 
tarpeen, jotta myös vastuunsiirtoa edeltävä 
aika voitaisiin laskea valtion eläkelain mu-
kaiseen vuoden 2004 lopussa laskettavan va-
paakirjan määrään. Säännös koskisi vain uu-
sia vuoden 2004 jälkeen sattuvia eläketapah-
tumia. 

Voimaantulosäännöksen 30 momentissa 
säädettäisiin edunsaajan eläkeoikeuden mää-
räytymisestä laitoksen kunnalta valtiolle ta-
pahtuneessa siirtymistilanteessa. Kunnallisen 
eläkelain alaisuudesta on siirtynyt henkilös-
töä valtion eläkejärjestelmään momentissa 
mainittujen lakien tarkoittamista tehtävistä. 
Koska julkisten eläkejärjestelmien niin sanot-
tu laukaisuperiaate säädettiin voimaan vasta 
myöhemmin, eläketurvaan liittyvästä suoja-
uksesta säädettiin erikseen jokaisen siirtymi-
sen osalta momentissa mainituissa laeissa. 
Näiden siirtymislakien mukaan edunsaaja sai 
lukea valtion eläkkeessä hyväkseen myös 
kunnallisen eläkelain alaisuuteen kuuluvaa 
palvelusta sillä edellytyksellä, että valtion 
palvelus jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapah-
tumaan saakka. Siirtymislakien mukaan 
edunsaajalla oli myös oikeus valita eläkelaki 
niin, että myös siirtymisen jälkeen eläketurva 
määräytyy kunnallisen eläkelain mukaan. 
Tämän suojauksen edellytyksenä on, että 
edunsaaja pysyy siinä valtion palveluksessa, 
johon hänet on siirretty kunnallisesta palve-
lussuhteesta. Edunsaajan eläkkeen määrää 
vaikuttavat palvelusajat selviävät siten vasta 
eläkkeelle jäämisen yhteydessä. Koska elä-
keuudistuksen toteuttamisen yhtenä edelly-
tyksenä on, että edunsaajille voidaan laskea 
vuoden 2004 loppuun mennessä karttunut 
eläke valmiiksi, ehdotetaan, että näissä tilan-
teissa siirtymäetu säilyisi, jos se on voimassa 
vuoden 2004 lopussa. Tällöin vuoden 2004 
loppuun mennessä karttunutta valtion eläke-
lain mukaista eläketurvaa määrättäessä otet-
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taisiin huomioon myös aikaisempi kunnalli-
sen eläkelain alaisuuteen kuuluva palvelus.  

Voimaantulosäännöksen 31 momentissa 
säädettäisiin edunsaajan eläkeoikeuden mää-
räytymisestä laitoksen valtiolta kunnalle ta-
pahtuneessa siirtymistilanteessa. Valtion elä-
kelain alaisuudesta on siirtynyt henkilöstöä 
kunnalliseen eläkejärjestelmään momentissa 
mainittujen lakien tarkoittamista tehtävistä. 
Näiden siirtymislakien mukaan edunsaaja sai 
valita eläkelain niin, että myös siirtymisen 
jälkeen eläketurva palveluksesta määräytyy 
valtion eläkelain mukaan. Mikäli kyseinen 
valinta on voimassa vuoden 2004 lopussa, 
edunsaajalle laskettaisiin valtion eläkelain 
mukainen eläke vuoden 2004 loppuun kart-
tuneen palveluksen osalta ja hän säilyttäisi 
oikeuden valtion eläkelain mukaiseen eläk-
keeseen, jos kunnallinen palvelus jatkuu yh-
denjaksoisesti eläketapahtumaan saakka. 

Voimaantulosäännöksen 32 momentissa 
säädettäisiin edunsaajalle 63 vuoden iän täyt-
tämisen jälkeen työkyvyttömyyseläkkeen si-
jaan myönnettävästä vanhuuseläkkeestä. Li-
säeläkeosuuden saamisen edellytyksenä on, 
että edunsaajan palvelus jatkuu yhdenjaksoi-
sesti joko henkilökohtaiseen eläkeikään 
saakka tai hän tulee palveluksen jatkuessa 
työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavalla ta-
valla työkyvyttömäksi. Vastaava oikeus on 
henkilöllä, jolla on oikeus lisäeläketurvaan 
jonkin muun julkisen eläkejärjestelmän mu-
kaan tai hän on siirtynyt valtion eläkelain 
alaisen eläketurvan piiristä kunnallisen eläke-
lain alaisuuteen toiminnan kunnallistamisen 
johdosta. Tällöinkin edellytetään, että kunnan 
tai muu julkinen palvelus jatkuu eläketapah-
tumaan eli vanhuuseläkeiän täyttämiseen tai 
työkyvyttömäksi tulemisajankohtaan.  

Jos tällainen lisäeläkeosuuteen oikeutettu 
edunsaaja tulee työkyvyttömäksi 63 vuoden 
iän täyttämisen jälkeen, mutta ennen henki-
lökohtaisen eläkeiän täyttämistä, hänen oi-
keutensa työkyvyttömyyseläkkeeseen tutkit-
taisiin, mutta työkyvyttömyyseläkkeen sijaan 
hänelle myönnettäisiin suoraan vanhuuselä-
ke. Tulevan ajan oikeus päättyy 63 vuoden 
iän täyttämiseen, joten työkyvyttömyyseläk-
keen määrä olisi sama kuin vanhuuseläkkeen 
määrä. Työkyvyttömyyseläkkeessä ei kuiten-
kaan oteta huomioon työkyvyttömyyseläk-
keen eläketapahtumavuoden ansioita, vaan 

eläke karttuu kyseiseltä vuodelta tulevan ajan 
ansion perusteella. Koska näissä tilanteissa 
tulevan ajan ansiota ei määrättäisi, eläkkeen 
karttuma määräytyisi vanhuuseläkkeen kart-
tuman säännöin. Vaikka eläke myönnettäisiin 
vanhuuseläkkeenä ennen edunsaajan henki-
lökohtaisen eläkeiän täyttämistä, eläkkeeseen 
ei kuitenkaan tehtäisi 9 momentin mukaista 
eläkkeen muuntoa, koska eläke myönnettäi-
siin työkyvyttömyyden perusteella. 

Eläke alkaisi hakemusta seuraavan kalente-
rikuukauden alusta taikka erityisestä syystä 
tätä aikaisemmin. Erityinen syy voisi olla 
esimerkiksi palkan saamisoikeuden päätty-
minen aikaisemmin kuin edunsaaja on hake-
nut eläkettä. Aikaisintaan eläke voisi kuiten-
kin alkaa työkyvyttömyyden alkamista seu-
raavan kuukauden alusta lukien. 

Voimaantulosäännöksen 33 momentin mu-
kaan 26 a §:ssä säädetty työkyvyttömyys-
eläkkeen saajan velvollisuus ilmoittaa ryh-
tymisestään ansiotyöhön koskee myös työ-
kyvyttömyyseläkettä, jossa eläketapahtuma 
on ennen tämän lain voimaantuloa sekä yksi-
löllistä varhaiseläkettä.  

Voimaantulosäännöksen 34 momentissa 
säädettäisiin niin sanotusta turvalausekkeesta 
sellaisten poikkeuksellisten tilanteiden varal-
ta, että edunsaajan eläketurva jäisi valtion 
eläkelain piirissä pienemmäksi kuin vastaa-
valla työuralla edunsaaja olisi saanut eläke-
karttumaa työntekijäin eläkelain nojalla. Täl-
lainen äärimmäisen harvinainen tilanne voisi 
syntyä lisäeläketurvan menettäneillä, ennen 
vuotta 1945 syntyneillä edunsaajilla, joilla on 
yli 35 vuoden pituinen työura ennen vuotta 
2005 ja jotka olisivat työntekijäin eläkelain 
alaisuudessa saavuttaneet oikeuden 2,5 pro-
sentin vuosikarttumaan 60 vuotta täytettyään. 
Tämä työntekijäin eläkelain mukainen kart-
tuma voi pitkissä työurissa aiheuttaa sen, että 
eläkettä on karttunut yli 60 prosentin enim-
mäismäärän. Koska yksityisen alan eläkejär-
jestelmä ei vuonna 2005 enää yhteensovita 
karttuneita eläkkeitä, yksityisen alan eläke-
järjestelmän työntekijöillä voi olla oikeus yli 
60 prosentin eläkekarttumaan jo vuoden 
2005 alusta.  

Tällaisen poikkeuksellisen tilanteen vält-
tämiseksi 1940-1944 syntyneiden 5 momen-
tin mukaisesti määrättävää yhteensovitusra-
jaa korotettaisiin siten, että vuonna 1940 syn-
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tyneille yhteensovitusrajaan lisättäisiin 5 pro-
senttiyksikköä. Lisättävä määrä pienenisi yh-
den prosenttiyksikön syntymävuotta kohden 
siten, että 1944 syntyneiden yhteensovitusra-
jaan lisättäisiin yksi prosenttiyksikkö ja 1945 
syntyneille lisäystä ei enää tehtäisi. Edelly-
tyksenä lisäyksen tekemiselle olisi, että 
edunsaaja on menettänyt oikeutensa 6 mo-
mentissa tarkoitettuun lisäeläkeosuuteen. 

Voimaantulosäännöksen 35 momentin mu-
kaan 3 a §:n 1-5 momentissa olevia viimeistä 
eläkelaitosta koskevia säännöksiä ei sovelle-
ta, jos eläkettä määrättäessä yksityisten alo-
jen eläkelaitos soveltaa nykyisiä säännöksiä 
ja julkisten alojen eläkelaitos vuoden 2005 
alusta voimaan tulevia säännöksiä tai päin-
vastoin. Koska tällöin eläkettä laskettaessa 
käytettäisiin eri laskentasääntöjä, muun mu-
assa ansioiden tarkistamisessa toisessa järjes-
telmässä nykyistä niin sanottua puoliväli-
indeksiä ja toisessa järjestelmässä uutta palk-
kakerrointa, aiheuttaisi viimeisen eläkelai-
toksen järjestelmän soveltaminen tietojärjes-
telmiin suuria muutoksia, joiden toteuttami-
nen voimaantulovaiheeseen liittyvien, verrat-
tain harvalukuisten tapausten vuoksi ei ole 
tarkoituksenmukaista. Eläkelaitokset voivat 
kuitenkin halutessaan sopia viimeisen eläke-
laitoksen järjestelmän soveltamisesta näissä-
kin tilanteissa. 

Voimaantulosäännöksen 36 momentin mu-
kaan ensimmäisen kerran vuoden 2005 alus-
sa kaikkia maksussa olevia työeläkkeitä tar-
kistetaan 16 §:ssä tarkoitetulla työeläkein-
deksillä, jossa ansiotasoindeksin paino on 20 
prosenttia ja kuluttajahintaindeksin paino 80 
prosenttia. 

Voimaantulosäännöksen 37 momentin mu-
kaan tämän lain täytäntöönpanoon edellyttä-
miin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen 
lain voimaantuloa.  

Voimaantulosäännöksen 38 momentin mu-
kaan valtion eläkeasetuksen (611/1966) 1 §:n 
säännös, sellaisena kuin se on asetuksessa 
987/1971, ehdotetaan kumottavaksi, koska 
säännös siirretään asetuksesta lakiin.  

 
 

1.2. Valtion perhe-eläkelaki 

5 §. Pykälän 1 momentissa säädetään per-
he-eläkkeen suuruuden määräytymisestä. 

Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös 
siitä, että jos edunjättäjä on työskennellyt 
eläkkeellä ollessaan, tästä työstä karttunut 
eläke otetaan huomioon perhe-eläkettä mää-
rättäessä. Momenttiin lisättäisiin säännös 
myös siitä, että edunjättäjän vanhuuseläk-
keessä ei oteta huomioon eläkkeen tarkistusta 
elinaikakertoimella. Koska 5 b §:n mukaan 
leskeneläke tarkistetaan elinaikakertoimella 
eläkesovitusta tehtäessä, tällä estetään les-
keneläkkeen kaksinkertainen tarkistaminen 
elinaikakertoimella. Lapseneläkkeeseen elin-
aikakerroin ei siten vaikuttaisi lainkaan.  

5 a §. Pykälä on uusi. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi perhe-eläkkeeseen tehtävästä 
valtion eläkelain 7 d §:ssä tarkoitetusta ker-
takorotuksesta. Jos edunjättäjä oli kuolles-
saan työkyvyttömyyseläkkeellä tai kuntou-
tustuella, tähän perhe-eläkkeen perusteena 
olevaan eläkkeeseen lisätään se korotus, jon-
ka edunjättäjä olisi saanut, jos kuolintapausta 
ei olisi sattunut ja eläke olisi jatkunut yhteen-
sä viisi täyttä kalenterivuotta. Lisäys tehdään 
siis siinä vaiheessa, kun edunjättäjä itsekin 
olisi sen saanut. Jos edunjättäjä ei vielä ollut 
eläkkeellä, hänelle lasketaan perhe-eläkkeen 
perusteeksi sellainen työkyvyttömyyseläke, 
jonka hän olisi saanut, jos hän olisi tullut 
kuolinhetkellään työkyvyttömäksi. Näin las-
kettuun työkyvyttömyyseläkkeeseen lisätään 
se kertakorotus, jonka edunjättäjä olisi saanut 
eläkkeen jatkuttua viisi täyttä kalenterivuotta. 
Lisäys tehdään tällöinkin siitä ajankohdasta, 
josta edunjättäjä olisi sen itsekin saanut, jos 
hän olisi tullut kuolinpäivänään työkyvyttö-
mäksi. 

5 b §. Pykälä on uusi. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi valtion eläkelain 7 e §:ssä tar-
koitetun elinaikakertoimen soveltamisesta 
leskeneläkkeenä suoritettavaan perhe-
eläkkeeseen. Leskeneläke tarkistettaisiin elä-
kesovitusta tehtäessä kyseiselle vuodelle 
vahvistetulla elinaikakertoimella. Ensimmäi-
sen kerran elinaikakertoimella tarkistettaisiin 
vuonna 2010 alkavia leskeneläkkeitä.  

6 §. Nykyisin pykälässä säädetään valtion 
perhe-eläkelain mukaisen perhe-eläkkeen yh-
teensovituksesta muiden perhe-eläkkeiden ja 
ensisijaisten tapaturma-, liikenne- tai sotilas-
tapaturmavakuutuslakiin perustuvien korva-
usten kanssa. Koska yhteensovitus muiden 
perhe-eläkkeiden kanssa poistuisi, pykälän 1 
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momentista poistettaisiin tätä koskeva sään-
nös ja 2 sekä 4 ja 5 momentti poistettaisiin. 
Perhe-eläkkeen yhteensovitus työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 1 ja 5 momentissa tarkoitettu-
jen ensisijaisten etuuksien kanssa kuitenkin 
säilyy. Pykälän 1 momentin mukaisesti tätä 
koskeva yhteensovitus suoritettaisiin sovel-
tuvin osin työntekijäin eläkelain 8 §:n mukai-
sesti. 

Pykälän ehdotettu 2 momentti vastaa ny-
kyistä 3 momenttia. 

7 §. Pykälän 3 momentista ehdotetaan pois-
tettavaksi tulevan ajan niin sanottua jälkika-
renssiaikaa koskeva säännös tulevan ajan 
eläkettä koskevan muutoksen vuoksi. 

7 a §. Pykälän 1 momentin markkamäärät 
ehdotetaan muutettaviksi euroiksi ja vuoden 
2004 indeksitasoon. Momentin viimeisen 
virkkeen säännös, jonka mukaan eläkesovi-
tusperusteena käytetään vuonna 1990 42,89 
euron asemesta 58,53 euroa, josta vähenne-
tään 1,12 euroa kunakin seuraavana vuonna, 
jos eläkesovitus tulee tehtäväksi ensimmäi-
sen kerran ennen vuotta 2004, siirrettäisiin 
voimaantulosäännökseen.   

11 §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
edunjättäjän eläkkeen perusteena olevan pal-
kan tarkistamisesta perhe-eläkettä myönnet-
täessä. Pykälän 1 momentiksi ehdotetaan 
otettavaksi säännös siitä, että laissa säädetyt 
rahamäärät sekä perhe-eläkettä laskettaessa 
edunjättäjän kunkin vuoden työansio tarkiste-
taan palkkakertoimella. Palkkakertoimessa 
palkkatason muutoksen paino on 0,8 ja hinta-
tason muutoksen paino 0,2 prosenttia. Palk-
kakertoimen vahvistaa vuosittain sosiaali- ja 
terveysministeriö asetuksella työntekijäin 
eläkelain 7 b §:n mukaisesti. Pykälän 2 mo-
mentin viittausta työntekijäin eläkelakiin tar-
kennettaisiin. 

12 §. Pykälän 5 momentissa säädetään per-
he-eläkkeen maksamisesta kertasuorituksena. 
Lainkohdassa tarkoitettu markkamäärä ehdo-
tetaan muutettavaksi euroiksi. 

25 §. Pykälän uudeksi 2 momentiksi ehdo-
tetaan säännöstä, jonka mukaan tässä laissa 
mainituilla rahamäärillä tarkoitetaan summia, 
jotka vastaavat työntekijäin eläkelain 7 b 
§:ssä tarkoitetun palkkakertoimen arvoa yksi 
(1,000) vuonna 2004.  

 
 

Voimaantulosäännös 
 
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta 

ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2005. 

Voimaantulosäännöksen 2 momentin mu-
kaisesti lakia sovellettaisiin perhe-
eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma sattuu lain 
tultua voimaan. Kuitenkin sellaiseen perhe-
eläkkeeseen, jonka eläketapahtuma on vuon-
na 2005, ehdotetaan sovellettavaksi ennen 
tämän lain voimaantuloa voimassa olleita 
säännöksiä.  

Voimaantulosäännöksen 3 momenttiin eh-
dotetaan siirrettäväksi nykyisen 7 a §:n 1 
momentin viimeinen virke. Samalla raha-
määrät muutetaan vastaamaan palkkakertoi-
men arvoa yksi (1,000) vuonna 2004, jolloin 
eläkesovitusperusteena käytetään vuonna 
1990 649,69 euron asemesta 886,61 euroa, 
josta vähennetään 16,97 euroa kunakin seu-
raavana vuonna.  

Voimaantulosäännöksen 4 momentissa 
säädettäisiin perhe-eläkkeen yhteensovituk-
sesta. Nykyisin perhe-eläke lasketaan yh-
teensovittamattomasta edunjättäjän eläkkees-
tä ja perhe-eläkkeelle tehdään oma yhteenso-
vitus. Kun yhteensovitus poistuu yksityisen 
alan työeläkejärjestelmästä vuoden 2005 
alusta voimaan tulevien säännösten nojalla 
siten, ettei yhteensovitusta enää tehtäisi tuon 
ajankohdan jälkeen myönnettäviin eläkkei-
siin, yhteensovitusta valtion perhe-eläkelain 
mukaisiin perhe-eläkkeisiin ei voitaisi tehdä 
enää entisellä tavalla. Sen vuoksi ehdotetaan, 
että jos edunjättäjä on jo eläkkeellä ennen 
tämän lain voimaantuloa, hänen jälkeensä 
myönnetyssä perhe-eläkkeessä yhteensovitus 
tehtäisiin valtion eläkelain muuttamisesta an-
netun lain (  /  ) voimaantulosäännöksen 12 
momentissa säädetyin tavoin. Sen sijaan, jos 
edunjättäjä ei tämän lain voimaantullessa 
vielä ole eläkkeellä ja hänelle vuoden 2004 
loppuun mennessä karttunut eläke lasketaan 
siten kuin valtion eläkelain muuttamisesta 
annetun lain (  /  ) 5 momentissa säädetään, 
myös perhe-eläke tälle ajalle määrättäisiin 
näin lasketusta edunjättäjän eläkkeestä. 

Voimaantulosäännöksen 5 momentin mu-
kaisesti ensimmäisen kerran vuoden 2005 
alussa kaikkia maksussa olevia perhe-
eläkkeitä tarkistettaisiin tämän lain 11 §:n 2 
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momentin viittaussäännöksen kautta työnte-
kijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetulla eläkein-
deksillä, jossa kuluttajahintaindeksin paino 
on 80 prosenttia ja ansiotasoindeksin paino 
20 prosenttia 

Voimaantulosäännöksen 6 momentin mu-
kaisesti ennen lain voimaantuloa voitaisiin 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin.  

 
1.3. Laki kuukautta lyhyempien valtion 

palvelussuhteiden eläketurvan järjes-
tämisestä annetun lain kumoamisesta  

Ehdotetuista muutoksista johtuen valtion 
eläkelakia sovellettaisiin kaikkeen palveluk-
seen palveluksen pituudesta riippumatta. 
Tästä syystä erillinen laki kuukautta lyhyem-
pien valtion palvelusuhteiden eläketurvan 
järjestämisestä ehdotetaan kumottavaksi eril-
lisellä kumoamislailla.   

 
 

1.4. Laki valtion virkamieslain 35 §:n 
muuttamisesta 

35 §. Pykälässä säädetään virkamiesten 
eroamisiästä. Virkamiesten yleinen 
eroamisikä on nykyisin 65 vuotta. Koska nyt 
ehdotettu valtion eläkelain muutos mahdol-
listaisi joustavan eläkkeelle siirtymisen 63 ja 
68 ikävuoden välillä ja eläketurvaa voisi kar-
tuttaa 68-vuotiaaksi saakka, ehdotetaan vir-
kamiesten yleinen eroamisikä muutettavaksi 
68 vuodeksi. Koululainsäädäntöä olisi myös 
syytä muuttaa siten, että opettajien 
eroamisikä olisi 68 vuotta. 

 
 

2.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2005. Ehdotetut soveltamis-
säännökset on selostettu lakien perusteluissa. 

 
 

3.  Säätämisjärjes tys   

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 
PeVL 60/2002 vp käsitellyt hallituksen esi-
tystä eläkelainsäädännön muuttamiseksi (HE 
242/2002 vp). Nyt käsiteltävänä olevan esi-

tyksen tarkoituksena on toteuttaa samat muu-
tokset valtion eläkelainsäädännössä, joten 
säätämisjärjestyksen ratkaisemisessa kysy-
mykset ovat pääosin samoja. 

Mainitussa lausunnossaan perustuslakiva-
liokunta toteaa, että eläkelainsäädännön 
muutosten valtiosääntöoikeudellinen arvioin-
ti perustuu ennen muuta kahteen näkökoh-
taan, perustuslain 15 §:ssä säänneltyyn omai-
suudensuojaan ja 19 §:n 2 momentissa tar-
koitettuun perustoimeentulon turvaan. Valio-
kunnan mukaan (PeVL 13/1995 vp) "eläke-
oikeuksien perustuslain suojassa on ollut ky-
symys nimenomaan ansaituksi katsotun 
konkreettisen edun, ei sen sijaan esimerkiksi 
tietyn voimassa olevan eläkejärjestelmän 
suojaamisesta. Valtiosäännön mukaisena läh-
tökohtana on siten pidetty sitä, että tavallisel-
la lailla voidaan säätää eläkejärjestelmän si-
sällöstä myös palvelussuhteessa oleviin vai-
kuttavasti. Tavallisella lailla järjestettäviin, 
jollei jostakin erityisestä syystä muuta johdu, 
ovat kuuluneet muun muassa säännökset elä-
keiästä, eläkkeen kertymisestä ja tavoite-
tasosta. Tarkoitetunlaisen erityisen syyn on 
katsottu voivan muodostua lähinnä siitä, että 
eläkejärjestelmän muutokset toteutetaan ta-
valla, joka joiltain osin saisi aikaan ansaittui-
na pidettävien eläke-etujen kohtuuttoman 
heikennyksen." 

Perustuslakivaliokunta toteaa, että hallituk-
sen esityksessä 242/2002 vp muutoksia to-
teutetaan monin osin asteittain. Tätä voidaan 
pitää osoituksena suojata valtiosääntöoikeu-
dellisesti merkittävällä tavalla tällaisten ikä-
ryhmien oikeutettuja odotuksia, joita vähän 
aikaa ennen eläketapahtumaa toteutettavat 
muutokset voisivat muutoin horjuttaa. Sa-
manlaisia asteittaisia muutoksia toteutetaan 
nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä. Valti-
on eläkelainsäädännön osalta on poikkeukse-
na yksityiseen eläkejärjestelmään se, että val-
tion eläkejärjestelmässä on voimassa eri siir-
tymäsäännösten mukaan joukko yksityisen 
alan eläkejärjestelmää alempia eläkeikiä ja 
erityisiä eläkeikiä. Kaikki kyseiset siirtymä-
säännökset ehdotetaan säilytettäviksi lain 
voimaantulosäännöksen 14, 15, 18, 19 ja 22-
24 momentissa. Voimaantulosäännöksen 26 
ja 28 momentissa säädettäisiin ikärajojen 
voimaantulosta samoin kuin yksityisen alan 
eläkelaeissa. 
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Valtion eläkejärjestelmään ehdotetaan sa-
manlaista elinaikakerrointa valtion eläkelain 
7 e §:ään kuin yksityiselle alalle. Perustusla-
kivaliokunta totesi, "että kertoimen käyt-
töönotto ei kohdistu esimerkiksi vain johon-
kin eläkeläisryhmään, vaan se on yleinen ja 
pysyväisluontoiseksi tarkoitettu koko eläke-
järjestelmän muutos. Elinaikakertoimen käyt-
töönotto ei näin ollen ole valtiosääntöoikeu-
dellisesti ongelmallista perustuslain omai-
suudensuojasäännösten kannalta." 

Perustoimeentuloturvan osalta perustusla-
kivaliokunta toteaa, että "esimerkiksi ehdotus 
työttömyyseläkkeen lakkauttamisesta vuonna 
1950 ja sen jälkeen syntyneiltä kompensoituu 
niin, että oikeus työttömyysturvaan ulottuu 

65 vuoden iän täyttämiseen saakka." Valtion 
eläkejärjestelmän osalta tilanne on sama. 

Muilta osin voidaan todeta, että lainmuu-
toksilla ei puututa perustuslailla suojattuihin 
oikeuksiin. Muutokset koskevat niiden voi-
maantulon jälkeen sattuvia eläketapahtumia 
eikä niillä puututa muutoksen voimaantuloon 
mennessä kertyneen eläkkeen määrään. Hal-
litus katsoo, että esitykseen sisältyvät lakieh-
dotukset voidaan säätää tavallisessa lainsää-
tämisjärjestyksessä.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

valtion eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/1966) 1 §:n 5-12 

momentti, 5 §:n 2, 4, 5 ja 7 momentti, 9 §:n 6 momentti, 9 c §, 10 §:n 2 momentti sekä 11, 19 
ja 27 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 5 momentti ja 27 § laissa 625/2000, 1 §:n 6 ja 7 momentti lais-
sa 333/1986, 1 §:n 8 momentti ja 9 § 6 momentti laissa 1671/1995, 1 §:n 9-12 momentti laissa 
775/2001, 5 §:n 2 momentti laissa 1153/1997, 5 §:n 4 momentti, 10 §:n 2 momentti, 11 ja 19 § 
laissa 1528/1993, 5 §:n 5 momentti laissa 902/1979, 5 §:n 7 momentti laissa 215/1979, 9 c § 
laeissa 103/1989 ja 1006/2002 sekä mainituissa laeissa 1528/1993 ja 775/2001, 

muutetaan 1 §:n 3 ja 4 momentti, 2 §, 3 §:n 3 ja 4 momentti, 3 a §:n 1 momentti, 4 §, 5 §:n 1 
ja 8 momentti, 5 a, 5 b, 6, 7 ja 7 a-7 e §, 8 §:n 1 ja 2 sekä 5 ja 6 momentti, 9 §:n 2 ja 4 mo-
mentti, 9 a §:n 1 ja 2 momentti, 9 b §, 9 d §:n 1, 3 ja 5-7 momentti, 10 §:n 1, 4-7, 9 ja 10 mo-
mentti, 10 a, 10 b ja 12 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 4 momentti, 15 §:n 1, 2 ja 5 momentti, 15 
a §:n 1-6 momentti, 16, 16 a ja 16 b §, 17 b §:n 2, 3 ja 7 momentti, 18 §, 18 a §:n 1 momentti, 
18 b §:n 1 momentti, 18 c §:n 2 ja 3 momentti, 18 d, 18 e ja 20 §, 26 §:n 2 momentti, 26 a §:n 
2 momentti ja 28 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat, 1 §:n 3 momentti, 4 §, 8 §:n 5 momentti, 10 §:n 1 ja 7 momentti, 
13 §:n 1 momentti ja 15 §:n 2 momentti mainitussa laissa 1528/1993, 1 §:n 4 momentti sekä 8 
§:n 1 ja 6 momentti mainitussa laissa 1153/1997, 2 § osittain laeissa 793/1968 ja 21/1989 sekä 
mainituissa laeissa 103/1989, 1528/1993, 1671/1995, 1153/1997 ja 775/2001, 3 §:n 4 mo-
mentti, 9 d §:n 5 momentti ja 15 a §:n 2 ja 4 momentti mainitussa laissa 103/1989, 3 a §:n 1 
momentti, 15 §:n 1 momentti ja 17 b §:n 7 momentti laissa 1184/2003, 5 §:n 1 momentti laissa 
851/1971, 5 §:n 8 momentti, 7 a ja 7 e §, 9 §:n 2 ja 4 momentti, 10 §:n 4, 9 ja 10 momentti ja 
15 a §:n 6 momentti mainitussa laissa 1671/1995, 5 a § mainituissa laeissa 1528/1993 ja 
1006/2002, 5 b § laissa 1231/1995 ja mainitussa laissa 1528/1993, 6 § laissa 1026/1982 sekä 
mainituissa laeissa 851/1971, 1528/1993, 1671/1995 ja 775/2001, 7 § mainituissa laeissa 
1671/1995 ja 775/2001, 7 b § laissa 84/2001 ja mainitussa laissa 1671/1995, 7 c § mainituissa 
laeissa 1671/1995 ja 1184/2003, 7 d § mainituissa laeissa 1153/1997 ja 775/2001, 8 §:n 2 
momentti ja 9 d §:n 6 momentti mainitussa laissa 775/2001, 9 a § 1 ja 2 momentti mainitussa 
laissa 1229/1999, 9 b § mainituissa laeissa 103/1989 ja 1528/1993, 9 d §:n 1 momentti maini-
tuissa laeissa 103/1989, 1528/1993 ja 625/2000, 9 d §:n 3 momentti laissa 226/1998, 9 d §:n 7 
momentti laissa 939/1999, 10 § 5 ja 6 momentti sekä 14 §:n 4 momentti mainitussa laissa 
1006/2002, 10 a § laissa 1175/1996 sekä mainituissa laeissa 1528/1993, 1671/1995 ja 
775/2001, 10 b § mainituissa laeissa 103/1989, 1528/1993 ja 1229/1999, 12 § laissa 638/1994 
sekä mainituissa laeissa 1528/1993 ja 1671/1995, 15 §:n 5 momentti laissa 381/2001, 15 a §:n 
1, 3 ja 5 momentti laissa 326/1985, 16 § laissa 664/1976 ja mainitussa laissa 1671/1995, 16 a 
§ laissa 414/1982, 16 b § mainituissa laeissa 381/2001 ja 1184/2003, 17 b §:n 2 ja 3 momentit 
mainitussa laissa 625/2000, 18 § laissa 656/2002 sekä mainituissa laeissa 326/1985, 103/1989, 
1528/1993 ja 1671/1995, 18 a §:n 1 momentti laissa 91/1985, 18 b §:n 1 momentti, 18 c §:n 2 
ja 3 momentti, 18 d ja 18 e § laissa 1217/2003, 20 § mainituissa laeissa 851/1971, 103/1989 ja 
1229/1999, 26 §:n 2 momentti ja 26 a §:n 2 momentti mainitussa laissa 656/2002, sekä 
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lisätään lakiin uusi 1 a ja 5 c §, 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1180/1996 sekä 
mainituissa laeissa 1528/1993, 638/1994, 1153/1997, 939/1999 ja 775/2001, uusi 5 momentti, 
jolloin muutettu 5 ja 6 momentti siirtyvät 6 ja 7 momentiksi, 9 §:ään, sellaisena kuin se on 
osaksi mainituissa laeissa 851/1971, 103/1989, 1671/1995 ja 1006/2002, uusi 8 momentti, 9 a 
§:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 1229/1999 ja 1006/2002, uusi 5 momentti, 10 
§:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 1528/1993, 638/1994, 1671/1995 ja 
1006/2002, uusi 11 momentti, 17 b §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 625/2000 ja 
1184/2003, uusi 8 momentti, 18 b §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1217/2003, 
uusi 7 ja 8 momentti, 26 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 656/2002, uusi 3 mo-
mentti ja 28 §:ään, sellaisen kuin se on osaksi laissa 568/1975, uusi 3 momentti seuraavasti: 

 
1 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettuna henkilö-

nä pidetään myös eduskuntaan virka- tai työ-
suhteessa olevaa henkilöä sekä eduskunnan 
oikeusasiamiestä ja eduskunnan apulaisoi-
keusasiamiestä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta virka- tai 
työsuhteesta käytetään tässä laissa nimitystä 
palvelus ja samassa momentissa tarkoitetusta 
henkilöstä nimitystä edunsaaja. Vanhalla 
edunsaajalla tarkoitetaan tässä laissa edun-
saajaa, joka oli 31 päivänä joulukuuta 1992 
tämän lain piiriin kuuluvassa yhdenjaksoises-
sa palveluksessa ja jonka palvelus jatkuu yh-
denjaksoisesti henkilökohtaiseen eläkeikään 
asti. Työkyvyttömyyseläketapauksessa pal-
veluksen tulee jatkua yhdenjaksoisesti työ-
kyvyttömyyden alkamiseen asti. Palveluksen 
katsotaan jatkuvan tätä momenttia sovelletta-
essa yhdenjaksoisesti, jos palveluksesta saatu 
työansio kunakin vuonna on yhteensä vähin-
tään 6 000 euroa. Jos kuitenkin työansio jo-
nakin vuonna jää alle 6 000 euron, tulee 
edunsaajan osoittaa, että palvelus on ollut 
katkeamatta voimassa. Jos vanhan edunsaa-
jan palvelus ei jatku edellä tässä momentissa 
tarkoitetulla tavalla yhdenjaksoisesti henki-
lökohtaiseen eläkeikään asti, häntä pidetään 
tätä lakia sovellettaessa uutena edunsaajana.  

 
1 a § 

Sen estämättä, mitä 1§:n 4 momentissa 
säädetään, toiminnan kunnallistamisen yh-
teydessä valtion eläketurvan piiriin kuuluvas-
ta palveluksesta kunnallisen eläkelain 
(549/2003) soveltamisalaan kuuluvaan palve-
lukseen siirrettyä edunsaajaa pidetään kun-
nallistamista edeltävän palveluksensa osalta 
1 §:n 4 momentissa tarkoitettuna vanhana 
edunsaajana. Edellytyksenä on, että edellä 

mainittu edunsaaja oli 31 päivänä joulukuuta 
1992 yhdenjaksoisessa valtion eläketurvan 
piiriin kuuluvassa palveluksessa ja että hänen 
tällainen palveluksensa jatkuu tämän lain 1 
§:n 4 momentissa säädetyllä tavalla yhden-
jaksoisesti kunnallistamiseen asti. Kunnallis-
tamisen jälkeen kunnallisen eläkelain sovel-
tamisalaan kuuluvan palveluksen tulee jatkua 
kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun 
lain (  /  ) voimaantulosäännöksessä säädetyl-
lä tavalla yhdenjaksoisesti tässä laissa tarkoi-
tettua henkilökohtaista eläkeikää vastaavaan 
eläkeikään.  

Kunnallisen eläkelain mukainen työkyvyt-
tömyyseläke, joka on myönnetty 5 a §:ää 
vastaavia säännöksiä soveltaen, rinnastetaan 
5 a §:ää soveltaen myönnettyyn eläkkeeseen. 
Vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä on 
8 §:n 1 momentissa säädettyjen edellytysten 
lisäksi, että kunnallisen eläkelain sovelta-
misalaan kuuluva palvelus on päättynyt. 

Edunsaaja, jolla on ollut valtion eläkelain 
muuttamisesta annetun lain (103/1989) voi-
maantulosäännöksessä tarkoitettu oikeus elä-
keiän valintaan viimeistään 30 päivänä kesä-
kuuta 1999 ennen 1 päivää heinäkuuta 1989 
voimassa olleiden säännösten mukaan ja joka 
on tehnyt tätä koskevan valintailmoituksen, 
säilyttää oikeutensa mainittuun eläkeikään 
edellyttäen, että hänen kunnallisen eläkelain 
soveltamisalaan kuuluva palveluksensa kun-
nallistamisesta lukien jatkuu yhdenjaksoisesti 
edellä 1 momentin viimeisessä virkkeessä 
tarkoitettuun eläkeikään asti. Valintailmoi-
tuksen tehneellä vanhuuseläkkeen saamisen 
edellytyksenä olevaan palvelusaikaan rinnas-
tetaan kunnallistamisesta lukien kunnallisen 
eläkelain soveltamisalaan kuuluva palvelus, 
joka vastaa edunsaajan ennen kunnallistamis-
ta valtiolla ollutta palvelua alemman eläkeiän 
mukaisessa tehtävässä.  
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2 § 
Tämä laki ei koske: 
1) palvelusta ajalta ennen sitä seuraavaa 

kalenterikuukautta, jona edunsaaja täyttää 18 
vuotta; 

2) palvelusta sen kalenterikuukauden jäl-
keen, jona edunsaaja täyttää 68 vuotta; 

3) palvelusta, jonka perusteella on oikeus 
eläkkeeseen muun lain nojalla; 

4) valtion palvelukseen ulkomailla otetun 
muun kuin Suomen kansalaisen palvelusta. 

 
3 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtiovarainministeriössä on valtion eläke-

neuvottelukunta, jonka jäsenet valtiovarain-
ministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerral-
laan valtiovarainministeriön sekä valtion vir-
kamiesten ja työntekijöiden edustavimpien 
keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. 
Neuvottelukunnan tehtävänä on toimia yh-
teistoiminnasta valtion virastoissa ja laitok-
sissa annetun lain (651/1988) ja yhteistoi-
mintasopimusten mukaisena neuvottelueli-
menä, tehdä esityksiä, antaa lausuntoja sekä 
toimia neuvoa-antavana toimielimenä eläke-
kysymyksissä. Neuvottelukunnan tehtävistä 
ja kokoonpanosta voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. 

Valtiokonttorissa on työkyvyttömyys- ja 
kuntoutusasioiden neuvottelukunta, jonka jä-
senet valtiovarainministeriö määrää kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan valtiovarainministeriön 
sekä valtion virkamiesten ja työntekijöiden 
edustavimpien keskusjärjestöjen ehdottamis-
ta henkilöistä. Neuvottelukunnan tehtävänä 
on työkyvyn arvioinnin ja kuntoutuskysy-
mysten soveltamiskäytännön ohjaus ja seu-
ranta. Neuvottelukunnan tehtävistä ja ko-
koonpanosta voidaan antaa tarkempia sään-
nöksiä valtioneuvoston asetuksella. 

 
3 a § 

Jos edunsaaja on ollut sekä tämän lain että 
kunnallisen eläkelain (549/2003), evankelis-
luterilaisen kirkon eläkelain (298/1966), 
Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 
(731/2001) (julkisten alojen eläkelait) tai 
työntekijäin eläkelain (395/1961) 8 §:n 4 
momentin 1, 2 tai 10–13 kohdassa mainitun 
lain (yksityisten alojen eläkelait) mukaisen 
eläketurvan piirissä ja jos hän eläketapahtu-

mahetkellä tai viimeksi ennen eläketapahtu-
maa oli tämän lain piiriin kuuluvassa palve-
luksessa, Valtiokonttori viimeisenä eläkelai-
toksena:  

1) antaa valtiokonttorin omasta päätöksestä 
ja muiden julkisten alojen eläkelakien mu-
kaisesta eläketurvasta ja vastaavasta perhe-
eläketurvasta huolehtivien eläkelaitosten 
(julkisten alojen eläkelaitos) päätöksistä sekä 
yksityisten alojen eläkelakien mukaisesta 
eläketurvasta ja vastaavasta perhe-
eläketurvasta huolehtivien työntekijäin eläke-
lain 10 d §:n 1 momentissa tarkoitetun eläke-
laitoksen (yksityisten alojen eläkelaitos) pää-
töksistä päätösyhdistelmän; 

2) hoitaa päätösyhdistelmän mukaisten 
eläkkeiden maksamisen ja eläkkeisiin liitty-
vät eläkelaitoksen muut tehtävät; ja  

3) käsittelee ja ratkaisee myös 6 §:ssä mai-
nitun etuuden perusteella karttuneen eläk-
keen. 

 
4 § 

Edunsaajalla on oikeus jäädä vanhuuseläk-
keelle 63 ja 68 vuoden iän täyttämisen väli-
senä aikana. Vanhuuseläkkeen myöntämisen 
edellytyksistä säädetään 8 §:ssä. 

Vanhuuseläke myönnetään hakemuksesta 
varhennettuna aikaisintaan 62 vuoden iän 
täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden  
alusta siten vähennettynä kuin 10 a §:n 1 
momentissa säädetään. Vanhuuseläke myön-
netään lykättynä 68 vuoden iän täyttämisen 
jälkeen siten korotettuna kuin 10 a §:n 2 
momentissa säädetään.  

Varhennettuun ja lykättyyn vanhuuseläk-
keeseen sovelletaan muutoin, mitä tässä lais-
sa säädetään vanhuuseläkkeestä. 

 
5 § 

Eläkkeeseen oikeuttavat palveluksesta saa-
dut työansiot, jotka edunsaaja on ansainnut 
18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalente-
rikuukauden alusta 68 vuoden iän täyttämis-
kuukauden loppuun mennessä. Eläkkeeseen 
eivät kuitenkaan oikeuta työkyvyttömyyden 
alkamisvuoden työansiot, jos työkyvyttö-
myyseläkettä määrättäessä tuleva aika on lu-
ettu eläkkeeseen oikeuttavaksi siten kuin 5 a 
§:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Valtiovarainministeriö voi yksittäistapauk-
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sissa valtion edun niin vaatiessa määrätä, että 
eläkeajaksi luetaan kokonaan tai osaksi aika, 
jota ei muutoin luettaisi eläkeajaksi, edunsaa-
jan 23 ikävuoden täyttämisen jälkeen, ei kui-
tenkaan 31 päivää joulukuuta 2004 jälkeisel-
tä ajalta. 

 
5 a § 

Työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä lue-
taan eläkkeeseen oikeuttavaksi myös aika sen 
kalenterivuoden alusta, jona edunsaaja on 
tullut työkyvyttömäksi, sen kalenterikuukau-
den loppuun, jona edunsaaja täyttää 63 vuo-
den iän tai tätä alemman eläkeiän tai 
eroamisiän (tuleva aika). Edellytyksenä on 
kuitenkin, että edunsaajalla on työkyvyttö-
myyden alkamisvuoden ja sitä edeltäneen 
kymmenen kalenterivuoden aikana työnteki-
jäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainitun 
lain tai eläkesäännön mukaisia työansioita 
vähintään 12 566,70 euroa.  

Tulevan ajan eläkkeen perusteena oleva 
työansio (tulevan ajan ansio) määrätään nii-
den työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentis-
sa mainitun lain tai eläkesäännön mukaisten 
työansioiden perusteella, jotka edunsaajalla 
on ollut työkyvyttömyyden alkamisvuotta 
edeltäneiden viiden kalenterivuoden aikana 
(tarkasteluaika). Tulevan ajan ansiota mää-
rättäessä vuosityöansiot tarkistetaan 7 c §:n 
mukaisesti. Tulevan ajan ansio on tarkastelu-
aikana saatujen, näin tarkistettujen työansioi-
den summa jaettuna kuudellakymmenellä. 

Tulevan ajan ansiota määrättäessä siihen 
luetaan myös tarkasteluaikaan kohdistuva 6 
§:ssä mainitun etuuden perusteena oleva an-
sio tai työtulo tarkistettuna 7 c §:ssä tarkoite-
tulla palkkakertoimella. 

Jos edunsaaja on tarkasteluaikana saanut 
työttömyysturvalain (1290/2002) mukaista 
peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea tai 
työttömyysturvalain peruspäivärahan suu-
ruista työvoimapoliittista koulutustukea tai 
koulutuspäivärahaa tai julkisesta työvoima-
palvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista 
perustukea, otetaan tulevan ajan ansiota mää-
rättäessä työansiona huomioon 1 047, 22 eu-
roa jokaiselta täydeltä kuukaudelta, jolta 
mainittua etuutta on suoritettu. Vastaavalla 
tavalla otetaan huomioon myös sairausva-
kuutuslain mukainen päiväraha, jos se on 
myönnetty työttömyysturvalain mukaisen pe-

ruspäivärahan suuruisena. 
Jos tulevan ajan ansiota määrättäessä tar-

kasteluaikana edunsaajalla ei ole 3 ja 4 mo-
mentissa tarkoitettujen ansioiden lisäksi 2 
momentissa tarkoitettuja työansioita, edun-
saajalla ei ole oikeutta tulevan ajan eläkkee-
seen. 

Jos edunsaajan työansiot ovat tarkasteluai-
kana hänen vakiintunutta ansiotasoaan pie-
nemmät alle kolmevuotiaan lapsen hoitami-
sen vuoksi ja tämän seikan johdosta hänen 
eläketurvansa olisi alentunut vähintään 20 
prosenttia, käytetään sen estämättä, mitä 
edellä tässä pykälässä säädetään, edunsaajan 
hakemuksesta 2 momentin mukaisena ansio-
na sitä työansiota, jota lapsenhoitoaika ei ole 
pienentänyt. Tällöin työansioita otetaan kui-
tenkin huomioon enintään viimeiseltä kym-
meneltä vuodelta.  

Valtiovarainministeriön asetuksella voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä tämän py-
kälän soveltamisesta. 

 
5 b § 

Sen estämättä, mitä 5 a §:n 2 momentissa 
säädetään, tulevan ajan ansiota määrättäessä 
otetaan huomioon myös työkyvyttömyyden 
alkamisvuoden ansiot sen kuukauden lop-
puun asti, jona edunsaaja on tullut työkyvyt-
tömäksi, jos: 

1) edunsaajalla ei ole tarkasteluaikana yh-
tenäkään vuonna sellaisia työansioita, jotka 5 
a §:n 2, 3 ja 6 momentin mukaan otetaan 
huomioon tulevan ajan ansiota määrättäessä; 
tai 

2) edunsaajalla on 1 kohdassa tarkoitettuja 
työansioita vain työkyvyttömyyden alkamis-
vuonna tai sitä edeltävänä vuonna. 

Jos edunsaaja on tullut työkyvyttömäksi 
ennen sen kalenterivuoden päättymistä, jona 
hän täyttää 23 vuotta, tarkasteluaika on sen 
estämättä, mitä 5 a §:n 2 momentissa sääde-
tään, 18 vuoden täyttämistä seuraavan kuu-
kauden alkamisen ja sen kuukauden, jona 
edunsaaja on tullut työkyvyttömäksi, päätty-
misen välinen aika. Tällöin tulevan ajan an-
sio on tänä tarkasteluaikana saatujen, 7 c §:n 
mukaan tarkistettujen työansioiden summa 
jaettuna samaan ajanjaksoon sisältyvien kuu-
kausien lukumäärällä.  

Tämän lain alainen tulevan ajan ansio on 
sama suhteellinen osuus 5 a §:n 2, 3 ja 6 
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momentissa sekä edellä 1 ja 2 momentissa 
määritellystä tulevan ajan ansioiden yhteis-
määrästä kuin mikä tämän lain alaisten työ-
ansioiden osuus on työntekijäin eläkelain 8 
§:n 4 momentissa mainittujen lakien ja eläke-
säännön mukaisten ansioiden yhteismäärästä 
5 a §:n 2 momentin sekä edellä 2 momentin 
mukaisena tarkasteluaikana.  

Valtiovarainministeriön asetuksella voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä tämän py-
kälän soveltamisesta. 

 
5 c § 

Jos työkyvyttömyyseläkettä saaneelle 
edunsaajalle myöhemmin on suoritettava 
vanhuuden tai uuden työkyvyttömyyden pe-
rusteella eläkettä, eläkkeeseen oikeuttavaksi 
lasketaan myös aika, jolta hänellä oli oikeus 
saada aikaisempaa eläkettä. Eläkkeeseen oi-
keuttavaksi ei kuitenkaan lasketa aikaa, jolta 
18 §:n 2 momentin mukaan ei ole oikeutta 
eläkkeeseen. Määrättäessä tämän lain mu-
kaista eläkettä työkyvyttömyyseläkkeen ajal-
ta käytetään perusteena sitä suhteellista 
osuutta tulevan ajan ansiosta, joka vastaa tä-
män lain mukaisten työansioiden määrää 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
mainittujen lakien tai eläkesäännön mukais-
ten työansioiden yhteismäärästä. 

Jos työkyvyttömyyseläkettä saaneelle 
edunsaajalle myöhemmin on suoritettava 
eläkettä sellaisen uuden työkyvyttömyyden 
perusteella, joka on alkanut ennen kuin aikai-
semman eläkkeen päättymisestä on kulunut 
kaksi vuotta, tai jos eläke myönnetään saman 
sairauden, vian tai vamman perusteella kuin 
aikaisempi eläke, uusi eläke määrätään samo-
jen perusteiden mukaan kuin aikaisempi elä-
ke. Jos vanhuuseläke alkaa ennen kuin työ-
kyvyttömyyseläkkeen päättymisestä on kulu-
nut kaksi vuotta, vanhuuseläke määrätään 
samojen perusteiden mukaan kuin työkyvyt-
tömyyseläke. 

Jos tämän lain mukaista kuntoutusrahaa 
saaneelle edunsaajalle myönnetään työkyvyt-
tömyyseläke sellaisen työkyvyttömyyden pe-
rusteella, joka on alkanut ennen kuin kuntou-
tusrahakauden päättymisestä on kulunut kak-
si vuotta, eläke määrätään niillä perusteilla, 
joiden mukaan se olisi määrätty, jos työky-
vyttömyys olisi alkanut kuntoutusrahakauden 
alkaessa. 

6 § 
Eläkkeeseen oikeuttavat myös ne jäljempä-

nä 1-9 kohdissa mainitut etuudet, jotka edun-
saaja on saanut 18 vuoden iän täyttämistä 
seuraavan kalenterikuukauden alusta eläke-
tapahtumaa edeltävän vuoden loppuun men-
nessä. Edellytyksenä on, että edunsaajalla on 
ennen eläketapahtumavuoden alkua työnteki-
jäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoitetun 
eläkelain tai eläkesäännön mukaisia työansi-
oita vähintään 12 566,70 euroa. Etuudet eivät 
kuitenkaan oikeuta eläkkeeseen siltä ajalta, 
jolta edunsaaja on saanut työntekijäin eläke-
lain 8 §:n 4 momentissa mainitun lain tai elä-
kesäännön mukaista muuta kuin perhe-
eläkettä. Tässä pykälässä tarkoitettu eläkeoi-
keus määräytyy etuuksien perusteena olevien 
työ- ja ansiotulojen mukaan seuraavasti: 

1) äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhem-
painrahan perusteena oleva sairausvakuutus-
lain (364/1963) mukainen työtulo; 

2) vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukai-
sen vuorottelukorvauksen perusteena oleva 
ansio; 

3) työttömyysturvalain mukaisen ansioon 
suhteutetun päivärahan perusteena oleva an-
sio edellyttäen, että päivärahaa on saatu joko 
työttömyysturvalaissa tarkoitettuna palkan-
saajana tai mainitun lain 1 luvun 6 §:n 2 
momentissa tarkoitettuna yrittäjänä, siltä osin 
kuin päivärahaa on saatu ennen 63 vuoden 
iän täyttämistä; 

4) julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain (1295/2002) mukaisen ansiotuen perus-
teena oleva ansio;  

5) työttömyysturvalain 10 luvussa tarkoite-
tun koulutuspäivärahan perusteena oleva an-
sio; 

6) aikuiskoulutustuesta annetun lain 
(1276/2000) mukaisen aikuiskoulutustuen 
perusteena oleva ansio; 

7) työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentis-
sa mainitun lain tai eläkesäännön taikka kun-
toutusrahalain (611/1991) mukaisen kuntou-
tusrahan tai tapaturmavakuutuksen tai liiken-
nevakuutuksen kuntoutusta koskevien sään-
nösten perusteella myönnetyn ansionmene-
tyskorvauksen perusteena oleva työansio siltä 
ajalta, jolta etuus on maksettu edunsaajalle, 
ei kuitenkaan, jos kuntoutusraha on maksettu 
eläkkeen lisänä; 



 HE 46/2004 vp  
  
   

 

58

8) sairauspäivärahan ja erityishoitorahan 
perusteena oleva sairausvakuutuslaissa tar-
koitettu työtulo siltä ajalta, jolta päiväraha on 
maksettu edunsaajalle; 

9) tapaturma-, liikenne- tai sotilastapatur-
mavakuutusta koskevien säännösten mukai-
sen ansionmenetyskorvauksen perusteena 
oleva työansio siltä ajalta, jolta päiväraha on 
maksettu edunsaajalle, jos edunsaajalle ei 
makseta sairausvakuutuslain mukaista saira-
uspäivärahaa tämän ansionmenetyskorvauk-
sen vuoksi. 

Siltä ajalta, jolta 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettu etuus on maksettu edunsaajalle, 
eläkkeen perusteena on mainitun etuuden pe-
rusteena oleva työtulo korotettuna kertoimel-
la 1,17. Ajalta, jolta etuus on maksettu työn-
antajalle, eläkkeen perusteena on mainitun 
etuuden perusteena oleva työtulo muunnettu-
na kertoimella 0,17. Jos kuitenkin etuus on 
ansiotulojen puuttumisen tai niiden vähäi-
syyden vuoksi maksettu vähimmäispäivära-
han suuruisena, eläkkeen perusteena on 
523,61 euroa kuukaudessa. Jos etuus on työ-
hön paluun vuoksi maksettu vähimmäispäi-
värahan suuruisena, etuuden perusteena on 
edunsaajalle maksetun vähimmäispäivärahan 
määrä.  

Eläkkeen perusteena on 75 prosenttia 1 
momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun etuu-
den perusteena olevasta ansiosta ja 65 pro-
senttia 4-9 kohdassa tarkoitetun etuuden pe-
rusteena olevasta ansiosta tai työtulosta. 

Jos eläkkeensaajalla on oikeus eläkkeeseen 
kahden tai useamman työeläkelain mukaan, 
1-3 momentissa mainituista ansioista karttu-
neen eläkkeen osan käsittelee ja ratkaisee 3 a 
§:ssä tarkoitettu viimeinen eläkelaitos tai jos 
viimeistä eläkelaitosta koskevia säännöksiä 
ei sovelleta, työntekijäin eläkelain 10 d §:n 1 
momentissa tarkoitettu eläkelaitos tai jos 
edunsaajalla ei ole yksityisten eläkelakien 
mukaisia työansioita, se eläkelaitos, jossa 
eläketurva on järjestetty viimeisen ansiotyön 
perusteella. Vastuu näiden etuuksien perus-
teella karttuneesta eläkkeestä jaetaan eläke-
laitosten kesken siten kuin työntekijäin elä-
kelain 12 §:n 1 momentin 6 kohdassa sääde-
tään.   

 
7 § 

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota 

määrättäessä otetaan huomioon palkka tai 
muu vastike, joka on maksettu tai sovittu 
maksettavaksi korvauksena työstä. Tällainen 
vastike katsotaan eläkkeen perusteena ole-
vaan työansioon kuuluvaksi myös silloin, 
kun sen suorittaa edunsaajalle työnantajan si-
jasta konkurssipesä, palkkaturvalaissa 
(866/1998) tarkoitettu palkkaturvasta huoleh-
tiva viranomainen tai muu maksaja (sijais-
maksaja). 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna vastik-
keena ei pidetä muun muassa: 

1) työnantajalta saatua henkilökuntaetua; 
2) virka- tai työmatkasta saatua päivärahaa 

tai muuta kustannusten korvausta; 
3) työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 14 §:n 

1 momentissa tarkoitettua odotusajan palk-
kaa; 

4) työsopimuksen tai virkasuhteen päättä-
misestä maksettavaa korvausta tai muuta va-
hingonkorvausta; 

5) edunsaajalle suoritettua ulkomaanedus-
tuksen virkamiehille paikallisten erikoisolo-
suhteiden perusteella suoritettavista korvauk-
sista sekä muista etuuksista annetussa laissa 
(651/1993) tarkoitettuja korvauksia ja muita 
etuuksia sekä ulkomaanedustuksen virka-
miehille paikallisten erikoisolosuhteiden pe-
rusteella maksettavista korvauksista annetus-
sa asetuksessa (652/1993) mainittuja paikal-
liskorotusta ja korvauksia.   

Jos edunsaaja, joka on Suomen kansalai-
nen, on ollut ulkomaanedustuksen virkamies, 
puolustusvoimista annetun asetuksen 
(667/1992) 64 §:ssä tarkoitettu virkamies, 
teknologian kehittämiskeskuksen ulko-
maanyksiköissä työskentelevä toimihenkilö 
tai muu virkamies tai toimihenkilö, jonka 
palkkaukseen sovelletaan ulkomaanedustuk-
sen virkamiehille paikallisten erikoisolosuh-
teiden perusteella suoritettavista korvauksista 
sekä muista etuuksista annettua lakia, lisä-
tään eläkettä laskettaessa hänen 1 momentis-
sa tarkoitettuun työansioonsa kalliinpaikanli-
sä, jollei se muutoin sisälly työansioon. Kal-
liinpaikanlisä lisätään sen suuruisena kuin se 
suoritettaisiin, jos edunsaajan toimipaikka 
olisi Helsingissä. 

 
7 a § 

Jos edunsaajalla on tämän lain alaisia ansi-
oita vähintään kolmena perättäisenä kalente-
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rivuotena ennen eläketapahtumavuotta kuna-
kin vuonna vähintään 6 000 euroa, eläke 
karttuu eläketapahtumavuodelta eläketapah-
tumavuotta edeltäneen vuoden ansioista. 
Edellisen vuoden ansiot kerrotaan eläketa-
pahtumavuoden alusta eläketapahtumakuu-
kauden loppuun olevien kuukausien määrällä 
ja jaetaan luvulla 12. 

Jos eläketapahtumavuotta edeltäneen vuo-
den ansiot kuitenkin poikkeavat kahden sitä 
edeltäneen vuoden keskiansioista yli 10 pro-
sentilla, ei sovelleta, mitä 1 momentissa sää-
detään, vaan eläke karttuu eläketapahtuma-
vuodelta eläketapahtumaan mennessä makse-
tuista tämän lain alaisista ansioista.  

 
7 b § 

Eläkettä laskettaessa kunkin vuoden työan-
siosta vähennetään määrä, joka vastaa sano-
tulle kalenterivuodelle vahvistettua edunsaa-
jan eläkemaksuprosenttia tai 53 vuotta täyt-
täneiden osalta korotettua maksua . 

 
7 c § 

Tässä laissa säädetyt ansiorajat ja rahamää-
rät sekä eläkettä laskettaessa kunkin vuoden 
työansio tarkistetaan kertoimella, jossa palk-
katason muutoksen painokerroin on 0,8 ja 
hintatason muutoksen painokerroin 0,2 
(palkkakerroin). Palkkakertoimena käytetään 
sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain 
työntekijäin eläkelain 7 b §:n nojalla vahvis-
tamaa palkkakerrointa.  

 
7 d §  

Työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustu-
kea korotetaan jäljempänä mainitulla kertoi-
mella sen kalenterivuoden alusta, johon 
mennessä eläkettä tai kuntoutustukea on 
maksettu yhteensä viideltä täydeltä kalenteri-
vuodelta. Tämä kertakorotus lasketaan edun-
saajalle myönnetyn tämän lain mukaisen 
eläkkeen määrän perusteella. Korotus määrä-
tään sen mukaan, minkä ikäinen edunsaaja 
on korotusvuoden alussa siten, että iän olles-
sa 24—26 vuotta, korotusprosentti on 21. 
Korotusprosentti pienenee kutakin ikävuotta 
kohden 0,7 prosenttiyksiköllä. Iän ollessa yli 
55 vuotta korotusta ei tehdä. 

 
7 e § 

Eläketurva sopeutetaan eliniän odotteen 

muutokseen vuoden 2009 jälkeen siten, että 
vanhuuseläkkeen alkaessa eläke muunnetaan 
edunsaajan 62 vuoden iän täyttämisvuodelle 
vahvistetulla elinaikakertoimella. Jos van-
huuseläke kuitenkin alkaa ennen 62 vuoden 
iän täyttämisvuotta, vanhuuseläke muunne-
taan eläkkeen alkamisvuodelle vahvistetulla 
elinaikakertoimella.  

Kun työkyvyttömyyseläke muuttuu van-
huuseläkkeeksi 62 vuoden iässä tai sen jäl-
keen, eläke tarkistetaan edunsaajan 62 vuo-
den iän täyttämisvuodeksi vahvistetulla elin-
aikakertoimella. Jos työkyvyttömyyseläke 
muuttuu vanhuuseläkkeeksi ennen 62 vuoden 
iän täyttämisvuotta, eläke tarkistetaan kui-
tenkin elinaikakertoimella, joka on vahvistet-
tu sille vuodelle, jona eläke muuttuu van-
huuseläkkeeksi. 

Elinaikakertoimena käytetään sosiaali- ja 
terveysministeriön vuosittain työntekijäin 
eläkelain 7 h §:n nojalla vahvistamaa elinai-
kakerrointa. 

Valtiovarainministeriön asetuksella voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä elinaikaker-
toimen laskemisesta.  

 
8 § 

Vanhuuseläke myönnetään aikaisintaan 63 
vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenteri-
kuukauden alusta, kuitenkin aikaisintaan 
eläkkeen hakemista seuraavan kuukauden 
alusta. Edellytyksenä on, ettei edunsaaja enää 
ole siinä virka- tai työsuhteessa, josta hän jää 
eläkkeelle. Jos eläkettä on haettu kolmen 
kuukauden kuluessa virka- tai työsuhteen 
päättymisestä, eläke myönnetään kuitenkin 
virka- tai työsuhteen päättymistä lähinnä seu-
raavan kalenterikuukauden alusta.   

Vanhuuseläkkeen aikaisista työansioista 
karttuneeseen eläkkeeseen on oikeus aikai-
sintaan 68 vuoden iän täyttämistä seuraavan 
kalenterikuukauden alusta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Oikeutta varhennettuun vanhuuseläkkee-
seen tai osa-aikaeläkkeeseen ei ole edellä 4 
momentin 1-3 kohdassa tarkoitetulla edun-
saajalla. 

Jos edunsaaja on saanut tämän lain, kun-
nallisen eläkelain, Kansaneläkelaitoksesta 
annetun lain (731/2001) 7 §:n 1 momentin 8 
tai 9 kohdassa tarkoitetun eläkesäännön, 
Suomen Pankin eläkesäännön, evankelis-
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luterilaisen kirkon eläkelain (298/1966) tai 
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 
(521/1969) nojalla myönnetyn taikka Ahve-
nanmaan maakunnan varoista soveltuvin osin 
valtion eläkesäännösten mukaisesti suoritet-
tavaa eläketurvaa koskevan lainsäädännön 
nojalla myönnetyn vanhuuseläkkeen, joka on 
karttunut 31 päivään joulukuuta 1994 saakka 
11/60 prosenttia eläkeajaksi luetulta kuukau-
delta, hänellä on palveluksen päätyttyä oike-
us tämän lain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen 
riippumatta siitä, onko hän saavuttanut eläke-
ikänsä.  

Jos edunsaaja on saanut 6 momentissa 
mainittujen säännösten tai määräysten perus-
teella varhennetun vanhuuseläkkeen, joka on 
karttunut 31 päivään joulukuuta 1994 saakka 
11/60 prosenttia eläkeajaksi luetulta kuukau-
delta, tämän eläkkeen saamisen eläkeikää pi-
detään myös hänen tämän lain mukaisena 
eläkeikänään.  

 
9 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työkyvyttömyyseläke myönnetään toistai-

seksi tai 3 momentissa tarkoitettuna kuntou-
tustukena määräajaksi. Kun työkyvyttömyys-
eläke myönnetään 1 momentin d kohtaa so-
veltaen, se myönnetään joko täytenä eläk-
keenä tai osatyökyvyttömyyseläkkeenä sen 
mukaan kuin sen perusteena oleva eläke on 
myönnetty. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edunsaajalla on oikeus saada ennakkopää-
tös siitä, täyttääkö hän 1 ja 7 momentissa tar-
koitetun työkyvyttömyyseläkkeen, silloin 
kun sitä haetaan osatyökyvyttömyyseläkkee-
nä sekä 9 b §:ssä mainitut osatyökyvyttö-
myyseläkkeenä myönnettävän työkyvyttö-
myyseläkkeen saamisen edellytykset. Pää-
tökseen saa hakea muutosta niin kuin 23 
§:ssä säädetään. Myönteinen ennakkopäätös 
on valtiokonttoria sitova, jos siihen perustuva 
eläkehakemus tehdään yhdeksän kuukauden 
tai työnantajan ja edunsaajan sopiman sitä pi-
temmän ajan kuluessa päätöksen lainvoimai-
seksi tulosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työkyvyttömyyseläkkeen aikana ansait-
tuun eläkkeeseen on oikeus hakemuksesta 
aikaisintaan siitä ajankohdasta lukien, kun 
työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläk-

keeksi, edellyttäen, ettei edunsaaja ole enää 
siinä virka- tai työsuhteessa, josta hän on siir-
tymässä eläkkeelle, tai siitä ajankohdasta, jo-
na työkyvyttömyyseläkkeen päätyttyä myön-
netään sellainen uusi eläke, johon ei sovelleta 
5 c §:n 2 tai 3 momenttia. 

 
9 a § 

Ennen vuotta 1950 syntyneellä pitkäaikai-
sesti työttömällä edunsaajalla on oikeus saa-
da työttömyyseläkettä 60 vuotta täytettyään 
siihen saakka kunnes hän täyttää 63 vuotta 
edellyttäen, että:  

1) hänelle on 2 momentissa tarkoitettua 
eläketapahtumapäivää välittömästi edeltänei-
den 15 kalenterivuoden aikana karttunut 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
tarkoitettua peruseläkettä tai muuta siihen 
verrattavaa työ- tai virkasuhteeseen perustu-
vaa eläkettä yhteensä vähintään viideltä vuo-
delta; ansioiden perusteella karttumisaikaa 
otetaan tällöin huomioon siten kuin lyhytai-
kaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain 4 §:n 4 momentissa säädetään; 

2) hän esittää työttömyyskassan tai kansan-
eläkelaitoksen todistuksen siitä, ettei hänellä 
ole enää oikeutta työttömyyspäivärahaan 
työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 7 
tai 9 §:n mukaan; ja että  

3) hän esittää työvoimatoimiston todistuk-
sen siitä, että hän on siellä työttömänä työn-
hakijana ja ettei hänelle voida osoittaa sel-
laista työtä, jonka vastaanottamisesta hän ei 
voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan työt-
tömyysturvalain mukaiseen työttömyyspäivä-
rahaan. 

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se tä-
män lain mukainen työkyvyttömyyseläke, 
joka edunsaajalle olisi myönnetty, jos hänellä 
eläketapahtumahetkellä olisi ollut oikeus 
työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tulevan ajan 
eläkettä laskettaessa sovelletaan kuitenkin 5 
a, 5 b, 7 ja 7 b §:ää sellaisina kuin mainitut 
lainkohdat ovat voimassa 31 päivänä joulu-
kuuta 2004. Työttömyyseläkkeeseen ei kui-
tenkaan lisätä tulevan ajan eläkettä. Eläketa-
pahtuman katsotaan sattuneen sinä päivänä, 
jona edunsaaja täyttää kaikki 1 momentissa 
tarkoitetut työttömyyseläkkeen saamisen 
edellytykset.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos edunsaaja täyttää edellä tässä pykälässä 
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säädetyt edellytykset 62 vuotta täytettyään, 
hänelle myönnetään vanhuuseläke siten kuin 
10 a §:n 3 momentissa säädetään. 

 
9 b § 

Edellä 9 §:n 1 momentin b ja c kohdassa 
sekä 9 §:n 7 momentissa tarkoitettu työky-
vyttömyyseläke myönnetään joko täytenä 
eläkkeenä tai osatyökyvyttömyyseläkkeenä. 
Tällöin täysi työkyvyttömyyseläke myönne-
tään edunsaajalle, jonka työkyvyn voidaan 
arvioida ainakin vuoden ajaksi alentuneen 
vähintään 3/5:lla. Jos työkyky on alentunut 
tätä vähemmän, mutta kuitenkin vähintään 
2/5:lla, myönnetään eläke osatyökyvyttö-
myyseläkkeenä.  

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruus 
määrätään 10 §:n 1, 4 ja 5 momentin mu-
kaan. Osatyökyvyttömyyseläke on puolet 
täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä.  

 
9 d §  

Oikeus saada osa-aikaeläkettä on osa-
aikatyöhön siirtyneellä 58-67 -vuotiaalla 
edunsaajalla edellyttäen, että;  

1) hän ei saa tämän lain mukaista eläkettä, 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
tarkoitettua peruseläkettä tai muuta siihen 
verrattavaa työ- tai virkasuhteeseen tai yrittä-
jätoimintaan perustuvaa eläkettä; 

2) hänellä on välittömästi ennen osa-
aikaeläkkeen alkamista tämän lain piiriin 
kuuluvaa kokoaikaista palvelua yhdenjaksoi-
sesti vähintään kuusi kuukautta ja hänellä on 
ennen osa-aikaeläkkeen alkamisvuotta välit-
tömästi edeltäneiden viiden kalenterivuoden 
aikana tämän lain alaisia työansioita kolmena 
kalenterivuonna vähintään 12 000 euroa 
vuodessa; kokoaikaisena palveluna pidetään 
sellaista työtä, jossa työansiot ovat vähintään 
1 000 euroa kuukaudessa;  

3) hänen palveluksensa työaika ja ansio on 
vähentynyt niin, että työansiot osa-aikatyössä 
ovat yhteensä vähintään 35 prosenttia ja 
enintään 70 prosenttia ennen vähentämistä 
hänellä olleesta vakiintuneesta ansiosta, kui-
tenkin vähintään 229,34 euroa kuukaudessa, 
jolloin työajan vähentyminen ei saa merkit-
tävästi poiketa työansioissa tapahtuneesta 
vähenemisestä; sekä 

4) hän ei ole yhdenjaksoisesti poissa työstä 
kuutta viikkoa pitempää aikaa, mihin ei lueta 

vuosilomaa tai muuta siihen verrattavaa ai-
kaa eikä aikaa, jolta hän saa sairausvakuutus-
lain mukaista päivärahaa. 
— — — — — — — — — — — — — — 

Vakiintuneena ansiona pidetään osa-
aikaeläkettä määrättäessä sitä 5 a §:ssä tar-
koitettua tulevan ajan ansiota, jonka perus-
teella edunsaajan työkyvyttömyyseläke las-
kettaisiin, jos edunsaaja osa-aikaeläkkeen al-
kamishetkellä olisi tullut työkyvyttömäksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
tää, että 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta 
rahamääräisestä ansiorajasta ja 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitetuista työajan vähentämistä 
koskevista edellytyksistä saadaan erityisestä 
syystä poiketa.  

Oikeutta osa-aikaeläkkeeseen ei ole edun-
saajalla, joka saa lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 
mukaista osa-aikaeläkettä, jos se perustuu 
tämän lain mukaista eläkettä varten elä-
keajaksi luettavasta palveluksesta saatuun 
ansioon.  

Jos edunsaaja on valtiollistamisen yhtey-
dessä siirretty kunnallisesta tai yksityisestä 
palveluksesta valtion palvelukseen, otetaan 1 
momentin 2 kohdassa mainittua kuuden kuu-
kauden määräaikaa laskettaessa huomioon 
edunsaajan valtiollistamista edeltänyt kun-
nallinen tai yksityinen palvelus ja kolmen 
vuoden ansioissa myös ansiot kunnallisesta 
tai yksityisestä palveluksesta.  

 
10 § 

Eläkettä karttuu vuodessa tämän lain alai-
sista kunkin vuoden eläkkeen perusteena 
olevista työansioista: 

1) 1,5 prosenttia sen kalenterikuukauden 
loppuun, jona edunsaaja täyttää 53 vuotta ja 
ajalta, jona eläkkeensaaja on saanut työnteki-
jäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainitun 
lain tai eläkesäännön mukaista työkyvyttö-
myys-, työttömyys- tai vanhuuseläkettä tai 
maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoselä-
kettä, luopumiskorvausta tai luopumistukea 
taikka niitä vastaavaa ulkomailta maksetta-
vaa eläkettä, sekä 6 §:ssä tarkoitetusta eläk-
keen perusteesta;  

2) 1,9 prosenttia sitä seuraavan kalenteri-
kuukauden alusta, jona edunsaaja täyttää 53 
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vuotta, sen kalenterikuukauden loppuun, jona 
edunsaaja täyttää 63 vuotta; 

3) 4,5 prosenttia sitä seuraavan kalenteri-
kuukauden alusta, jona edunsaaja täyttää 63 
vuotta, ei kuitenkaan, jos edunsaaja saa tänä 
aikana eläkettä muuna kuin osa-
aikaeläkkeenä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tulevan ajan eläke on 5 a §:ssä tarkoitetus-
ta tulevan ajan ansiosta: 

1) 1,5 prosenttia vuotta kohden siltä osin 
kuin eläkkeeseen luetaan tuleva aika 50 vuo-
den iän täyttämiskuukauden loppuun; 

2) 1,3 prosenttia vuotta kohden siltä osin 
kuin tuleva aika luetaan 50 vuoden iän täyt-
tämistä seuraavan kalenterikuukauden alun ja 
63 vuoden iän täyttämiskuukauden lopun vä-
liseltä ajalta. 

Ajalta, jolta edunsaaja on saanut työkyvyt-
tömyyseläkettä, eläkettä karttuu työkyvyttö-
myyden alkamisvuoden alusta eläkkeen päät-
tymiskuukauden loppuun 5 a §:ssä tarkoite-
tun tulevan ajan ansion perusteella siten kuin 
5 c §:n 1 momentissa säädetään: 

1) 1,5 prosenttia vuotta kohden siltä osin 
kuin eläkkeeseen luetaan aika 50 vuoden iän 
täyttämiskuukauden loppuun; 

2) 1,3 prosenttia vuotta kohden siltä osin 
kuin eläkkeeseen luetaan 50 vuoden iän täyt-
tämistä seuraavan kalenterikuukauden alun ja 
63 vuoden iän täyttämiskuukauden lopun vä-
linen aika. 

Osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdystä osa-
aikatyöstä karttuu eläkettä siten kuin 1 mo-
mentissa säädetään.  

Osa-aikaeläkettä saaneen edunsaajan työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen lisätään 1/8 pro-
senttia ja vanhuuseläkkeeseen 1/16 prosenttia 
jäljempänä säädetystä ansion alenemasta jo-
kaiselta kuukaudelta, jolta edunsaaja on saa-
nut osa-aikaeläkettä. Tällöin eläkettä määrät-
täessä ansion alenema on se 10 b §:n 2 ja 3 
momentin mukainen työansioiden erotus, 
jonka perusteella edunsaajan osa-aikaeläke 
on ensimmäisen kerran laskettu. Jos osa-
aikaeläkkeen rinnalla tehdystä osa-aikatyöstä 
karttuvaan eläkkeeseen luetaan mukaan tule-
van ajan eläke, tulevalta ajalta eläke laske-
taan 4 momentin 2 kohdan mukaisesti myös 
edellä tarkoitetusta ansion alenemasta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Tämän lain mukaisesta eläkkeestä vähen-

netään valtion palvelukseen ulkomailta otet-
tuna työntekijänä toimimisen perusteella ul-
komailta tuleva eläke tai sitä vastaava etuus, 
jonka kustannuksiin valtio on osallistunut, 
siltä osin kuin se perustuu samaan työansioon 
kuin tämän lain mukainen eläke.  

Edellä 9 momentissa tarkoitettu eläkettä 
vastaava etuus vähennetään tämän lain mu-
kaisesta eläkkeestä valtiovarainministeriön 
vahvistamien laskentaperusteiden mukaisesti. 

Kun eläkekarttuma lasketaan kuukautta 
kohden, karttumisprosenttina käytetään 1/12 
edellä 1, 4 ja 5 momentissa mainitusta mää-
rästä. 

 
10 a § 

Jos vanhuuseläke myönnetään 4 §:n 2 mo-
mentin mukaisesti varhennettuna, eläkettä 
vähennetään 0,6 prosenttia jokaiselta kuu-
kaudelta, jolta eläkettä maksetaan ennen 63 
vuoden iän täyttämiskuukautta seuraavan 
kuukauden alkua. Vähennys lasketaan eläk-
keestä, joka edunsaajalle on karttunut eläk-
keen alkamisajankohtaan mennessä.  

Jos vanhuuseläke alkaa myöhemmin kuin 
68 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden 
alusta, korotetaan eläkettä 0,4 prosenttia jo-
kaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alkami-
nen lykkääntyy.  

Sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentissa ja 
edellä 1 momentissa säädetään, edunsaajalla, 
joka saa työttömyyspäivärahaa työttömyys-
turvalain 6 luvun 9 §:n 2 momentin perus-
teella, on oikeus saada vanhuuseläke 62 vuo-
den iässä ilman varhentamisesta johtuvaa vä-
hennystä. 

 
10 b § 

Osa-aikaeläkkeen määrä on, jollei 3 mo-
mentista muuta johdu, 50 prosenttia 9 d §: n 
1 momentin 2 kohdan mukaan määritellyn 
vakiintuneen ansiotulon ja työntekijäin eläke-
lain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien 
tai eläkesäännön piiriin kuuluvasta osa-
aikaisesta ansiotyöstä saadun ansiotulon ero-
tuksesta. 

Jos edunsaajalla on oikeus saada osa-
aikaeläkettä myös muun työntekijäin eläke-
lain 8 §:n 4 momentissa tarkoitetun lain tai 
eläkesäännön perusteella, tämän lain mukai-
nen osa-aikaeläke on sama suhteellinen 
osuus 1 momentissa tarkoitetusta määrästä 
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kuin tämän lain mukaisten työansioiden 
osuus on vakiintuneessa ansiossa huomioon 
otetuista niiden lakien mukaisista työansiois-
ta, joiden perusteella osa-aikaeläke myönne-
tään. 

Osa-aikaeläkkeen enimmäismäärä on 75 
prosenttia siitä työntekijäin eläkelain 8 §:n 
mukaisesti yhteensovitetusta eläkkeestä, joka 
edunsaajalle on karttunut työntekijäin eläke-
lain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien 
tai eläkesääntöjen sekä valtion varoista suori-
tettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kol-
mivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta 
annetun lain (644/2003) mukaan osa-
aikaeläkkeen alkamisajankohtaan mennessä. 
Jos edunsaajalla on oikeus saada osa-
aikaeläkettä myös muun lain tai eläkesään-
nön mukaan ja tässä tarkoitettu rajaus vähen-
tää osa-aikaeläkettä, vähennys tehdään näi-
den lakien ja sääntöjen kesken vakiintunees-
sa ansiotulossa huomioon otettujen työansi-
oiden suhteessa. 

 
12 § 

Tämän lain mukainen eläke yhteensovite-
taan vähentämällä eläkkeestä työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 1 ja 5 momentissa mainitut 
etuudet. Yhteensovitus tehdään soveltuvin 
osin työntekijäin eläkelain 8 §:n mukaisesti.   

 
13 § 

Edellä 12 §:ssä tarkoitettu yhteensovitus 
tehdään uudelleen soveltuvin osin työnteki-
jäin eläkelain 8 a §:n mukaisesti.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Eläkkeen korotusta, jonka määrä on pie-
nempi kuin 5,39 euroa, ei makseta. Edellä 
mainittua rahamäärää tarkistetaan vuosittain 
7 c §:ssä säädetyllä palkkakertoimella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 §  
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä mak-

setaan, jollei 15 a §:n säännöksistä muuta 
johdu, sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuu-
kauden alusta, jonka aikana oikeus eläkkeen 
saamiseen on syntynyt, vanhuuseläkettä kui-
tenkin aikaisintaan palkan saamisen päätty-
mistä seuraavan kuukauden alusta. Työttö-

myyseläkettä maksetaan sitä kuukautta seu-
raavan kuukauden alusta, jonka aikana edun-
saaja täyttää 9 a §:n 1 momentissa tarkoitetut 
eläkkeen saamisen edellytykset. Jos edunsaa-
ja on saanut 9 a §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitetun työvoimatoimiston todistuksen 
myöhemmin kuin kuukauden kuluessa 9 a 
§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun päi-
värahatodistuksen antamisesta, työttömyys-
eläkettä maksetaan työvoimatoimiston todis-
tuksen antamista seuraavan kuukauden alus-
ta. Tämän lain mukaista eläkettä ei kuiten-
kaan makseta siltä ajalta, jolta edunsaajalla 
on oikeus saada lain tai työehtosopimuksen 
taikka työsopimuksen mukaista irtisanomis-
ajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta 
taikka jolle ajalle hänen muun sopimuksen 
tai järjestelyn perusteella työnantajalta saa-
mansa taloudellinen etuus, lukuun ottamatta 
työnantajan järjestämää tai hankkimaa koulu-
tusta, voidaan jaksottaa henkilön vakiintu-
neena pidettävän palkan perusteella. 

Työkyvyttömyyseläkettä ei ilman pätevää 
syytä myönnetä takautuvasti pidemmältä 
ajalta kuin eläkkeen hakemista seuraavaa 
kuukautta edeltäneen vuoden ajalta eikä työt-
tömyyseläkettä tai osa-aikaeläkettä pitem-
mältä kuin kuuden kuukauden ajalta ennen 
sen hakemista seuraavaa kuukautta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos vanhuuseläke tai täysi työkyvyttö-
myyseläke on ennen 12 tai 13 §:n mukaista 
yhteensovitusta pienempi kuin 12,72 euroa 
kuukaudessa, valtiokonttori voi maksaa eläk-
keen kertasuorituksena. Jos valtiokonttori 
maksaa työkyvyttömyyseläkkeen kertasuori-
tuksena, se maksaa samalla kertasuorituksena 
myös työkyvyttömyyseläkkeen jälkeen 
myönnettävän vanhuuseläkkeen. Kertasuori-
tus lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistamien perusteiden mukaan. Kertasuo-
rituksen saaneella ei sen jälkeen ole saman 
eläketapahtuman vuoksi oikeutta eläkkeeseen 
niiden palvelusten perusteella, joihin kerta-
suoritus perustui. Jos määräajaksi myönnetty 
työkyvyttömyyseläke on maksettu kertasuo-
rituksena, voidaan eläkkeensaajalle kuitenkin 
myöntää eläke siltä ajalta, jonka hänen työ-
kyvyttömyytensä määräajan jälkeen jatkuu. 
Mitä tässä momentissa säädetään eläkkeen 
kertasuorituksesta, sovelletaan 3 a §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitettuun viimeisen eläkelai-
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toksen päätösyhdistelmään sisältyvien eläk-
keiden yhteismäärään kuukaudessa.  

 
15 a § 

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä suoritetaan, 
jollei jäljempänä tässä pykälässä toisin sää-
detä, aikaisintaan sen kalenterikuukauden 
alusta, joka ensiksi seuraa sairausvakuutus-
lain 27 §:ssä tarkoitetun päivärahan ensisijai-
suusajan eli 150 ensimmäisen suorituspäivän 
ja tämän jälkeisten sanotussa pykälässä tar-
kemmin määrättyjen viiden tai neljän täyden 
kalenterikuukauden jälkeen. Jos edunsaaja on 
täyttänyt 63 vuotta ennen sairausvakuutuslain 
27 §:ssä tarkoitetun ensisijaisuusajan täytty-
mistä, eläke lasketaan työkyvyttömyyseläk-
keenä, mutta myönnetään vanhuuseläkkeenä 
63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukau-
den alusta lukien.  

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, täyttä työkyvyttömyyseläkettä suorite-
taan 15 §:n mukaisesti, jos eläkehakemus on 
tehty ennen kuin sairausvakuutuslain mukais-
ta päivärahaa on maksettu 1 momentissa 
mainituilta 150 ensimmäiseltä suorituspäiväl-
tä. Tällöin kuitenkin täyden työkyvyttömyys-
eläkkeen suorittamisen edellytyksenä on, ett-
ei eläkehakemuksen tekemistä seuraavan ka-
lenterikuukauden loppuun mennessä tai, jos 
tänä aikana on haettu sairausvakuutuslain 
mukaista päivärahaa, sen hakemista seuraa-
van kalenterikuukauden loppuun mennessä 
ole myönnetty vähintään kuukauden ajalta 
yhdenjaksoisesti maksettavaa päivärahaa, jo-
ka kohdistuu työkyvyttömyyden alkamisen 
jälkeiseen aikaan tai, jos tähän aikaan koh-
distuva päivärahahakemus on hylätty, sen 
hylkäämisen jälkeiseen aikaan. 

Jos osatyökyvyttömyyseläkkeenä myönnet-
tyä työkyvyttömyyseläkettä saavan edunsaa-
jan työkyky muuttuu siten, että hänellä on 
oikeus saada täyttä työkyvyttömyyseläkettä, 
täyteen eläkkeeseen sovelletaan 1 momentin 
säännöksiä. Työkyvyttömyyden jatkuessa 
työkyvyttömyyseläkettä suoritetaan tällöin 
osatyökyvyttömyyseläkkeenä täyden työky-
vyttömyyseläkkeen alkamiseen saakka. 

Jos täysi työkyvyttömyyseläke myönnetään 
takautuvasti 1 momentin mukaisesti, suorite-
taan eläke sairausvakuutusrahastolle siltä 
osin kuin se vastaa samalta ajalta maksettua 
sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa. 

Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään ta-
kautuvasti 2 momentin mukaisesti tai osa-
työkyvyttömyyseläkkeenä ja samalta ajalta 
on maksettu päivärahaa sairausvakuutuslain 
mukaan, suoritetaan eläkettä vain siltä osin 
kuin sen määrä ylittää samalta ajalta makse-
tun päivärahan määrän. 

Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään ta-
kautuvasti, eläkettä ei makseta siltä ajalta, 
jolta edunsaaja on saanut työntekijäin eläke-
lain 8 §:n 4 momentissa mainitun lain tai elä-
kesäännön taikka kuntoutusrahalain 
(611/1991) mukaista kuntoutusrahaa tai ansi-
onmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen 
tai liikennevakuutuksen kuntoutusta koskevi-
en säännösten perusteella 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
16 §  

Eläkkeen määrä tarkistetaan samalla tavoin 
kuin työntekijäin eläkelain 9 §:ssä säädetään 
työntekijäin eläkelain mukaisten eläkkeiden 
tarkistuksesta.  

 
16 a § 

Jos edunsaajalla on oikeus saada tapatur-
mavakuutuslain säännöksiin perustuvaa päi-
värahaa, tapaturmaeläkettä, liikennevakuu-
tuslain nojalla omaan vammaan perustuvaa 
jatkuvaa korvausta tai sotilasvammalakiin 
perustuvaa elinkorkoa, voidaan tämän lain 
mukainen eläke sen estämättä, mitä 12 §:ssä 
säädetään, suorittaa täysimääräisenä, kunnes 
päivärahan, tapaturmaeläkkeen, elinkoron tai 
korvauksen määrä on lopullisesti ratkaistu. 
Edunsaajan oikeus mainittuun päivärahaan, 
tapaturmaeläkkeeseen, elinkorkoon tai kor-
vaukseen siirtyy valtiokonttorille eläkkeestä 
edellä mainittujen suorituksen johdosta vä-
hennettävää määrää vastaavalta osalta.  

 
16 b § 

Jos valtiokonttori on 3 a §:n 1 momentissa 
tarkoitettuna viimeisenä eläkelaitoksena toi-
miessaan maksanut yksityisten alojen eläke-
lain, kunnallisen eläkelain, evankelis-
luterilaisen kirkon eläkelain tai Kansaneläke-
laitoksesta annetun lain 13 §:n mukaista elä-
kettä tai perhe-eläkettä, tai jos 3 a §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu eläkelaitos on viimeisenä 
eläkelaitoksena toimiessaan maksanut tämän 
lain mukaista eläkettä, valtiokonttori selvittää 
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kustannukset eläkelaitosten välillä, perii elä-
kelaitokselta tai hyvittää eläkelaitokselle nä-
mä eläkekustannukset korkoineen viimeis-
tään maksuvuotta seuraavan kalenterivuoden 
aikana. Tätä varten voidaan suorittaa myös 
ennakkoa. Eläkekustannukset peritään ja hy-
vitetään siten kuin eläketurvakeskus, kunnal-
linen eläkelaitos, evankelis-luterilaisen kir-
kon keskusrahasto, Kansaneläkelaitos ja val-
tiokonttori asiasta erikseen tarkemmin sopi-
vat. 
 

17 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos edunsaaja on saanut työttömyysturva-
lain mukaista työttömyyspäivärahaa, työ-
markkinatukea tai koulutuspäivärahaa taikka 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 
mukaista koulutustukea samalta ajalta, jolta 
hänelle myönnetään eläkettä takautuvasti, 
valtiokonttorin on työttömyyskassan tai Kan-
saneläkelaitoksen vaatimuksesta suoritettava 
takautuvasti maksettava eläke työttömyys-
kassalle tai kansaneläkelaitokselle siltä osin 
kuin se vastaa samalta ajalta maksettua työt-
tömyyspäivärahan, työmarkkinatuen, koulu-
tustuen tai koulutuspäivärahan määrää. 

Jos edunsaaja on väliaikaisesti saanut Kan-
saneläkelaitoksen maksamaa eläkettä kan-
saneläkelain 45 §:n 2 momentin mukaan sa-
malta ajalta, jolta hänelle myönnetään 23 §:n 
1 momentissa tarkoitetun valituksen johdosta 
eläkettä takautuvasti, valtiokonttorin on suo-
ritettava takautuva eläke Kansaneläkelaitok-
selle siltä osin kuin se vastaa Kansaneläkelai-
toksen samalta ajalta liikaa maksaman eläk-
keen määrää. Samoin voidaan menetellä, jos 
valtiokonttori jatkaa 23 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun valituksen johdosta myönnettyä 
kuntoutustukea takautuvasti tai silloin, kun 
edunsaaja on saanut kansaneläkelain mukais-
ta eläkettä samalta ajalta, jolta valtiokonttori 
24 §:n 3 momentin mukaisesti oikaisee aikai-
semman päätöksen tai muutoin tarkistaa 
myönnetyn eläkkeen määrän tai oikaisupää-
töksen jälkeen myöntää kuntoutustuelle jat-
koa takautuvasti. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos edunsaajalle myönnetään vanhuuseläke 
takautuvasti samalle ajalle, jolta hän on saa-
nut sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, 
maksetaan eläke sairausvakuutusrahastolle 

siltä osin kuin se vastaa samalta ajalta mak-
setun päivärahan määrää.  

Eläke maksetaan 1−7 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa työnantajalle, työttömyys-
kassalle, Kansaneläkelaitokselle, 4 momen-
tissa tarkoitetulle toimielimelle, kunnalle tai 
sairausvakuutusrahastolle, kuitenkin vain sil-
lä edellytyksellä, että eläkkeen maksamista 
koskeva ilmoitus on tehty valtiokonttorille 
vähintään kaksi viikkoa ennen eläkkeen 
maksupäivää. 
 

18 §  
Jos työkyvyttömyyseläkkeen saajan työky-

ky muuttuu vähintään vuoden ajaksi siten, et-
tä muutoksella on 9 b §:n 1 momentin mu-
kaan vaikutusta eläkkeen suuruuteen, eläke 
tarkistetaan muutosta lähinnä seuraavan kuu-
kauden alusta, jollei 15 a §:n säännöksistä 
muuta johdu. 

Jos eläkkeensaajan työkyky on siinä mää-
rin palautunut, ettei hän enää täytä eläkkeen 
saamisen edellytyksiä, työkyvyttömyyseläke 
lakkautetaan työkyvyn palautumista seuraa-
van kalenterikuukauden alusta lukien. Työ-
kyvyttömyyseläkkeen maksaminen voidaan 
keskeyttää tai lakkauttaa, jos eläkkeensaaja 
on ansiotyössä. Kuntoutusraha lakkautetaan, 
jos sen saaja on ilman pätevää syytä kieltäy-
tynyt ammatillisesta kuntoutuksesta tai hän 
ilman pätevää syytä on keskeyttänyt tällaisen 
kuntoutuksen. Niinikään eläkkeen maksami-
nen voidaan keskeyttää, jos sen saaja ilman 
hyväksyttävää syytä ei ole suostunut valtio-
konttorin määräämään ja kustantamaan tut-
kimukseen tai hoitoon.  

Edunsaajan työkyvyn muuttumista tai pa-
lautumista arvioitaessa taikka työkyvyttö-
myyseläkkeen keskeyttämistä harkittaessa 
otetaan huomioon hänen työansioissaan ta-
pahtuneet muutokset. Osatyökyvyttömyys-
eläkkeeseen ei ole oikeutta aikana, jolloin 
työansiot ovat enemmän kuin 60 prosenttia 
työkyvyttömyyden alkamista edeltävästä va-
kiintuneesta keskiansiosta eikä täyteen työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen aikana, jolloin työ-
ansiot ovat enemmän kuin 40 prosenttia mai-
nitusta keskiansiosta eikä ansiorajan ylitys 
ole tilapäistä. Jos työansioita on vähintään 40 
mutta enintään 60 prosenttia edellä mainitus-
ta keskiansiosta, eläke tarkistetaan osatyöky-
vyttömyyseläkkeeksi. Jos työansioita on yli 



 HE 46/2004 vp  
  
   

 

66

60 prosenttia mainitusta keskiansiosta, työ-
kyvyttömyyseläke lakkautetaan tai sen mak-
saminen keskeytetään. 

Työkyvyttömyyseläke tarkistetaan, keskey-
tetään tai lakkautetaan eläkkeensaajan hake-
muksesta tai valtiokonttorin aloitteesta 9 b 
§:n 1 momentissa ja edellä 1-3 momentissa 
säädetyin edellytyksin. Eläkettä ei kuiten-
kaan tarkisteta, keskeytetä tai lakkauteta pi-
temmältä ajalta kuin eläkkeensaajan tarkis-
tushakemusta tai valtiokonttorin tarkistus-
toimenpiteisiin ryhtymistä lähinnä seuraavaa 
kuukautta edeltävän vuoden ajalta. Jos sellai-
nen työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, jon-
ka maksaminen on keskeytetty, eläke lakkau-
tetaan keskeyttämisajankohdasta lukien. 

Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan tai 
kuntoutustuki päättyy, eläkettä voidaan työ-
hön paluun tukemiseksi jatkaa osatyökyvyt-
tömyyseläkkeen suuruisena kuntoutustukena 
vuotta lyhyemmältäkin ajalta. Osatyökyvyt-
tömyyseläke voidaan maksaa täytenä eläk-
keenä 18 b §:ssä tarkoitetun kuntoutuksen 
ajalta. 

Työkyvyttömyyseläke, joka on myönnetty 
9 §:n 1 momentin d kohtaa soveltaen, lakkau-
tetaan, sen maksaminen keskeytetään tai 
maksettavaa määrää alennetaan, kuitenkin 
vain, jos eläkkeen myöntämisen perusteena 
olevaan eläkkeeseen nähden menetellään si-
ten. 

Osa-aikaeläke lakkautetaan, jos edunsaaja 
ei enää täytä 9 d §:ssä säädettyjä eläkkeen 
saamisen edellytyksiä. Jos työkyvyttömyys- 
tai työttömyyseläke myönnetään samalta 
ajalta, jolta on maksettu osa-aikaeläkettä, 
katsotaan osa-aikaeläke työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläkkeen osasuoritukseksi. Osa-
aikaeläkettä saavan edunsaajan vanhuuseläk-
keen saamisen edellytyksenä on, että osa-
aikatyö on päättynyt ja että hän ennen osa-
aikaeläkkeen lakkaamista ja osa-aikatyön 
päättymistä on saavuttanut iän, jolloin hänel-
lä on oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle. Jos 
edunsaaja täytettyään 68 vuotta edelleen jat-
kaa osa-aikatyötä, muutetaan osa-aikaeläke, 
sen estämättä mitä muualla tässä laissa sää-
detään, saman suuruiseksi vanhuuseläkkeek-
si. Edunsaajan lopettaessa osa-aikatyön mak-
setaan vanhuuseläkkeen lykkääntynyt osa si-
ten korotettuna kuin 10 a §:n 2 momentissa 
säädetään ja lisättynä 10 §:ssä tarkoitetulla 

määrällä.   
Jos osa-aikaeläke on 7 momentin mukai-

sesti lakkautettu, edunsaajalla on oikeus saa-
da uudelleen osa-aikaeläkettä hänen täyttäes-
sään 9 d §:ssä säädetyt edellytykset. Jos osa-
aikaeläke alkaa uudelleen kuuden kuukauden 
kuluessa aikaisemman osa-aikaeläkkeen 
päättymisestä, eläke myönnetään entisin pe-
rustein, jollei 13 §:n 2 momentista muuta 
johdu. 

 
18 a § 

Työttömyyseläke myönnetään toistaiseksi. 
Työttömyyseläkettä ei kuitenkaan makseta:  

1) kalenterikuukaudelta, jonka aikana eläk-
keensaaja ulkomailla oleskelun tai muun vas-
taavan syyn johdosta ei voi ottaa vastaan työ-
tä; 

2) kalenterikuukaudelta, jonka aikana eläk-
keensaaja on ansiotyössä ansaiten vähintään 
523,61 euroa kuukaudessa; eikä  

3) sitä seuraavalta kalenterikuukaudelta, 
jonka aikana eläkkeensaaja on kieltäytynyt 
vastaanottamasta työvoimaviranomaisen hä-
nelle osoittamaa 9 a §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua vähintään kuukauden jatkuvaa työtä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
18 b § 

Edunsaajalla on oikeus saada työkyvyttö-
myyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn 
parantamiseksi tarkoituksenmukaista amma-
tillista kuntoutusta, jos: 

1) asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai 
vamma todennäköisesti aiheuttaa uhkan, että 
hän tulee työkyvyttömäksi 9 §:n 1 momentis-
sa tarkoitetulla tavalla, tai häntä on pidettävä 
mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla tavalla 
työkyvyttömänä; ja  

2) edunsaajan eläkkeeseen sisältyvän 5 a 
§:ssä tarkoitetun tulevan ajan ansiot ovat vä-
hintään 25 133,40 euroa, jos hän olisi tullut 
työkyvyttömäksi ajankohtana (kuntoutusta-
pahtumapäivä), jona hakemus tehtiin tai jona 
edunsaajan kuntoutustarve on viimeistään 
selvitettävä kansaneläkelaitoksen järjestä-
mästä kuntoutuksesta annetun lain 
(610/1991) 6 §:n mukaan; jos edunsaaja jo 
saa työkyvyttömyyseläkettä, edellytetään, et-
tä tulevan ajan ansiot ovat vähintään edellä 
mainitun rajamäärän suuruiset tai että eläk-
keessä on otettu huomioon 5 a ja 5 b §:n mu-
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kainen tuleva aika sellaisena kuin lainkohdat 
ovat voimassa 31 päivänä joulukuuta 2004. 
Kuntoutustapahtumapäivä on kuitenkin kun-
toutustoimenpidettä edeltävä päivä, jos kun-
toutusta haetaan kuntoutustoimenpiteen jo 
alettua, tai sairausloman ensimmäinen päivä, 
jos edunsaaja on jäänyt sairauslomalle työ- 
tai virkasuhteessa ollessaan ja kuntoutustarve 
oli olemassa jo sairausloman alkaessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edunsaajalla on oikeus saada ennakkopää-
tös siitä, täyttääkö hän 1 ja 2 momentissa 
säädetyt ammatillisen kuntoutuksen edelly-
tykset. Päätökseen saa hakea muutosta siten 
kuin 23 §:ssä säädetään. Myönteinen ennak-
kopäätös on valtiokonttoria sitova, jos kun-
toutussuunnitelma toimitetaan valtiokontto-
riin yhdeksän kuukauden kuluessa päätöksen 
lainvoimaksi tulosta. 

Työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden se-
kä muiden lääketieteellisiä kysymyksiä sisäl-
tävien asioiden ratkaisemiseen valtiokontto-
rissa on osallistuttava yhden tai useamman 
asiantuntijalääkärin. Valtiokonttorin asian-
tuntijalääkärin tässä toimessaan antamaan ar-
vioon ei sovelleta, mitä terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain (59/1994) 23 
§:ssä säädetään.  

 
18 c § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos edunsaaja on kokonaan estynyt teke-

mästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen 
vuoksi, kuntoutusraha on yhtä suuri kuin nii-
den työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentis-
sa tarkoitettujen peruseläkkeiden yhteismäärä 
korotettuna 33 prosentilla, johon edunsaajalla 
olisi oikeus, jos hän olisi tullut täyteen työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti työ-
kyvyttömäksi 18 b §:n 1 momentin 2 kohdas-
sa tarkoitettuna kuntoutustapahtumapäivänä. 
Jos hakijan 8 §:n 4 momentissa mainittujen 
lakien piiriin kuuluva työskentely jatkuu vie-
lä sen jälkeen, kun hän on saanut päätöksen 
oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen, täs-
sä momentissa tarkoitettuna ajankohtana pi-
detään kuntoutustoimenpiteen alkamista 
edeltävää päivää. 

Jos edunsaaja ammatillisen kuntoutuksen 
aikana ansaitsee enemmän kuin puolet siitä 
eläkkeen perusteena olevasta palkasta, jonka 
perusteella 2 momentissa tarkoitetun eläk-

keen tulevan ajan eläkkeenosa lasketaan, 
kuntoutusrahan määrä on puolet 2 momentis-
sa tarkoitetun täyden kuntoutusrahan määräs-
tä. 

 
18 d § 

Kuntoutustukeen ja työkyvyttömyyseläk-
keeseen maksetaan 18 b §:n 4 momentissa 
tarkoitetun toimenpiteen kestoajalta kuntou-
tuskorotus. 

Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia kuntou-
tustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen määräs-
tä. 

Kuntoutusrahasta, -korotuksesta ja 
-avustuksesta ja niiden saajasta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä kuntoutustuesta tai työ-
kyvyttömyyseläkkeestä taikka niiden saajasta 
säädetään. Kuntoutusraha, -korotus ja 
-avustus voidaan kuitenkin maksaa kuukautta 
lyhyemmältä ajalta. 
 

18 e § 
Kuntoutusrahaa voidaan maksaa harkin-

nanvaraisena kuntoutusavustuksena kuntou-
tuspäätöksen antamisen ja kuntoutuksen al-
kamisen väliseltä ajalta sekä kuntoutusjakso-
jen väliseltä ajalta. Kuntoutusavustusta mak-
setaan  kuitenkin enintään kolmelta kuukau-
delta kalenterivuotta kohden kummankin 
edellä mainitun syyn perusteella erikseen 
laskettuna, jollei sen maksaminen pitemmältä 
ajalta ole kuntoutuksen turvaamiseksi perus-
teltua. Harkinnanvaraista kuntoutusavustusta 
voidaan myöntää myös hoito- tai kuntoutus-
suunnitelman laatimista varten. Kuntou-
tusavustus on työkyvyttömyyseläkkeen suu-
ruinen eikä siihen makseta kuntoutuskorotus-
ta. 

Kuntoutusrahaa saaneelle voidaan maksaa 
enintään kuudelta kuukaudelta harkinnanva-
raista kuntoutusavustusta, jos tämä on hänen 
työllistymisensä kannalta erityisen tarpeellis-
ta. Tällöin kuntoutusavustus määritellään 
kertasuorituksena ja maksetaan yhdessä tai 
useammassa erässä. Kuntoutusavustusta ei 
kuitenkaan makseta ajalta, jolta edunsaajalla 
on oikeus työttömyysturvalain (1290/ 2002) 
mukaiseen työttömyyspäivärahaan tai työ-
markkinatukeen. 

 
20 § 

Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuus-
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eläkkeeksi 63 vuoden iän tai tätä alemman 
eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden 
alusta lukien, virkasuhteessa olevan eläkkeen 
saajan osalta kuitenkin viimeistään hänen 
saavuttaessaan eroamisikänsä. Tällöin osa-
työkyvyttömyyseläke muuttuu täyden työky-
vyttömyyseläkkeen suuruiseksi vanhuuseläk-
keeksi. Työttömyyseläke muuttuu vanhuus-
eläkkeeksi 63 vuoden iän täyttämistä seuraa-
van kuukauden alusta lukien. Työttömyys-
eläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi, ei 
kuitenkaan sovelleta, mitä 7 e §:ssä sääde-
tään. Jos työttömyyseläkettä määrättäessä on 
sovellettu 9 a §:n 2 momentin kolmatta vir-
kettä, vanhuuseläkkeeseen lisätään tulevan 
ajan eläke. Vanhuuseläkkeeseen lisätään tu-
levan ajan eläke myös silloin, kun edellisessä 
virkkeessä tarkoitettu työttömyyseläke on 2 
momentin nojalla muutettu työkyvyttömyys-
eläkkeeksi. 

Jos eläkkeensaaja työttömyyseläkettä saa-
dessaan tulee 9 a §:ssä tarkoitetulla tavalla 
työkyvyttömäksi, eläke muutetaan saman 
suuruiseksi työkyvyttömyyseläkkeeksi. 

Jos eläkkeensaaja osatyökyvyttömyyselä-
kettä saadessaan tulee 9 a §:ssä tarkoitetulla 
tavalla työttömäksi, eläke muutetaan hake-
muksesta työttömyyseläkkeeksi, joka alkaa 9 
a §:n mukaisesti ja määräytyy samoin kuin 
siinä tapauksessa, että osatyökyvyttömyys-
eläke muutetaan täydeksi työkyvyttömyys-
eläkkeeksi. Tällöin työttömyyseläkkeeseen ei 
kuitenkaan lisätä 9 a §:n 2 momentissa tar-
koitettua tulevan ajan eläkettä, mutta työttö-
myyseläke määrätään vähintään mainitun 
osatyökyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi. Jos 
työttömyyseläke myönnetään samalta ajalta, 
jolta on maksettu osatyökyvyttömyyseläket-
tä, katsotaan osatyökyvyttömyyseläke työt-
tömyyseläkkeen osasuoritukseksi. Muutoin 
mainitusta työttömyyseläkkeestä on voimas-
sa, mitä 15 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. 

 
26 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtiokonttorilla on 1 momentin johdanto-

kappaleessa tarkoitetulla tavalla lisäksi oike-
us saada eläkkeen laskemista varten tiedot 
edunsaajille myönnetyistä 6 §:n 1 momentis-
sa ja 5 a §:n 4 momentissa tarkoitetuista 
etuuksista näiden etuuksien myöntäjiltä. Tie-
dot on annettava valtiokonttorille sen mää-

räämällä tavalla kultakin kalenterivuodelta 
seuraavan vuoden toukokuun loppuun tai 
muuhun valtiokonttorin kanssa sovittuun 
ajankohtaan mennessä. 

Valtiokonttorilla ja muutoksenhakuelimellä 
on oikeus saada 1 ja 2 momentissa mainitut 
tiedot maksutta. Terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä annetussa laissa tarkoitetulla 
ammattihenkilöllä on kuitenkin oikeus saada 
1 momentin 2 kohdassa säädetyn tietojenan-
tovelvollisuuden perusteella antamastaan 
lausunnosta kohtuullinen palkkio. 
 
 

26 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvol-
linen ilmoittamaan valtiokonttorille työky-
kynsä palautumisesta, ryhtymisestään ansio-
työhön ja kuntoutuksen keskeytymisestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 

tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöön-
panosta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Tässä laissa säädetyillä rahamäärillä tarkoi-
tetaan summia, jotka vastaavat työntekijäin 
eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetun palkkakertoi-
men arvoa yksi (1,000) vuonna 2004.  

——— 
1. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 

tammikuuta 2005. Tämän lain 3 §:n 3 mo-
mentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä 
elokuuta 2004. 

2. Tätä lakia sovelletaan eläkkeisiin, joissa 
eläketapahtuma sattuu tämän lain tultua voi-
maan. Kuitenkin sellaiseen työkyvyttömyys-, 
työttömyys-, ja osa-aikaeläkkeeseen, jonka 
eläketapahtuma on vuonna 2005, sovelletaan 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. Jos kuitenkin edunsaaja on täyt-
tänyt 63 vuotta ennen vuonna 2005 alkavaa 
työkyvyttömyyttä, eläke lasketaan työkyvyt-
tömyyseläkkeenä tämän lain voimaantullessa 
voimassa olevien säännösten mukaan, mutta 
myönnetään vanhuuseläkkeenä eläkkeen ha-
kemista seuraavan kuukauden alusta lukien 
tai erityisestä syystä aikaisemmin, kuitenkin 
aikaisintaan työkyvyttömyyden alkamista 
seuraavan kuukauden alusta lukien. Jos kui-
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tenkin edunsaaja täyttää 63 vuotta ennen sai-
rausvakuutuslain 27 §:ssä säädetyn ensisijai-
suusajan täyttymistä, eläke lasketaan työky-
vyttömyyseläkkeenä tämän lain voimaantul-
lessa voimassa olevien säännösten mukaan, 
mutta myönnetään vanhuuseläkkeenä 63 
vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden 
alusta lukien, kuitenkin aikaisintaan vuonna 
2005 tapahtuvaa työkyvyttömyyden alkamis-
ta seuraavan kuukauden alusta lukien. Van-
huuseläkkeeseen ei kahdessa edellisessä 
virkkeessä tarkoitetussa tilanteessa sovelleta, 
mitä 9 momentissa säädetään vanhuuseläk-
keen muuntamisesta  

3. Sen estämättä, mitä tämän lain 7 a §:ssä 
säädetään, jos edunsaaja jää vuonna 2005 
vanhuuseläkkeelle tai varhennetulle van-
huuseläkkeelle palveluksesta, joka oli voi-
massa 31 päivänä joulukuuta 2004, eläkettä 
määrättäessä vuoden 2005 ansio lasketaan 
jäljempänä 4 momentissa säädetyllä tavalla 
vuoden 2004 loppuun päätetyn palveluksen 
eläkepalkan perusteella. Eläkepalkka korote-
taan tämän lain 7 c §:n mukaisella palkkaker-
toimella vastaamaan vuoden 2005 tasoa ja 
kerrotaan 1 päivästä tammikuuta 2005 eläke-
tapahtumakuukauden loppuun olevien kuu-
kausien lukumäärällä. Jos edunsaajan eläke-
tapahtuma sattuu vuonna 2006, 7 a §:n 2 
momentin mukaisessa vertailussa vuoden 
2005 ansioita verrataan vuoden 2004 lop-
puun päätetyn palveluksen eläkepalkkaan. 
Vastaavasti vuonna 2007 eläketapahtumissa, 
vuoden 2006 ansiota verrataan vuoden 2005 
ansioihin ja edellä mainittuun eläkepalkkaan.  

4. Ennen tämän lain voimaantuloa alkanut 
ja lain voimaan tullessa jatkuva palvelus pää-
tetään 31 päivänä joulukuuta 2004 ja siitä 
karttunut eläkeoikeus lasketaan ennen tämän 
lain voimaantuloa voimassa olleiden sään-
nösten mukaan. Samoin ennen tämän lain 
voimaantuloa 10 a §:n mukaan työeläke-
lisään oikeuttavien etuuksien perusteella 
karttunut eläkeoikeus lasketaan soveltuvin 
osin ennen tämän lain voimaantuloa voimas-
sa olleiden säännösten mukaan. Valtiova-
rainministeriön asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä työeläkelisän laskemi-
sesta. Eläkettä myönnettäessä karttunut elä-
keoikeus, joka lasketaan tämän sekä 5-10 
momentin mukaisesti, korotetaan vastaamaan 
laskentahetkeä tämän lain 7 c §:n mukaisella 

palkkakertoimella. 
5. Valtion eläkelain mukaan jokaiselta elä-

keajaksi luettavalta kuukaudelta 31 päivään 
joulukuuta 2004 mennessä karttunut osa 
eläkkeestä yhteensovitetaan, lukuun ottamat-
ta 6 momentissa tarkoitettua lisäeläkeosuutta, 
muiden työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettujen peruseläkkeiden 
kanssa 31 päivänä joulukuutta 2004. Yhteen-
sovitusraja on rajaprosentin osoittama määrä 
yhteensovitusperusteesta. Rajaprosentti mää-
ritetään kertomalla tavoitetasoprosentti 60 
murtoluvulla, joka saadaan kaavasta, jossa 
päivinä laskettu aika edunsaajan 23 ikävuo-
den täyttämispäivästä vuoden 2004 loppuun 
jaetaan päivien lukumäärällä 14 400. Raja-
prosenttiin lisätään 1,5 prosenttiyksikköä jo-
kaista sellaista vuotta kohden, jolla ammatil-
lisen erityseläkeiän valinneen edunsaajan 
eläkeikä alittaa 63 vuotta. Tällöin rajapro-
sentti voi kuitenkin olla enintään 60. Työnte-
kijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoite-
tut 31 päivään joulukuuta 2004 mennessä 
karttuneet peruseläkkeet lasketaan yhteen ja, 
jos näiden eläkkeiden yhteismäärä ylittää 
edellä tarkoitetun yhteensovitusrajan, valtion 
eläkelain mukaisesta eläkkeestä vähennetään 
määrä, joka on yhtä suuri osa ylitteestä kuin 
valtion eläkelain mukaisen eläkkeen määrä 
on työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin 
3-5 ja 7-9 kohdassa mainittujen eläkkeiden 
yhteismäärästä. Muutoin yhteensovitusta teh-
täessä noudatetaan ennen tämän lain voi-
maantuloa voimassa olleita säännöksiä.  

6. Jos edunsaajan palvelus jatkuu tämän 
lain 1 §:n 4 momentissa mainitulla tavalla 
yhdenjaksoisesti 14 momentissa tarkoitettuun 
henkilökohtaiseen eläkeikään tai työkyvyt-
tömyyden alkamiseen asti, ajalta ennen vuot-
ta 1995 karttunut, 1/6 prosentin karttuman 
kuukaudessa ylittävä eläkkeen osa (lisäelä-
keosuus) lisätään eläkkeeseen 5 momentissa 
tarkoitetun yhteensovituksen jälkeen. Sen es-
tämättä, mitä edellisessä virkkeessä sääde-
tään, vuonna 1960 tai sen jälkeen syntyneellä 
edunsaajalla on oikeus lisäeläkeosuuteen, 
kun hän jää yhdenjaksoisesta palveluksesta 
tämän lain mukaiselle vanhuuseläkkeelle ai-
kaisintaan 63-vuotiaana tai tämän lain mu-
kaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle ai-
kaisintaan 62-vuotiaana. Lisäeläkeosuus ker-
tyy ajalta ennen vuotta 1995 karttuneesta val-
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tion eläkelain mukaisesta palveluksesta myös 
tämän lain 1 a §:ssä tarkoitetulle edunsaajal-
le, jos 1 a §:ssä säädetyt edellytykset palve-
luksen yhdenjaksoisuuden osalta täyttyvät, 
sekä 8 §:n 6 momentissa tarkoitetulle edun-
saajalle, jos hänellä on oikeus kyseisessä 
lainkohdassa mainitun lain mukaiseen eläk-
keeseen ja hän saa kyseisessä lainkohdassa 
mainitun lain perusteella oikeuden lisäkart-
tumaan ajalta ennen 1 päivää tammikuuta 
1995. Ennen vuotta 1940 syntyneen edunsaa-
jan eläkkeeseen lisätään edellä tarkoitettu li-
säeläkeosuus myös vuosien 1995 ja 2004 vä-
liseltä ajalta. Lisäeläkeosuus voi olla enin-
tään 6 prosenttia valtion eläkelain mukaisesta 
eläkkeen perusteena olevasta palkasta. 

7. Jos ennen tämän lain voimaantuloa voi-
massa olleiden säännösten mukaan yhteenso-
vitettujen 31 päivään joulukuuta 2004 men-
nessä karttuneiden eläkkeiden yhteismäärän 
ja 5 momentin sekä sitä vastaavan työnteki-
jäin eläkelain 8 §:n 4 momentin 3, 5 ja 7-9 
kohdassa mainittujen säännösten mukaisesti 
yhteensovitettujen eläkkeiden ja muiden yh-
teensovituksessa huomioon otettujen työ-
eläkkeiden yhteismäärän erotus on suurempi 
kuin edunsaajalle 31 päivän joulukuuta 2004 
jälkeen karttunut työeläkelakien mukainen 
eläke, eläkettä myönnettäessä eläkkeeseen li-
sätään se määrä, jolla edellä tarkoitettu erotus 
ylittää 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen 
karttuneiden eläkkeiden yhteismäärän. Jos 
yhteensovituksessa on otettu huomioon myös 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin 3,5 
ja 7-9 kohdassa tarkoitettu eläke, tämän lain 
mukaiseen eläkkeeseen tuleva lisä on sama 
suhteellinen osuus edellisessä virkkeessä tar-
koitetulla tavalla lasketusta lisäyksen koko-
naismäärästä kuin tämän lain mukainen eläke 
on näiden eläkkeiden yhteensovituksessa 
huomioon otetusta yhteismäärästä. Jos eläke 
myönnetään 9 momentin mukaisesti muun-
nettuna, eläkkeeseen tulevaa lisää määrättä-
essä käytetään vuoden 2004 loppuun men-
nessä karttuneiden eläkkeiden sijasta 63 vuo-
den ikään 9 momentissa säädetyin tavoin 
muunnettuja eläkkeiden määriä.    

8. Sellaisen 31 päivänä joulukuuta 2004 
palveluksessa olevan edunsaajan, jolla on ol-
lut valtion eläkelain muuttamisesta annetun 
lain (103/1989) voimaantulosäännöksen 2 
momentissa tarkoitettu oikeus eläkeiän valin-

taan ja joka on tätä oikeuttaan käyttänyt, 
eläkkeen karttumisprosentti valtion eläkelain 
mukaan eläkeajaksi luettavien palvelusten 
osalta on 31 päivänä joulukuuta 2004 vähin-
tään se suhteellinen osuus 60 prosentista, jo-
ka saadaan verrattaessa edunsaajalla 31 päi-
vään joulukuuta 2004 mennessä kertynyttä 
valtion eläkelain mukaan eläkeajaksi luetta-
vaa palvelusaikaa 30 vuoteen. Karttumispro-
sentti ei tällöin kuitenkaan voi ylittää edellä 5 
momentissa tarkoitettua rajaprosenttia. Tä-
män momentin mukaisesti lasketun karttu-
misprosentin ja edunsaajan 31 päivään joulu-
kuuta 2004 mennessä ansaitseman valtion 
eläkelain mukaisen eläkkeen karttumispro-
sentin välinen erotus lisätään edunsaajan 
eläkkeeseen siinä tapauksessa, että tämän 
momentin mukaisesti laskettu karttumispro-
sentti on suurempi. Tämän momentin mukai-
sesti laskettuun karttumisprosenttiin sisältyy 
6 momentissa tarkoitettu lisäeläkeosuus.  

9. Jos ennen vuotta 1960 syntyneelle edun-
saajalle myönnetään vanhuuseläke ennen 14 
momentissa tarkoitetun henkilökohtaisen 
eläkeiän täyttämistä, muunnetaan ajalta en-
nen 1 päivää tammikuuta 1995 enintään 1/6 
prosenttia kuukaudessa karttunut eläkkeen 
osa vastaamaan 63 vuoden eläkeikää jaka-
malla se muuntokertoimella 1,106. Mitä 
edellä tässä momentissa säädetään, ei kuiten-
kaan sovelleta työkyvyttömyys- tai  työttö-
myyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi 
tai kun edunsaajalle myönnetään vanhuus-
eläke 9 a §:n 5 momentin mukaisesti. Eläk-
keen muuntaminen tehdään ennen 5 momen-
tissa tarkoitettua eläkkeiden yhteensovitusta. 
Jos ennen vuotta 1960 syntyneellä edunsaa-
jalla on oikeus vanhuuseläkkeeseen 8 §:n 6 
momentin mukaisesti ennen henkilökohtaista 
eläkeikäänsä, hänen eläketurvaansa ei sovel-
leta mitä edellä tässä momentissa säädetään.  

10. Päätettäessä palvelus edellä 4 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla voidaan palveluksen 
eläkepalkka tarkistaa edunsaajan hakemuk-
sesta taikka valtiokonttorin aloitteesta tämän 
lain voimaantullessa voimassa olleen valtion 
eläkelain 7 c §:ssä tarkoitetulla tavalla. Elä-
kepalkan tarkistaminen voidaan tehdä, jos 
eläkepalkka on alentunut poikkeuksellisen tai 
muun siihen rinnastettavan syyn takia ja sen 
vaikutus eläkepalkkaan on vähintään 7,5 pro-
senttia. Jos tulee selvitetyksi, että eläkepalk-
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ka on poikkeuksellisesta syystä edellä tarkoi-
tetulla tavalla korkeampi kuin vakiintunut 
työansio, voidaan eläkepalkkaa samalla ta-
voin alentaa. Sen estämättä, mitä valtion elä-
kelain 1 §:n 5 ja 6 momentissa, sellaisena 
kuin mainitut lainkohdat ovat voimassa 31 
päivänä joulukuuta 2004, säädetään palve-
luksen päättymisestä, katsotaan sanotun pal-
veluksen jatkuneen yhdenjaksoisesti tätä 
momenttia sovellettaessa. Poikkeuksellisesta 
syystä johtuva tämän lain voimaantullessa 
voimassa olleen valtion eläkelain 7 c §:n 
mukainen tarkistaminen voidaan tehdä myös 
aikaisemmin päättyneisiin palveluksiin. Täl-
löin poikkeuksellisen syyn vaikutus tulee olla 
mainitussa pykälässä säädetyn suuruinen ja 
sitä verrataan vuoden 2004 loppuun mennes-
sä karttuneeseen kokonaiseläketurvaan. Jos 
palvelus on päättynyt ennen vuotta 1996, 
eläkepalkan harkinnanvarainen tarkistaminen 
voidaan tehdä valtion eläkelain muuttamises-
ta annetun lain (1671/1995) voimaantulo-
säännöksen 6 momentin mukaisesti. 

11. Jos edunsaaja jää valtion eläkelain mu-
kaiselle vanhuuseläkkeelle ennen 63 vuoden 
iän täyttämistä ja eläkkeeseen yhteensovite-
taan työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin 
1, 2 tai 10-13 kohdassa tarkoitettu eläke, hä-
nen valtion eläkelain mukaiseen eläkkee-
seensä lisätään siihen saakka, kunnes hän saa 
oikeuden mainituissa lainkohdissa tarkoitet-
tuun eläkkeeseen, korkeintaan kuitenkin 63 
vuoden iän täyttämiseen saakka, se rahamää-
rä, jolla mainittujen eläkkeiden yhteensovitus 
on pienentänyt valtion eläkelain mukaisen 
eläkkeen määrää.  

12. Jos edunsaaja tämän lain voimaantul-
lessa saa työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo-
mentin 3-5 tai 7-9 kohdassa mainittua eläket-
tä, edellä 5 momentissa tarkoitettua yhteen-
sovitusta ei kuitenkaan tehdä. 

13. Jos edunsaajalla on ennen tämän lain 
voimaantuloa sattuneen eläketapahtuman pe-
rusteella oikeus valtion eläkelain mukaiseen 
eläkkeeseen ja hänelle myönnetään tämän 
lain voimaantulon jälkeen työeläkelain perus-
teella karttunut eläke, jota ei ole yhteensovi-
tettu ennen 1 päivää tammikuuta 2005 voi-
massa olleen työntekijäin eläkelain 8 §:n 
mukaisesti, tai tällaisen eläkkeen määrää 
muutetaan, edellä mainittu valtion eläkelain 
mukainen eläke yhteensovitetaan siten kuin 

tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 
valtion eläkelain 11-13 §:ssä säädetään. Täl-
löin valtion eläkelain mukaisesta eläkkeestä 
vähennetään yhteensovitusrajan ylittävästä 
osasta sama suhteellinen osuus kuin valtion 
eläkelain mukainen eläke on työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 4 momentin 3-5 ja 7-9 koh-
dassa mainittujen eläkkeiden yhteismäärästä. 
Edellä tarkoitettua yhteensovitusta tehtäessä 
ei kuitenkaan oteta huomioon eläkettä, joka 
on karttunut 31 päivän joulukuuta 2004 jäl-
keen. 

14. Sen estämättä, mitä valtion eläkelain 
muuttamisesta annetun lain (103/1989) voi-
maantulosäännöksessä säädetään, sellaisella 
edunsaajalla, jolla on ollut mainitun lain 
voimaantulosäännöksen 2 momentissa tar-
koitettu oikeus erityiseläkeiän valintaan ja 
joka on tätä oikeuttaan käyttänyt, on oikeus 
vanhuuseläkkeeseen valitsemassaan eri-
tyiseläkeiässä, jos edunsaajan palvelus jatkuu 
yhdenjaksoisesti kyseiseen eläkeikään asti. 
Tämän lain voimaantulosta lukien palvelus 
katsotaan yhdenjaksoiseksi, jos tämän lain 1 
§:n 4 momentissa säädetyt edellytykset täyt-
tyvät. Niissä tapauksissa, joissa edunsaaja on 
valinnan tehdessään ollut peruskoulun opet-
tajan 60 vuoden erityiseläkeiän tehtävässä ja 
hän myöhemmin siirtyy erityisluokanopetta-
jan 55 vuoden erityiseläkeiän tehtävään, josta 
hän aikoo jäädä 55-vuotiaana vanhuuseläk-
keelle, hänellä on oikeus vanhuuseläkkee-
seen kyseisessä eläkeiässä edellyttäen, että 
hänellä on vanhuuseläkkeelle jäädessään vä-
hintään 30 vuotta valtion eläkelain mukaista 
palvelusaikaa ja että hän on toiminut luok-
kamuotoisessa perusopetuslain (628/1998) 
17 §:n 2 momentissa tarkoitetussa opetus-
työssä vähintään 15 vuotta. Mitä edellä sää-
detään, sovelletaan vastaavasti erityiskoulun 
rehtoriin.  

15. Tämän lain 1 §:n 4 momentissa tarkoi-
tettu henkilökohtainen eläkeikä on mainitus-
sa lainkohdassa tarkoitetulla uudella edun-
saajalla 65 vuotta. Mainitussa lainkohdassa 
tarkoitetun vanhan edunsaajan henkilökoh-
tainen eläkeikä on 65 vuotta, jos hän on syn-
tynyt vuoden 1959 jälkeen tai jos hänellä ei 
ole vuoden 1994 loppuun mennessä vähin-
tään viittä vuotta valtion eläkelain mukaan 
eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa. Muiden 
kuin edellisessä virkkeessä tarkoitettujen 
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vanhojen edunsaajien henkilökohtainen elä-
keikä määräytyy vuoden 1994 loppuun men-
nessä eläkeajaksi luettavan palvelusajan pe-
rusteella seuraavasti:  
 
Eläkeaikaa  
vähintään 

Eläkeikä 

30 vuotta 63 vuotta 
25 vuotta 63 vuotta 4 kuukautta 
20 vuotta 63 vuotta 8 kuukautta 
15 vuotta 64 vuotta 
10 vuotta 64 vuotta 4 kuukautta 
5 vuotta 64 vuotta 8 kuukautta 
 

16. Tämän lain 6 §:ää sovelletaan etuuteen 
1 päivästä tammikuuta 2005 lukien.  

17. Sen estämättä, mitä tämän lain 10 §:n 1 
momentin 2 kohdassa säädetään, sellaiselle 
ennen vuotta 1950 syntyneelle tämän lain 1 
§:n 4 momentissa tarkoitetulle vanhalle 
edunsaajalle, jolla on oikeus 55 vuotta täytet-
tyään 2,0 prosentin karttumaan vuotta koh-
den ennen tämän lain voimaantuloa, karttuu 
eläkettä edelleen 2,0 prosenttia vuotta koh-
den tämän lain voimaantulosta lukien sen ka-
lenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää 
63 vuotta. 

18. Ennen vuotta 1947 syntyneellä sellai-
sella edunsaajalla, jolla oli tämän lain voi-
maan tullessa oikeus valtion eläkelain 8 §:n 2 
momentin mukaan saada vanhuuseläke var-
hennettuna, on oikeus varhennettuun van-
huuseläkkeeseen ennen tämän lain voimaan-
tuloa voimassa olleiden varhentamista kos-
kevien säännösten mukaan 15 momentissa 
tarkoitetun henkilökohtaisen eläkeiän täyttä-
miseen asti. 

19. Sen estämättä, mitä tämän lain 4 §:n 2 
momentissa säädetään, vuosina 1940 – 1959 
syntyneellä edunsaajalla on oikeus saada 
vanhuuseläke varhennettuna aikaisintaan sitä 
kalenterikuukautta seuraavan kuukauden 
alusta, jonka aikana hän täyttää iän, joka on 
kolme vuotta alempi kuin hänen 15 momen-
tissa mainittu henkilökohtainen eläkeikänsä. 
Tällöin eläkettä vähennetään 0,6 prosenttia 
jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkettä makse-
taan ennen 63 vuoden iän täyttämiskuukautta 
seuraavan kuukauden alkua.   

20. Sen estämättä, mitä tämän lain 4 §:n 2 
momentissa säädetään, niillä edunsaajilla, 
joilla on työntekijäin eläkelain muuttamisesta 

annetun lain (634/2003) voimaantulosään-
nöksen 18-20 momentin mukaisesti oikeus 
siirtyä työntekijäin eläkelain mukaiselle 
eläkkeelle 62 vuotta alemmassa iässä, on oi-
keus valtion eläkelain piiriin kuuluvasta pal-
veluksesta karttuneeseen vanhuuseläkkee-
seen varhennettuna vastaavasta iästä, kuiten-
kin aikaisintaan 60 vuoden iän täyttämistä 
seuraavan kalenterikuukauden alusta. Tällöin 
eläkettä vähennetään 0,6 prosenttia jokaiselta 
kuukaudelta, jolta eläkettä maksetaan ennen 
63 vuoden iän täyttämiskuukautta seuraavan 
kuukauden alkua.  

21. Sen estämättä, mitä tässä laissa sääde-
tään, ennen vuotta 1944 syntyneellä edunsaa-
jalla sekä valtion eläkelain muuttamisesta 
annetun lain (1006/2002) voimaantulosään-
nöksen 4 momentissa tarkoitetulla vuosina 
1944-1947 syntyneellä edunsaajalla on oike-
us saada yksilöllistä varhaiseläkettä ennen 
tämän lain voimaantuloa voimassa olleen 
valtion eläkelain 9 c §:n, 15 §:n 1 ja 2 mo-
mentin, 15 a §:n 2 ja 4 momentin, 18 §:n 2 ja 
6-9 momentin, 20 §:n 4 momentin sekä mai-
nitun voimaantulosäännöksen mukaan kui-
tenkin siten, että hänelle myönnetään 63 
vuotta täytettyään vanhuuseläke. Yksilöllisen 
varhaiseläkkeen edellytyksenä oleva tulevan 
ajan oikeus määritellään ennen tämän lain 
voimaantuloa voimassa olleen valtion eläke-
lain 5 a-5 b §:n mukaan. Eläkettä laskettaessa 
noudatetaan kuitenkin tämän lain työkyvyt-
tömyyseläkettä koskevia 5 a ja 5 b §:n sään-
nöksiä. Yksilöllinen varhaiseläke muuttuu 
vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iässä. Tällöin 
vanhuuseläkkeeseen ei kuitenkaan sovelleta 
7 e §:ää.  

22. Sen estämättä, mitä tässä laissa sääde-
tään, sovelletaan valtion eläkelain muuttami-
sesta annetun lain (1671/1995) voimaantulo-
säännöksen 9 momentissa tarkoitettuun 
edunsaajaan valtion eläkelain 10 §:n 1 ja 3 
momenttia sellaisina kuin ne ovat voimassa 
mainitun lain voimaan tullessa. Mainittuun 
edunsaajaan ja valtion eläkelain muuttami-
sesta annetun lain (1229/1999) voimaantulo-
säännöksen 4 momentissa tarkoitettuun 
edunsaajaan sovelletaan valtion eläkelain 9 a 
§:n 2 momenttia sellaisena kuin se on voi-
massa valtion eläkelain muuttamisesta anne-
tun lain (1229/1999) voimaan tullessa sekä 
valtion eläkelain 2 §:n 1 momentin 2 kohtaa, 
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5 §:n 4 momenttia, 5 a ja 5 b §:ää, 7 ja 7 a - 7 
c §:ää, 10, 11, 12 ja 19 §:ää, sellaisina kuin 
ne ovat voimassa ennen tämän lain voimaan-
tuloa. Eläkettä vuoteen 2011 saakka lasketta-
essa sovelletaan indeksiä, jossa palkkatason 
muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason 
muutoksen painokerroin 0,5. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö vahvistaa indeksin kalenteri-
vuosittain. 

23. Sen estämättä, mitä tämän lain 10 §:n 7 
ja 9 momentissa säädetään, ennen vuotta 
1947 syntyneen edunsaajaan osa-aikaeläke ja 
sen jälkeen myönnettävä eläke määräytyvät 
ennen tämän lain voimaantuloa voimassa ol-
leiden säännösten mukaan. Vuosina 1947-
1951 syntyneen edunsaajan, joka on saanut 
osa-aikaeläkettä ensimmäisen kerran täytet-
tyään 60 vuotta, vanhuuseläkkeeseen lisätään 
tämän lain 10 §:n 9 momentista poiketen 
1/12 prosenttia kyseisessä lainkohdassa tar-
koitetusta ansion alenemasta jokaiselta kuu-
kaudelta, jolta edunsaaja on saanut osa-
aikaeläkettä.    

24. Sen estämättä, mitä valtion eläkelain 
muuttamisesta annetun lain (103/1989) voi-
maantulosäännöksen 3 momentissa sääde-
tään, sellaisella edunsaajalla, jolla on ollut 
mainitun lain voimaantulosäännöksen 2 mo-
mentissa tarkoitettu oikeus erityiseläkeiän 
valintaan ja joka on tätä valintaoikeuttaan 
käyttänyt, on oikeus osa-aikaeläkkeeseen ai-
kaisintaan tämän lain voimaantulosta lukien. 
Edellytyksenä tällöin on, että edunsaaja täyt-
tää valtion eläkelain 9 d §:n 1 momentissa 
säädetyt osa-aikaeläkkeen saamisen edelly-
tykset. Jos mainitun edunsaajan osa-
aikaeläke alkaa ennen kuin hän on täyttänyt 
valitsemansa erityiseläkeiän, sitä koskeva va-
linta raukeaa ja edunsaajaan sovelletaan val-
tion eläkelain yleisiä eläkeikäsäännöksiä. 

25. Jos työkyvyttömyyseläke- tai työttö-
myyseläke on määrätty ennen tämän lain 
voimaantuloa voimassa olleiden säännösten 
mukaan, sen estämättä, mitä 2 momentissa 
säädetään, eläkkeen aikana saaduista ansiois-
ta karttuu uutta eläkettä tämän lain 10 §:n 1 
momentin 1 kohdan mukaisesti tämän lain 
voimaantulosta lukien, ja näin karttunut eläke 
myönnetään työkyvyttömyyseläkkeen tai 
työttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuus-
eläkkeeksi 65 vuoden iässä tai jos edunsaa-
jalla oli oikeus eläkkeelle siirtyessään tätä 

alempaan eläkeikään tai eroamisikään, tässä 
eläkeiässä tai eroamisiässä siten kuin tämän 
lain 20 §:n 1 momentissa säädetään. Mitä 
tämän lain 18 §:n 2-5 momentissa säädetään 
oikeudesta työkyvyttömyyseläkkeeseen sekä 
työkyvyttömyyseläkkeen lakkauttamisesta, 
keskeyttämisestä tai tarkistamisesta, sovelle-
taan myös työkyvyttömyyseläkkeeseen, jossa 
eläketapahtuma on ennen tämän lain voi-
maantuloa.  

26. Tämän lain 5 §:n 1 momentissa säädet-
tyä 18 vuoden alaikärajaa sovelletaan vuoden 
1986 jälkeen syntyneen edunsaajan työansi-
oihin, jotka on ansaittu tämän lain tultua 
voimaan. Samassa lainkohdassa tarkoitettua 
68 vuoden yläikärajaa sovelletaan edunsaajan 
työansioihin, jotka on ansaittu tämän lain tul-
tua voimaan.   

27. Tämän lain 5 a – 5 c §:ää sovelletaan 
eläketapahtumaan, joka sattuu 1 päivänä 
tammikuuta 2006 tai sen jälkeen. Jos eläke-
tapahtuma sattuu vuosina 2006-2009, tulevan 
ajan ansiota määrättäessä otetaan vuoden 
2004 työansiona huomioon vuosiansioksi 
muutettuna se eläkepalkka, jonka perusteella 
tulevan ajan eläkeosuus olisi laskettu, jos 
edunsaaja olisi tullut työkyvyttömäksi 31 
päivänä joulukuuta 2004, ja vuoden 2005 
työansiot otetaan huomioon siten kuin tämän 
lain 5 a ja 5 b §:ssä säädetään. Tällöin myös 
tarkasteluaikana käytetään vastaavasti tule-
van ajan ansion perusteena huomioon otetta-
vien vuosien määrää. Jos eläketapahtuma sat-
tuu vuonna 2010, otetaan vuoden 2005 työ-
ansiot huomioon siten kuin tämän lain 5 a – 5 
c §:ssä säädetään ja tarkasteluaika määrätään 
vastaavasti vuosien 2005—2010 perusteella. 
Kuitenkin tämän lain 18 b §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitettua ansioedellytystä mää-
rättäessä otetaan huomioon työansioita kun-
toutustapahtumapäivää edeltävältä viiden ka-
lenterivuoden ajalta.  

28. Tämän lain 7 d §:n mukainen korotus 
myönnetään myös työkyvyttömyyseläkkee-
seen, jonka eläketapahtuma on sattunut en-
nen tämän lain voimaantuloa. Tällöin korotus 
myönnetään sen tämän lain 7 d §:ssä tarkoi-
tetun korotusprosentin mukaisesti, joka vas-
taa edunsaajan ikää vuoden 2010 alussa. Ko-
rotus myönnetään tämän lain voimaan tulles-
sa voimassa olleen 12 tai 13 §:n mukaan yh-
teensovitettuun eläkkeeseen. Jos perhe-eläke 
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määrätään edellä tarkoitetun työkyvyttö-
myyseläkkeen perusteella, korotus lisätään 
myös perhe-eläkkeeseen. 

29. Sen estämättä, mitä eräistä valtion va-
roista suoritettavista eläkkeistä annetun lain 
(382/1969) 7 §:ssä säädetään siinä tarkoite-
tun siirrettävän eläkevastuun mukaisen elä-
keoikeuden määräytymisestä, eläkevastuun 
siirtoa koskevan sopimuksen piiriin kuuluvan 
henkilön sanotun sopimuksen tarkoittaman 
eläkevastuun mukainen eläkeoikeus määräy-
tyy samojen säännösten mukaan kuin virka- 
tai työsuhteessa valtioon olevalla henkilöllä. 

30. Päätettäessä 4 momentin mukaisesti 
vuoden 2004 loppuun palvelusta sellaiselle 
edunsaajalle, joka on siirretty kunnan palve-
lussuhteesta valtion palvelukseen maistraatti-
en, järjestysoikeuksien ja kaupungin ulosot-
tolaitoksen siirtämisestä valtion haltuun an-
netun lain (344/1976), kaupunginvankiloiden 
lakkauttamisesta annetun lain (346/1976), 
raastuvanoikeuksien ja kaupunkien syyttäjä-
laitoksen siirtämisestä valtion haltuun anne-
tun lain (353/1976) tai lain poliisilain muut-
tamisesta annetun lain muuttamisesta 
(51/1977) säännösten perusteella, luetaan 
valtion eläkelain mukaan eläkkeeseen oikeut-
tavaksi eläkeajaksi myös kunnallisen eläke-
lain alainen palvelus, jos edunsaajalla on 
edellä mainittujen lakien mukainen siirtymä-
etu voimassa vuoden 2004 lopussa.  

31. Edunsaajan, joka on siirretty valtion 
palveluksesta taikka palveluksesta, jonka 
eläketurva määräytyi valtion eläkelain perus-
teella, kunnalliseen palvelussuhteeseen eräi-
den keskussairaalapiirien kuntainliitolle siir-
tyvien valtion sairaaloiden henkilökunnan 
aseman järjestämisestä annetun lain 
(320/1965), sairaanhoitolaitosten henkilö-
kunnan aseman järjestämisestä eräissä tapa-
uksissa annetun lain (777/1966), yksityisten 
sairaanhoito- ja huoltolaitosten henkilökun-
nan aseman järjestämisestä laitoksen siirtyes-
sä kunnan tai kuntainliiton omistukseen an-
netun lain (417/1968), Etelä-Hämeen kes-
kusammattikoulun luovuttamisesta Hämeen-
linnan seudun ammattikoulun kuntainliitolle 
annetun lain (18/1972), kansanterveyslain 
voimaanpanosta annetun lain (67/1972), 
eräiden yksityisten laitosten henkilökunnan 
aseman järjestämisestä laitoksen toiminnan 
siirtyessä kunnan tai kuntainliiton hoidetta-

vaksi (988/1975), valtion huoltolaitosten 
henkilökunnan aseman järjestämisestä laitok-
sen toiminnan siirtyessä kunnan tai kuntain-
liiton hoidettavaksi annetun lain 
(1060/1975), kansanterveyslaitoksen aluelai-
toksen henkilökunnan aseman järjestämisestä 
aluelaitoksen tehtävien siirtyessä kunnan tai 
kuntainliiton hoidettavaksi annetun lain 
(1142/1983) tai henkilökunnan aseman jär-
jestämisestä luovutettaessa Kätilöopiston sai-
raala Helsingin kaupungille käytettäväksi 
osana Helsingin kaupungin terveyskeskuksen 
toimintaa annetun lain (1057/1985) säännös-
ten perusteella ja, jos kyseinen edunsaaja oli 
valinnut edellä mainittujen lakien säännösten 
nojalla valtion eläkelain mukaisen eläketur-
van ja tämä valinta on voimassa vuoden 2004 
lopussa, oikeus eläkkeeseen valtion eläkelain 
mukaan säilyy, jos hänen kunnallinen palve-
lussuhteensa jatkuu yhdenjaksoisesti eläketa-
pahtumaan saakka.   

32. Jos edellä 6 momentissa säädetyn lisä-
eläkeosuuden säilyttänyt edunsaaja tulee työ-
kyvyttömäksi ennen lisäeläketurvan mukai-
seen eläkkeeseen oikeuttavan henkilökohtai-
sen eläkeiän täyttämistä, mutta 63 vuoden iän 
täyttämisen jälkeen, hänelle myönnetään 
vanhuuseläke. Vanhuuseläkkeeseen ei sovel-
leta, mitä 9 momentissa säädetään vanhuus-
eläkkeen muuntamisesta. Vanhuuseläke 
myönnetään hakemusta seuraavan kalenteri-
kuukauden alusta lukien tai erityisestä syystä 
sitä aikaisemmin, kuitenkin aikaisintaan työ-
kyvyttömyyden alkamista seuraavan kuu-
kauden alusta lukien. 

33. Mitä tämän lain 26 a §:ssä säädetään 
eläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuudesta, so-
velletaan myös työkyvyttömyyseläkkeeseen, 
jossa eläketapahtuma on sattunut ennen tä-
män lain voimaantuloa, sekä yksilölliseen 
varhaiseläkkeeseen.  

34. Vuonna 1940-1944 syntyneen edunsaa-
jan, jolla ei ole oikeutta 6 momentin mukai-
seen lisäeläkeosuuteen, edellä 5 momentissa 
säädetyllä tavalla määrättävää yhteensovitus-
rajaa korotetaan siten, että 1940 syntyneen 
edunsaajan yhteensovitusrajaan lisätään 5 
prosenttiyksikköä ja lisättävä määrä pienenee 
kutakin syntymävuotta kohden yhdellä pro-
senttiyksiköllä niin, että 1945 syntyneelle 
edunsaajalle korotusta ei enää tehdä. 

35. Sen estämättä, mitä tämän lain 3 a §:n 
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1-5 momentissa säädetään, viimeisen eläke-
laitoksen järjestelyä ei sovelleta, jos järjeste-
lyn piiriin kuuluvat eläkelaitokset soveltavat, 
toinen eläkelaitos ennen tämän lain voimaan-
tuloa voimassa olevia säännöksiä ja toinen 
eläkelaitos vuoden 2005 alusta voimaan tule-
via säännöksiä, elleivät eläkelaitokset sovi 
viimeisen eläkelaitoksen järjestelyn noudat-
tamisesta. 

36. Tämän lain 16 §:ää sovelletaan myös 

eläkkeeseen, jossa eläketapahtuma on sattu-
nut ennen tämän lain voimaantuloa. 

37. Ennen tämän lain voimaantuloa voi-
daan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin. 

38. Tällä lailla kumotaan 9 päivänä joulu-
kuuta 1966 annetun valtion eläkeasetuksen 
(611/1966) 1 §, sellaisena kuin se on asetuk-
sessa 987/1971. 

————— 
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2.  

Laki  

valtion perhe-eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain (774/1968) 6 §, 5 

§:n 1 momentti, 7 §:n 3 momentti, 7 a §:n 1 momentti, 11 § ja 12 §:n 5 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 momentti laissa 1230/1999, 6 § laeissa 103/1990, 1530/1993, 

693/1994 ja 992/1996, 7 §:n 3 momentti mainitussa laissa 1530/1993, 7 a §:n 1 momentti 
mainitussa laissa 103/1990, 11§ laeissa 665/1976 ja 1672/1995 ja 12 §:n 5 momentti laissa 
625/2000, sekä 

lisätään lakiin uusi 5 a ja 5 b §, sekä 25 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti: 
 

5 § 
Perhe-eläkkeen suuruus määräytyy edunjät-

täjän valtion eläkelain mukaisen vanhuus-
eläkkeen tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen 
perusteella, jota hän sai kuollessaan. Tällöin 
edunjättäjän vanhuuseläkkeessä ei oteta 
huomioon 5 b §:n mukaista eläkkeen muun-
toa. Jos edunjättäjän saama eläke oli sellai-
nen valtion eläkelaissa tarkoitettu työttö-
myyseläke tai saman lain 20 §:n 2 momentis-
sa tarkoitettu työkyvyttömyyseläke, johon ei 
ollut lisätty valtion eläkelain 9 a §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua tulevan ajan eläkettä, 
tämä eläkkeenosa lisätään perhe-eläkkeen pe-
rusteeksi laskettavaan edunjättäjän eläkkee-
seen. Niinikään perhe-eläkkeen perusteeksi 
laskettavaan edunjättäjän eläkkeeseen lisä-
tään edunjättäjän eläkkeellä ollessa ansaitse-
ma uusi eläke. Jollei edunjättäjä saanut en-
simmäisessä virkkeessä mainittua eläkettä, 
edunjättäjän eläkkeen määrä lasketaan siten 
kuin se olisi laskettu, jos hän olisi kuolinpäi-
vänään tullut täyteen työkyvyttömyyseläk-
keeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttö-
mäksi, jollei edunsaaja muuta selvitä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 a § 
Jos valtion eläkelain 7 d §:ssä tarkoitettu 

kertakorotus ei sisältynyt edunjättäjän eläk-
keeseen tai jos edunjättäjä ei ollut eläkkeellä 
kuollessaan, lisätään perhe-eläkkeen perus-

teeksi laskettavaan edunjättäjän työkyvyttö-
myyseläkkeeseen se kertakorotus, jonka 
edunjättäjä olisi saanut, jos työkyvyttömyys-
eläke olisi jatkunut valtion eläkelain 7 d §:ssä 
tarkoitetun ajan. Kertakorotus lisätään perhe-
eläkkeeseen sen kalenterivuoden alusta, jo-
hon mennessä edunjättäjän työkyvyttömyys-
eläke tai kuntoutustuki olisi jatkunut yhteen-
sä viisi täyttä kalenterivuotta. 
 

5 b § 
Tämän lain mukainen leskeneläkkeenä suo-

ritettava perhe-eläke muunnetaan eläkesovi-
tusta tehtäessä kyseiselle vuodelle vahviste-
tulla valtion eläkelain 7 e §:ssä tarkoitetulla 
elinaikakertoimella.  

 
6 § 

Perhe-eläke yhteensovitetaan saman edun-
jättäjän kuoleman johdosta suoritettavien 
muiden työntekijäin eläkelain 8 §:n 1 ja 5 
momentissa mainittujen etuuksien kanssa 
noudattaen soveltuvin osin työntekijäin elä-
kelain 8 §:n säännöksiä. 

Myönnettäessä perhe-eläke sellaisen edun-
jättäjän jälkeen, joka oli valtion eläkelain 12 
§:n 2 momentissa tarkoitettu edunsaaja, on 
yhteensovitusraja kuitenkin seuraavan taulu-
kon mukainen prosenttimäärä, joka määräy-
tyy vuoden 1994 loppuun mennessä elä-
keajaksi luettavan palvelusajan perusteella:  
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Eläkeaika Prosenttia 

vähintään 16 vuotta 66 

vähintään 13 vuotta 65 

vähintään 10 vuotta 64 

vähintään 7 vuotta 63 

vähintään 3 vuotta 62 

alle 3 vuotta 61 
 

7 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos leski ei saa 1 momentissa tarkoitettua 
eläkettä, lesken ansiotyöhön perustuvana 
eläkkeenä pidetään sitä eläkettä, joka hänelle 
olisi myönnetty, jos hän olisi tullut täyteen 
työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa 
määrin työkyvyttömäksi edunjättäjän kuolin-
päivänä tai sinä päivänä, jona 2 momentissa 
tarkoitettu lapsi täyttää 18 vuotta. Näin me-
netellään myös vieraan valtion vastaavan 
etuuden osalta. 

 
7 a § 

Eläkesovituksessa vähennetään 5 ja 6 §:n 
mukaisesti määrättyä leskeneläkettä, jos les-
ken 7 §:ssä tarkoitetut ansiotyöhön perustu-
vat eläkkeet ylittävät eläkesovitusperusteen. 
Eläkesovitusperuste on 649,69 euroa kuu-
kaudessa, jos edunjättäjän 5 §:n 1 momentin 
mukaisesti laskettu eläke ja työntekijäin elä-
kelain 8 §:n 4 momentissa mainittujen lakien 
tai eläkesääntöjen mukaiset eläkkeet taikka 
niihin verrattavat työ- tai virkasuhteeseen pe-
rustuvat eläkkeet yhteensä ylittävät sanotun 
rahamäärän. Eläkesovitusperuste on sanottu-
jen eläkkeiden yhteismäärän suuruinen, jos 
yhteismäärä ylittää 324,77 euroa ja on enin-
tään 649,69 euroa. Muussa tapauksessa elä-
kesovitusperuste on 324,77 euroa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
11 § 

Tässä laissa säädetyt rahamäärät sekä per-
he-eläkettä laskettaessa edunjättäjän kunkin 
vuoden työansio tarkistetaan kertoimella, 
jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 
0,8 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,2 
(palkkakerroin). Palkkakertoimena käytetään 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
vuosittain työntekijäin eläkelain 7 b §:n no-

jalla vahvistettavaa palkkakerrointa.   
Perhe-eläkkeen määrä tarkistetaan samalla 

tavoin kuin työntekijäin eläkelain 9 §:ssä 
säädetään työntekijäin eläkelain mukaisten 
eläkkeiden tarkistuksesta.  

 
12 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Perhe-eläkkeen maksamisesta kertasuori-

tuksena noudatetaan soveltuvin osin valtion 
eläkelain 15 §:n 5 momentin säännöksiä. 
Niin ikään valtiokonttori voi maksaa kerta-
suorituksena 12,72 euroa pienemmän perhe-
eläkkeen tai eläkkeen, joka sosiaaliturvajär-
jestelmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäi-
siin ammatinharjoittajiin ja heidän perheen-
jäseniinsä annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 perusteella maksetaan 
Suomesta lapselle niiden etuuksien, joihin 
lapsella olisi oikeus Suomesta, ja lapsen 
asuinmaan myöntämien etuuksien erotukse-
na. Kertasuoritus lasketaan sosiaali- ja terve-
ysministeriön vahvistamien perusteiden mu-
kaan.  

25 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tässä laissa säädetyillä rahamäärillä tarkoi-
tetaan summia, jotka vastaavat työntekijäin 
eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetun palkkakertoi-
men arvoa yksi (1,000) vuonna 2004. 

——— 
1. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 

tammikuuta 2005. 
2. Tätä lakia sovelletaan perhe-eläkkeisiin, 

joissa eläketapahtuma sattuu tämän lain tul-
tua voimaan. Kuitenkin sellaiseen perhe-
eläkkeeseen, jonka eläketapahtuma on vuon-
na 2005, sovelletaan ennen tämän lain voi-
maantuloa voimassa olleita säännöksiä.  

3. Jos eläkesovitus tulee tehtäväksi ensim-
mäisen kerran ennen vuotta 2004, käytetään 
tämän lain 7 a §:n 1 momentissa tarkoitettuna 
eläkesovitusperusteena vuonna 1990 649,69 
euron asemesta 886,61 euroa, josta vähenne-
tään 16,97 euroa kunakin seuraavana vuonna. 
Rahamäärät vastaavat 11 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun palkkakertoimen arvoa yksi 
(1,000) vuonna 2004. 

4. Mitä valtion eläkelain muuttamisesta an-
netun lain ( / ) voimaantulosäännöksen 12 
momentissa säädetään, sovelletaan myös 
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myönnettäessä perhe-eläke sellaisen edunjät-
täjän jälkeen, jonka saama eläke on määrätty 
ennen tämän lain voimaantuloa voimassa ol-
leiden säännösten mukaisesti. Perhe-eläke 
yhteensovitetaan siten, kuin tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleen valtion perhe-
eläkelain 8 §:ssä säädetään kuitenkin niin, et-
tä valtion perhe-eläkelain mukaisesta eläk-
keestä vähennetään yhteensovitusrajan ylit-
tävästä osasta sama suhteellinen osuus kuin  
perhe-eläke on työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentin 3-5 ja 7-9 kohdassa mainittujen 
eläkkeiden yhteismäärästä. Myönnettäessä 
perhe-eläke sellaisen edunjättäjän jälkeen, 

jonka eläke on määrätty tämän lain mukai-
sesti perhe-eläkkeen pohjana vuoden 2004 
loppuun on valtion eläkelain muuttamisesta 
annetun lain (  /  ) voimaantulosäännöksen 5 
momentin mukaisesti yhteensovitettu edun-
jättäjän eläke. 

5. Tämän lain 11 §:n 2 momenttia sovelle-
taan myös perhe-eläkkeeseen, jossa eläketa-
pahtuma on sattunut ennen tämän lain voi-
maantuloa.  

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

————— 



 HE 46/2004 vp  
  
   

 

79

3.  

Laki 

kuukautta lyhyempien valtion palvelussuhteiden eläketurvan järjestämisestä annetun lain 
kumoamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1§ 
Tällä lailla kumotaan kuukautta lyhyempi-

en valtion palvelussuhteiden eläketurvan jär-
jestämisestä 11 päivänä joulukuuta 1997 an-
nettu laki (1152/1997) siihen myöhemmin 

tehtyine muutoksineen. 
 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2005. 
————— 
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4.  

Laki 

valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 35 §, sellai-

sena kuin se on osittain muutettuna lailla 604/1997, seuraavasti: 
 

35 § 
Virkamiesten yleinen eroamisikä on 68 

vuotta. 
Asetuksella voidaan säätää, että virassa, 

jonka laatu sitä vaatii, eroamisikä on yleistä 
eroamisikää alempi. 

Virkamiehen virkasuhde päättyy ilman irti-
sanomista tai muuta virkasuhteen päättymistä 

tarkoittavaa toimenpidettä sen kuukauden 
päättyessä, jonka aikana virkamies saavuttaa 
eroamisiän. 

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2005. 

————— 

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

valtion eläkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/1966) 1 §:n 5-12 

momentti, 5 §:n 2, 4, 5 ja 7 momentti, 9 §:n 6 momentti, 9 c §, 10 §:n 2 momentti sekä 11, 19 
ja 27 §, 

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 5 momentti ja 27 § laissa 625/2000, 1 §:n 6 ja 7 momentti lais-
sa 333/1986, 1 §:n 8 momentti ja 9 § 6 momentti laissa 1671/1995, 1 §:n 9-12 momentti laissa 
775/2001, 5 §:n 2 momentti laissa 1153/1997, 5 §:n 4 momentti, 10 §:n 2 momentti, 11 ja 19 § 
laissa 1528/1993, 5 §:n 5 momentti laissa 902/1979, 5 §:n 7 momentti laissa 215/1979, 9 c § 
laeissa 103/1989 ja 1006/2002 sekä mainituissa laeissa 1528/1993 ja 775/2001, 

muutetaan 1 §:n 3 ja 4 momentti, 2 §, 3 §:n 3 ja 4 momentti, 3 a §:n 1 momentti, 4 §, 5 §:n 1 
ja 8 momentti, 5 a, 5 b, 6, 7 ja 7 a-7 e §, 8 §:n 1 ja 2 sekä 5 ja 6 momentti, 9 §:n 2 ja 4 mo-
mentti, 9 a §:n 1 ja 2 momentti, 9 b §, 9 d §:n 1, 3 ja 5-7 momentti, 10 §:n 1, 4-7, 9 ja 10 mo-
mentti, 10 a, 10 b ja 12 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 4 momentti, 15 §:n 1, 2 ja 5 momentti, 15 
a §:n 1-6 momentti, 16, 16 a ja 16 b §, 17 b §:n 2, 3 ja 7 momentti, 18 §, 18 a §:n 1 momentti, 
18 b §:n 1 momentti, 18 c §:n 2 ja 3 momentti, 18 d, 18 e ja 20 §, 26 §:n 2 momentti, 26 a §:n 
2 momentti ja 28 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat, 1 §:n 3 momentti, 4 §, 8 §:n 5 momentti, 10 §:n 1 ja 7 momentti, 
13 §:n 1 momentti ja 15 §:n 2 momentti mainitussa laissa 1528/1993, 1 §:n 4 momentti sekä 8 
§:n 1 ja 6 momentti mainitussa laissa 1153/1997, 2 § osittain laeissa 793/1968 ja 21/1989 sekä 
mainituissa laeissa 103/1989, 1528/1993, 1671/1995, 1153/1997 ja 775/2001, 3 §:n 4 mo-
mentti, 9 d §:n 5 momentti ja 15 a §:n 2 ja 4 momentti mainitussa laissa 103/1989, 3 a §:n 1 
momentti, 15 §:n 1 momentti ja 17 b §:n 7 momentti laissa 1184/2003, 5 §:n 1 momentti laissa 
851/1971, 5 §:n 8 momentti, 7 a ja 7 e §, 9 §:n 2 ja 4 momentti, 10 §:n 4, 9 ja 10 momentti ja 
15 a §:n 6 momentti mainitussa laissa 1671/1995, 5 a § mainituissa laeissa 1528/1993 ja 
1006/2002, 5 b § laissa 1231/1995 ja mainitussa laissa 1528/1993, 6 § laissa 1026/1982 sekä 
mainituissa laeissa 851/1971, 1528/1993, 1671/1995 ja 775/2001, 7 § mainituissa laeissa 
1671/1995 ja 775/2001, 7 b § laissa 84/2001 ja mainitussa laissa 1671/1995, 7 c § mainituissa 
laeissa 1671/1995 ja 1184/2003, 7 d § mainituissa laeissa 1153/1997 ja 775/2001, 8 §:n 2 
momentti ja 9 d §:n 6 momentti mainitussa laissa 775/2001, 9 a § 1 ja 2 momentti mainitussa 
laissa 1229/1999, 9 b § mainituissa laeissa 103/1989 ja 1528/1993, 9 d §:n 1 momentti maini-
tuissa laeissa 103/1989, 1528/1993 ja 625/2000, 9 d §:n 3 momentti laissa 226/1998, 9 d §:n 7 
momentti laissa 939/1999, 10 § 5 ja 6 momentti sekä 14 §:n 4 momentti mainitussa laissa 
1006/2002, 10 a § laissa 1175/1996 sekä mainituissa laeissa 1528/1993, 1671/1995 ja 
775/2001, 10 b § mainituissa laeissa 103/1989, 1528/1993 ja 1229/1999, 12 § laissa 638/1994 
sekä mainituissa laeissa 1528/1993 ja 1671/1995, 15 §:n 5 momentti laissa 381/2001, 15 a §:n 
1, 3 ja 5 momentti laissa 326/1985, 16 § laissa 664/1976 ja mainitussa laissa 1671/1995, 16 a 
§ laissa 414/1982, 16 b § mainituissa laeissa 381/2001 ja 1184/2003, 17 b §:n 2 ja 3 momentit 
mainitussa laissa 625/2000, 18 § laissa 656/2002 sekä mainituissa laeissa 326/1985, 103/1989, 
1528/1993 ja 1671/1995, 18 a §:n 1 momentti laissa 91/1985, 18 b §:n 1 momentti, 18 c §:n 2 
ja 3 momentti, 18 d ja 18 e § laissa 1217/2003, 20 § mainituissa laeissa 851/1971, 103/1989 ja 
1229/1999, 26 §:n 2 momentti ja 26 a §:n 2 momentti mainitussa laissa 656/2002, sekä 
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lisätään lakiin uusi 1 a ja 5 c §, 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1180/1996 sekä 
mainituissa laeissa 1528/1993, 638/1994, 1153/1997, 939/1999 ja 775/2001, uusi 5 momentti, 
jolloin muutettu 5 ja 6 momentti siirtyvät 6 ja 7 momentiksi, 9 §:ään, sellaisena kuin se on 
osaksi mainituissa laeissa 851/1971, 103/1989, 1671/1995 ja 1006/2002, uusi 8 momentti, 9 a 
§:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 1229/1999 ja 1006/2002, uusi 5 momentti, 10 
§:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 1528/1993, 638/1994, 1671/1995 ja 
1006/2002, uusi 11 momentti, 17 b §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 625/2000 ja 
1184/2003, uusi 8 momentti, 18 b §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1217/2003, 
uusi 7 ja 8 momentti, 26 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 656/2002, uusi 3 mo-
mentti ja 28 §:ään, sellaisen kuin se on osaksi laissa 568/1975, uusi 3 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 
1 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta virka- 

tai työsuhteesta käytetään tässä laissa nimi-
tystä palvelus ja samassa momentissa tarkoi-
tetusta henkilöstä nimitystä edunsaaja. Van-
halla edunsaajalla tarkoitetaan tässä laissa 
edunsaajaa, joka oli 31 päivänä joulukuuta 
1992 tämän lain piiriin kuuluvassa yhden-
jaksoisessa palveluksessa ja jonka palvelus 
jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan 
asti. Palveluksen katsotaan 31 päivään jou-
lukuuta 1998 jatkuvan tätä momenttia sovel-
lettaessa yhdenjaksoisesti, jos palvelusta 
edeltävän palveluksen päättymisestä on ku-
lunut enintään yksi kuukausi. Edellytyksenä 
on lisäksi, että edunsaaja on ollut palveluk-
sen päättymistä välittömästi edeltäneet kuusi 
kuukautta yhdenjaksoisesti jatkuneessa pal-
veluksessa ja hänellä palveluksen päättymis-
tä välittömästi edeltäneiden viiden vuoden 
kuluessa on eläkeaikaa yhteensä vähintään 
kolme vuotta tai että työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläke myönnetään 5 a §:ää sovel-
taen. Muuta kuin vanhaa edunsaajaa pide-
tään tätä lakia sovellettaessa uutena edun-
saajana.  

Palveluksen katsotaan jatkuvan yhdenjak-
soisena, vaikka edunsaaja siirtyy palveluk-
sesta toiseen, jos siirtyminen on tapahtunut 
välittömästi. Jos edunsaaja on kahdessa tai 
useammassa samanaikaisesti jatkuvassa vi-
rassa, työssä tai tehtävässä, joista ainakin 
yksi jatkuu vähintään kuukauden, ne yhdes-

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettuna henki-

lönä pidetään myös eduskuntaan virka- tai 
työsuhteessa olevaa henkilöä sekä eduskun-
nan oikeusasiamiestä ja eduskunnan apu-
laisoikeusasiamiestä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta virka- 
tai työsuhteesta käytetään tässä laissa nimi-
tystä palvelus ja samassa momentissa tarkoi-
tetusta henkilöstä nimitystä edunsaaja. Van-
halla edunsaajalla tarkoitetaan tässä laissa 
edunsaajaa, joka oli 31 päivänä joulukuuta 
1992 tämän lain piiriin kuuluvassa yhden-
jaksoisessa palveluksessa ja jonka palvelus 
jatkuu yhdenjaksoisesti henkilökohtaiseen 
eläkeikään asti. Työkyvyttömyyseläketapa-
uksessa palveluksen tulee jatkua yhdenjak-
soisesti työkyvyttömyyden alkamiseen asti. 
Palveluksen katsotaan jatkuvan tätä mo-
menttia sovellettaessa yhdenjaksoisesti, jos 
palveluksesta saatu työansio kunakin vuon-
na on yhteensä vähintään 6 000 euroa. Jos 
kuitenkin työansio jonakin vuonna jää alle 6 
000 euron, tulee edunsaajan osoittaa, että 
palvelus on ollut katkeamatta voimassa. Jos 
vanhan edunsaajan palvelus ei jatku edellä 
tässä momentissa tarkoitetulla tavalla yh-
denjaksoisesti henkilökohtaiseen eläkeikään 
asti, häntä pidetään tätä lakia sovellettaessa 
uutena edunsaajana.  
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sä muodostavat palveluksen. Jos edunsaaja 
vähintään kuukauden jatkuvan palveluksen 
lisäksi toimii samanaikaisesti valtion toimi-
kunnassa, neuvottelukunnassa, lautakunnas-
sa tai muussa useasta henkilöjäsenestä 
koostuvassa elimessä, hänen toimintaansa 
pidetään kokonaisuudessaan yhtenä tässä 
laissa tarkoitettuna palveluksena. Jos palve-
lukseen kuuluvat eri tehtävät alkavat ja 
päättyvät eri aikaan, pidetään koko palve-
luksen alkamispäivänä ensimmäisen tehtä-
vän alkamisaikaa ja päättymisenä viimeisen 
tehtävän päättymisaikaa.  

 
Jos edunsaajan säännöllisenä pidettävä 

työaika tai työaikajärjestely palveluksen jat-
kuttua vähintään kolme vuotta muuttuu ja 
hänen työansionsa samalla alenee vähin-
tään yhdellä neljänneksellä tai nousee vä-
hintään yhdellä kolmanneksella ja jos työ-
ajan tai työaikajärjestelyn muutosta ei ole 
tarkoitettu tilapäiseksi, pidetään palvelusta 
eri palveluksena työajassa tai työaikajärjes-
telyssä tapahtunutta muutosta seuraavan 
kuukauden alusta, ei kuitenkaan, jos eläke-
tapahtumaan ei ole kulunut kahta vuotta.  

Mitä 5 momentissa on säädetty, sovelle-
taan myös, jos selvitetään, että muutos työ-
ajassa on tapahtunut asteittain ja työansiot 
ovat sen johdosta muuttuneet sanotussa 
momentissa tarkoitetulla tavalla enintään 
kolmen vuoden kuluessa ensimmäisestä 
muutoksesta lukien. Verrattaessa toisiinsa 
eri ajankohtien työansioita ne tarkistetaan 
16 §:n mukaisesti.  

Edunsaajan hakemuksesta on annettava 
päätös siitä, onko palvelukseen sovellettava 
5 tai 6 momenttia, ja myönteisessä tapauk-
sessa vahvistettava näin päättyneestä palve-
luksesta muodostuva vastainen eläkeoikeus. 
Päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 
23 §:ssä säädetään.  

Palvelus, joka on jatkunut yhdenjaksoises-
ti vähintään kymmenen vuotta sen vuoden 
loppuun mennessä, jonka aikana edunsaaja 
on täyttänyt 54 vuoden iän, päätetään eläk-
keen laskemista varten teknisesti sanotun 
vuoden lopussa. Jollei palvelus ole edellä 
mainittuna ajankohtana jatkunut kymmentä 
vuotta, se päätetään sen vuoden lopussa, jo-
na kymmenen vuotta täyttyy. Palvelusta ei 
kuitenkaan päätetä enää sen vuoden jäl-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
(8 mom. kumotaan) 
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keen, jonka päättymisestä on kaksi täyttä ka-
lenterivuotta edunsaajan eläkeikään tai sitä 
alempaan eroamisikään. Edunsaajan jatka-
essa työntekoaan hänen katsotaan olevan 
uudessa palveluksessa. Palvelusta ei kuiten-
kaan katkaista, jos edunsaajan palkka on 
katkaisun jälkeisessä palveluksessa alentu-
nut sellaisen poikkeuksellisen syyn johdosta, 
joka on ilmaantunut ennen palveluksen täs-
sä momentissa tarkoitettua päättämistä, ja 
jos 7 c §:n soveltamisen edellytykset tällöin 
täyttyvät. Palvelusta ei katkaista myöskään, 
jos palvelus päättyy tai eläketapahtuma sat-
tuu ennen kuin palveluksen tässä momentis-
sa tarkoitetusta päättämisestä on kulunut 
yksi vuosi.  

 
 
 
Sen estämättä, mitä 5–8 momentissa sää-

detään palveluksen päättymisestä, katsotaan 
palveluksen jatkuneen yhdenjaksoisena 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 3 momentissa 
tarkoitettua vuoden aikaa laskettaessa sekä 
tämän lain 9 §:n 5 momenttia sovellettaes-
sa. Sen estämättä, mitä 8 momentissa sääde-
tään palveluksen päättymisestä, katsotaan 
palveluksen jatkuneen yhdenjaksoisena 
myös 5 tai 6 momenttia sovellettaessa. 

 
 
Sen estämättä, mitä 3 momentissa sääde-

tään, toiminnan kunnallistamisen yhteydes-
sä valtion eläketurvan piiriin kuuluvasta 
palveluksesta kunnallisten viranhaltijain ja 
työntekijäin eläkelain (202/1964) sovelta-
misalaan kuuluvaan palvelukseen siirrettyä 
edunsaajaa pidetään kunnallistamista edel-
tävän palveluksensa osalta 3 momentissa 
tarkoitettuna vanhana edunsaajana. Edelly-
tyksenä on, että edellä mainittu edunsaaja 
oli 31 päivänä joulukuuta 1992 yhdenjak-
soisessa valtion eläketurvan piiriin kuulu-
vassa palveluksessa ja että hänen tällainen 
palveluksensa tai kunnallistamisen jälkeen 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 
eläkelain soveltamisalaan kuuluva palveluk-
sensa jatkuu kunnallisen eläkelaitoksen val-
tuuskunnan 20 päivänä marraskuuta 1992 
hyväksymien eläkesäännön 1 päivänä tam-
mikuuta 1993 voimaan tulleiden muutosten 
voimaantulomääräyksissä tarkoitetulla ta-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9 mom. kumotaan) 
(10 mom. kumotaan) 
(11 mom. kumotaan) 
(12 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a § 
Sen estämättä, mitä 1§:n 4 momentissa 

säädetään, toiminnan kunnallistamisen yh-
teydessä valtion eläketurvan piiriin kuulu-
vasta palveluksesta kunnallisen eläkelain 
(549/2003) soveltamisalaan kuuluvaan pal-
velukseen siirrettyä edunsaajaa pidetään 
kunnallistamista edeltävän palveluksensa 
osalta 1 §:n 4 momentissa tarkoitettuna 
vanhana edunsaajana. Edellytyksenä on, et-
tä edellä mainittu edunsaaja oli 31 päivänä 
joulukuuta 1992 yhdenjaksoisessa valtion 
eläketurvan piiriin kuuluvassa palveluksessa 
ja että hänen tällainen palveluksensa jatkuu 
tämän lain 1 §:n 4 momentissa säädetyllä 
tavalla yhdenjaksoisesti kunnallistamiseen 
asti. Kunnallistamisen jälkeen kunnallisen 
eläkelain soveltamisalaan kuuluvan palve-
luksen tulee jatkua kunnallisen eläkelain 
muuttamisesta annetun lain (  /  ) voimaan-
tulosäännöksessä säädetyllä tavalla yhden-
jaksoisesti tässä laissa tarkoitettua henkilö-
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valla yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan as-
ti.   

Tämän pykälän 3 momentissa säädettyä 
kuuden kuukauden palvelusaikavaatimusta 
ja kolmen vuoden eläkeaikavaatimusta so-
vellettaessa kunnallisten viranhaltijain ja 
työntekijäin eläkelain soveltamisalaan kuu-
luva palvelus rinnastetaan 9 momentissa 
tarkoitetusta kunnallistamisesta lukien tä-
män lain piiriin kuuluvaan palvelukseen. 
Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 
eläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke, 
joka on myönnetty 5 a §:ää vastaavia sään-
nöksiä soveltaen, rinnastetaan 5 a §:ää so-
veltaen myönnettyyn eläkkeeseen. Vanhuus-
eläkkeen saamisen edellytyksenä on 8 §:ssä 
säädettyjen edellytysten lisäksi, että kunnal-
listen viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 
soveltamisalaan kuuluva palvelus on päät-
tynyt.  

Edunsaaja, jolla on ollut valtion eläkelain 
muuttamisesta annetun lain (103/1989) 
voimaantulosäännöksessä tarkoitettu oikeus 
eläkeiän valintaan viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 1999 ennen 1 päivää heinäkuuta 
1989 voimassa olleiden säännösten mukaan 
ja joka on tehnyt tätä koskevan valintailmoi-
tuksen, säilyttää oikeutensa mainittuun elä-
keikään edellyttäen, että hänen kunnallisten 
viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain so-
veltamisalaan kuuluva palveluksensa 9 mo-
mentissa tarkoitetusta kunnallistamisesta 
lukien jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapah-
tumaan saakka. Valintailmoituksen tehneel-
lä vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä 
olevaan palvelusaikaan rinnastetaan kun-
nallistamisesta lukien kunnallisten viranhal-
tijain ja työntekijäin eläkelain sovelta-
misalaan kuuluva palvelus, joka vastaa 
edunsaajan ennen kunnallistamista valtiolla 
ollutta palvelua alemman eläkeiän mukai-
sessa tehtävässä. 

kohtaista eläkeikää vastaavaan eläkeikään.  
 
Kunnallisen eläkelain mukainen työkyvyt-

tömyyseläke, joka on myönnetty 5 a §:ää 
vastaavia säännöksiä soveltaen, rinnaste-
taan 5 a §:ää soveltaen myönnettyyn eläk-
keeseen. Vanhuuseläkkeen saamisen edelly-
tyksenä on 8 §:n 1 momentissa säädettyjen 
edellytysten lisäksi, että kunnallisen eläke-
lain soveltamisalaan kuuluva palvelus on 
päättynyt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edunsaaja, jolla on ollut valtion eläkelain 

muuttamisesta annetun lain (103/1989) 
voimaantulosäännöksessä tarkoitettu oikeus 
eläkeiän valintaan viimeistään 30 päivänä 
kesäkuuta 1999 ennen 1 päivää heinäkuuta 
1989 voimassa olleiden säännösten mukaan 
ja joka on tehnyt tätä koskevan valintailmoi-
tuksen, säilyttää oikeutensa mainittuun elä-
keikään edellyttäen, että hänen kunnallisen 
eläkelain soveltamisalaan kuuluva palveluk-
sensa kunnallistamisesta lukien jatkuu yh-
denjaksoisesti edellä 1 momentin viimeises-
sä virkkeessä tarkoitettuun eläkeikään asti. 
Valintailmoituksen tehneellä vanhuuseläk-
keen saamisen edellytyksenä olevaan palve-
lusaikaan rinnastetaan kunnallistamisesta 
lukien kunnallisen eläkelain sovelta-
misalaan kuuluva palvelus, joka vastaa 
edunsaajan ennen kunnallistamista valtiolla 
ollutta palvelua alemman eläkeiän mukai-
sessa tehtävässä. 

 
2 §  

Tämä laki ei koske:  
1) palvelusta, joka on alkanut edunsaajan 

täytettyä 65 vuotta;  
2) palvelusta sinä aikana, jolta edunsaajal-

la on oikeus saada virka- tai työsuhteen 
taikka yrittäjätoiminnan perusteella tämän 
lain taikka muun lain tai asetuksen mukaista 
vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuselä-

2 § 
Tämä laki ei koske: 
1) palvelusta ajalta ennen sitä seuraavaa 

kalenterikuukautta, jona edunsaaja täyttää 
18 vuotta; 

2) palvelusta sen kalenterikuukauden jäl-
keen, jona edunsaaja täyttää 68 vuotta; 

3) palvelusta, jonka perusteella on oikeus 
eläkkeeseen muun lain nojalla; 
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kettä lukuun ottamatta, taikka sellaista työ-
kyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä, jonka 
suuruutta määrättäessä on otettu huomioon 
eläkeiän saavuttamiseen jäljellä oleva aika 
tai sitä vastaava ansio;  

3) palvelusta, joka otetaan huomioon me-
rimieseläkelain (72/1956) tai taiteilijoiden ja 
eräiden erityisryhmiin kuuluvien työnteki-
jäin eläkelain (662/1985) mukaista eläkettä 
varten;  

4) palvelusta, jossa edunsaajan työansio 
palveluksesta on keskimäärin alle 90 mark-
kaa kuukaudessa;  

5) palvelusta, joka on jatkunut yhdenjak-
soisena alle yhden kuukauden; eikä  

6) valtion palvelukseen ulkomailla otetun 
muun kuin Suomen kansalaisen palvelusta. 

Edellä 1 momentissa mainittu markka-
määrä tarkistetaan työntekijäin eläkelain 1 
§:n 2 momentin mukaisesti siten kuin val-
tiovarainministeriö tarkemmin määrää.  
 

4) valtion palvelukseen ulkomailla otetun 
muun kuin Suomen kansalaisen palvelusta. 

 
 

 
3 § 

— — — — — — — — — — — — — — 
Eläketurvan kehittämisestä tekee esityksiä 

ja antaa lausuntoja sekä muissa periaatteel-
lista laatua olevissa kysymyksissä toimii 
neuvoa-antavana elimenä eläkeasiain neu-
vottelukunta, jonka jäsenet määrätään val-
tiovarainministeriön sekä valtion virkamies-
ten ja työntekijäin edustavimpien keskusjär-
jestöjen ehdottamista henkilöistä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Valtiokonttorissa on yksilöllisen var-

haiseläkkeen, varhennetun vanhuuseläkkeen 
ja osa-aikaeläkkeen soveltamiskäytännön 
ohjausta ja seurantaa varten varhaiseläkelau-
takunta, jonka tehtävistä ja kokoonpanosta 
annetaan tarkemmat säännökset asetuksella.  
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtiovarainministeriössä on valtion elä-

keneuvottelukunta, jonka jäsenet valtiova-
rainministeriö määrää kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan valtiovarainministeriön sekä val-
tion virkamiesten ja työntekijöiden edusta-
vimpien keskusjärjestöjen ehdottamista hen-
kilöistä. Neuvottelukunnan tehtävänä on 
toimia yhteistoiminnasta valtion virastoissa 
ja laitoksissa annetun lain (651/1988) ja yh-
teistoimintasopimusten mukaisena neuvotte-
luelimenä, tehdä esityksiä, antaa lausuntoja 
sekä toimia neuvoa-antavana toimielimenä 
eläkekysymyksissä. Neuvottelukunnan tehtä-
vistä ja kokoonpanosta voidaan antaa tar-
kempia säännöksiä valtioneuvoston asetuk-
sella. 

Valtiokonttorissa on työkyvyttömyys- ja 
kuntoutusasioiden neuvottelukunta, jonka 
jäsenet valtiovarainministeriö määrää kol-
meksi vuodeksi kerrallaan valtiovarainmi-
nisteriön sekä valtion virkamiesten ja työn-
tekijöiden edustavimpien keskusjärjestöjen 
ehdottamista henkilöistä. Neuvottelukunnan 
tehtävänä on työkyvyn arvioinnin ja  kun-
toutuskysymysten soveltamiskäytännön oh-
jaus ja seuranta. Neuvottelukunnan tehtä-
vistä ja kokoonpanosta voidaan antaa tar-



 HE 46/2004 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

87

 
 
 

3 a § 
Jos edunsaaja on ollut sekä tämän lain että 

kunnallisen eläkelain (549/2003), evankelis-
luterilaisen kirkon eläkelain (298/1966), 
Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 
(731/2001) (julkisten alojen eläkelait) tai 
työntekijäin eläkelain (395/1961) 8 §:n 4 
momentin 1, 2 tai 10–13 kohdassa mainitun 
lain (yksityisten alojen eläkelait) mukaisen 
eläketurvan piirissä ja jos hän eläketapah-
tumahetkellä tai viimeksi ennen eläketapah-
tumaa oli tämän lain piiriin kuuluvassa pal-
veluksessa, valtiokonttori viimeisenä eläke-
laitoksena: 

1) antaa valtiokonttorin omasta päätökses-
tä ja muiden julkisten alojen eläkelakien 
mukaisesta eläketurvasta ja vastaavasta per-
he-eläketurvasta huolehtivien eläkelaitosten 
(julkisten alojen eläkelaitos) päätöksistä se-
kä yksityisten alojen eläkelakien mukaisesta 
eläketurvasta ja vastaavasta perhe-
eläketurvasta huolehtivien työntekijäin elä-
kelain 10 d §:n 1 momentissa tarkoitetun 
eläkelaitoksen (yksityisten alojen eläkelai-
tos) päätöksistä päätösyhdistelmän; 

2) hoitaa päätösyhdistelmän mukaisten 
eläkkeiden maksamisen ja eläkkeisiin liitty-
vät eläkelaitoksen muut tehtävät. 
 

kempia säännöksiä valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 

3 a § 
Jos edunsaaja on ollut sekä tämän lain että 

kunnallisen eläkelain (549/2003), evankelis-
luterilaisen kirkon eläkelain (298/1966), 
Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 
(731/2001) (julkisten alojen eläkelait) tai 
työntekijäin eläkelain (395/1961) 8 §:n 4 
momentin 1, 2 tai 10–13 kohdassa mainitun 
lain (yksityisten alojen eläkelait) mukaisen 
eläketurvan piirissä ja jos hän eläketapah-
tumahetkellä tai viimeksi ennen eläketapah-
tumaa oli tämän lain piiriin kuuluvassa pal-
veluksessa, Valtiokonttori viimeisenä eläke-
laitoksena:  

1) antaa valtiokonttorin omasta päätökses-
tä ja muiden julkisten alojen eläkelakien 
mukaisesta eläketurvasta ja vastaavasta per-
he-eläketurvasta huolehtivien eläkelaitosten 
(julkisten alojen eläkelaitos) päätöksistä se-
kä yksityisten alojen eläkelakien mukaisesta 
eläketurvasta ja vastaavasta perhe-
eläketurvasta huolehtivien työntekijäin elä-
kelain 10 d §:n 1 momentissa tarkoitetun 
eläkelaitoksen (yksityisten alojen eläkelai-
tos) päätöksistä päätösyhdistelmän; 

2) hoitaa päätösyhdistelmän mukaisten 
eläkkeiden maksamisen ja eläkkeisiin liitty-
vät eläkelaitoksen muut tehtävät; ja 

3) käsittelee ja ratkaisee myös 6 §:ssä 
mainitun etuuden perusteella karttuneen 
eläkkeen. 

 
4 § 

Tämän lain 1 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun uuden edunsaajan eläkeikä on 65 vuotta. 
Mainitussa lainkohdassa tarkoitetun vanhan 
edunsaajan eläkeikä on 65 vuotta, jos hän on 
syntynyt vuoden 1959 jälkeen tai jos hänellä 
ei ole vuoden 1994 loppuun mennessä vä-
hintään viittä vuotta tämän lain mukaan elä-
keajaksi luettavaa palvelusaikaa.  

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen 
vanhojen edunsaajien eläkeikä määräytyy 
tämän lain mukaan vuoden 1994 loppuun 
mennessä eläkeajaksi luettavan palvelusajan 
perusteella seuraavasti:  

 
Eläkeaikaa  
vähintään 

Eläkeikä 
30 vuotta 63 vuotta 

4 § 
Edunsaajalla on oikeus jäädä vanhuus-

eläkkeelle 63 ja 68 vuoden iän täyttämisen 
välisenä aikana. Vanhuuseläkkeen myöntä-
misen edellytyksistä säädetään 8 §:ssä. 

 
 
 
 
Vanhuuseläke myönnetään hakemuksesta 

varhennettuna aikaisintaan 62 vuoden iän 
täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden  
alusta siten vähennettynä kuin 10 a §:n 1 
momentissa säädetään. Vanhuuseläke 
myönnetään lykättynä 68 vuoden iän täyt-
tämisen jälkeen siten korotettuna kuin 10 a 
§:n 2 momentissa säädetään.  
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30 vuotta 63 vuotta 
25 vuotta 63 vuotta 4 kuukautta 
20 vuotta 63 vuotta 8 kuukautta 
15 vuotta 64 vuotta 
10 vuotta 64 vuotta 4 kuukautta 
5 vuotta 64 vuotta 8 kuukautta 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Varhennettuun ja lykättyyn vanhuuseläk-

keeseen sovelletaan muutoin, mitä tässä 
laissa säädetään vanhuuseläkkeestä.  
 

 
5 § 

Eläkeajaksi luetaan aika, jonka edunsaaja 
23 vuotta täytettyään on ollut vähintään 
kuukauden yhdenjaksoisesti jatkuneessa 
palveluksessa.  

 
 
 
 
 
 
Eläkeaika lasketaan täysinä kuukausina. 

Laskettaessa eläkettä pyöristetään palveluk-
sen täysien kuukausien yli menevä yli 14 
päivän pituinen aika seuraavaksi täydeksi 
kuukaudeksi.  

(3.mom kumottu 1528/1993) 
Eläkeajaksi luetaan myös aika, jolta edun-

saajalla 23 vuotta täytettyään oli oikeus 
saada valtion varoista tämän lain mukaista, 
5 a §:ää soveltaen myönnettyä työkyvyttö-
myys- tai työttömyyseläkettä taikka rintama-
veteraanien varhaiseläkkeestä annetun lain 
(13/82) mukaista varhaiseläkettä, milloin 
hänelle myöhemmin vanhuuden tai uuden 
työkyvyttömyyden taikka työttömyyden joh-
dosta on myönnettävä eläke sellaisen palve-
luksen perusteella, jossa on otettu huomioon 
aika työkyvyttömyyden tai työttömyyden al-
kamisesta eläkeikään tai sitä alempaan 
eroamisikään.  

Eläkeajaksi luetaan niin ikään vähintään 
kuukauden yhdenjaksoisena jatkunut: 

 1) aika, jonka edunsaaja 23 vuotta täytet-
tyään on ollut muussa kuin valtion tehtäväs-
sä, mikäli siihen, sen mukaan kuin erikseen 
on säädetty, liittyy oikeus valtion varoista 
suoritettavaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja 
työttömyyseläkkeeseen; 

 2) aika, jonka edunsaaja 23 vuotta täytet-

5 § 
Eläkkeeseen oikeuttavat palveluksesta 

saadut työansiot, jotka edunsaaja on an-
sainnut 18 vuoden iän täyttämistä seuraa-
van kalenterikuukauden alusta 68 vuoden 
iän täyttämiskuukauden loppuun mennessä. 
Eläkkeeseen eivät kuitenkaan oikeuta työky-
vyttömyyden alkamisvuoden työansiot, jos 
työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä tuleva 
aika on luettu eläkkeeseen oikeuttavaksi si-
ten kuin 5 a §:ssä säädetään. 

(2 mom.) 
 
 
 
 
 
(4 mom.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5 mom.) 
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tyään on ollut valtion haltuun kokonaan tai 
osaksi otetun yksityisen yhteisön tai laitok-
sen palveluksessa, jos hän on ollut sanotun-
laisen yhteisön tai laitoksen palveluksessa 
silloin, kun yhteisö tai laitos taikka sen osa 
on otettu valtion haltuun, ja välittömästi sen 
mukana siirtynyt valtion palvelukseen; ja 

 3) aika, jonka edunsaaja 23 vuotta täytet-
tyään on ollut sellaisen viranhaltijan palve-
luksessa, joka on saanut osan työansiostaan 
maksuvelvollisilta periminään maksuina tai 
lunastuksina, tämän viran hoitamiseen kuu-
luvassa tehtävässä, jos edunsaaja on ollut 
sanotunlaisen viranhaltijan palveluksessa 
tämän viran hoitamiseen kuuluvassa tehtä-
vässä silloin, kun virka on siirretty koko-
naispalkkaukseen, ja välittömästi siirtynyt 
valtion palvelukseen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
.Eläkeaikaa luettaessa kukin ajanjakso ote-
taan huomioon vain yhteen kertaan. 

Valtiovarainministeriö voi yksittäistapa-
uksissa valtion edun vaatiessa määrätä, että 
eläkeajaksi luetaan kokonaan tai osaksi aika 
23 ikävuoden täyttämisen jälkeen muussa-
kin kuin 1 ja 5 momentissa mainitussa pal-
veluksessa tai tehtävässä.  

 
 

5 a § 
Jos työkyvyttömyys tai työttömyys on al-

kanut ennen kuin palveluksen päättymisestä 
on kulunut 360 päivää, luetaan tämän palve-
luksen perusteella myönnettävää työkyvyt-
tömyys- tai työttömyyseläkettä määrättäessä 
eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi myös työ-
kyvyttömyyden tai työttömyyden alkamisen 
ja eläkeiän tai tätä alemman eroamisiän vä-
linen aika (tuleva aika). Edellytyksenä on 
kuitenkin, että edunsaaja on ollut työkyvyt-
tömyyden tai työttömyyden alkamisvuoden 
ja sitä välittömästi edeltäneiden kymmenen 
kalenterivuoden aikana vähintään 12 kuu-
kautta työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettuun peruseläkkeeseen oi-
keuttavassa, Suomessa järjestetyn työeläke-
turvan piiriin kuuluvassa ansiotyössä. Edellä 
tarkoitettua 12 kuukauden aikaa laskettaessa 
katsotaan eläkkeeseen oikeuttavaksi sellai-
nen kalenterikuukausi, jolta edunsaaja on 
saanut lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijäin eläkelaissa tarkoitettuja ansioita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

(7 mom.) 
 
Valtiovarainministeriö voi yksittäistapa-

uksissa valtion edun niin vaatiessa määrätä, 
että eläkeajaksi luetaan kokonaan tai osaksi 
aika, jota ei muutoin luettaisi eläkeajaksi, 
edunsaajan 23 ikävuoden täyttämisen jäl-
keen, ei kuitenkaan 31 päivää joulukuuta 
2004 jälkeiseltä ajalta.  

 
5 a § 

Työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä lue-
taan eläkkeeseen oikeuttavaksi myös aika 
sen kalenterivuoden alusta, jona edunsaaja 
on tullut työkyvyttömäksi, sen kalenterikuu-
kauden loppuun, jona edunsaaja täyttää 63 
vuoden iän tai tätä alemman eläkeiän tai 
eroamisiän (tuleva aika). Edellytyksenä on 
kuitenkin, että edunsaajalla on työkyvyttö-
myyden alkamisvuoden ja sitä edeltäneen 
kymmenen kalenterivuoden aikana työnteki-
jäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainitun 
lain tai eläkesäännön mukaisia työansioita 
vähintään 12 566,70 euroa.   

Tulevan ajan eläkkeen perusteena oleva 
työansio (tulevan ajan ansio) määrätään 
niiden työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo-
mentissa mainitun lain tai eläkesäännön 
mukaisten työansioiden perusteella, jotka 
edunsaajalla on ollut työkyvyttömyyden al-
kamisvuotta edeltäneiden viiden kalenteri-
vuoden aikana (tarkasteluaika). Tulevan 
ajan ansiota määrättäessä vuosityöansiot 
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edellyttäen kuitenkin, että ansiot koko ka-
lenterivuodelta ovat vähintään yhtä suuret 
kuin lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu ra-
hamäärä. Kalenterikuukausi, jolta työntekijä 
on saanut taiteilijoiden ja eräiden erityis-
ryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaissa 
(662/1985) tarkoitettuja ansioita, otetaan 
vastaavasti huomioon, jos ansiot koko ka-
lenterivuodelta ovat vähintään sanotun lain 
3 §:n 2 momentissa tarkoitetun rahamäärän 
suuruiset.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettua 360 päi-
vää laskettaessa jätetään huomioon ottamat-
ta päivät, joilta edunsaaja on saanut:  

1) opintovapaalaissa (273/79) tarkoitettua 
opintovapaata;  

2) valtion virkamieslain (755/86), perus-
koululain (476/83), lukiolain (477/83) tai 
koulutus- ja erorahastosta annetun lain 
(537/90) mukaista omaehtoista ammatillista 
aikuiskoulutusta varten myönnettävää hen-
kilökohtaista tukea;  

3) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuk-
sesta annetun lain (763/90) mukaista koulu-
tustukea;  

4) työttömyysturvalain (602/84) mukaista 
päivärahaa tai työmarkkinatuesta annetun 
lain (1542/93) mukaista työmarkkinatukea 
enintään 180 päivältä, yhteensä kuitenkin 
enintään työttömyysturvalain 26 §:ssä sää-
dettyä enimmäismäärää vastaavilta päiviltä;  

5) työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momen-
tissa mainitun lain, eläkeohjesäännön tai 
eläkesäännön taikka kuntoutusrahalain 
(611/91) mukaista kuntoutusrahaa tai ansi-
onmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen 
tai liikennevakuutuksen kuntoutusta koske-
vien säännösten perusteella; tai  

6) sairausvakuutuslain (364/63) mukaista 
päivärahaa kolmen viimeisen vuoden aikana 
välittömästi ennen tässä laissa tarkoitetun 
työkyvyttömyyden tai työttömyyden alka-
mista; näihin päiviin rinnastetaan päivät, 
joilta päivärahaa olisi suoritettu, jollei työn-
tekijä olisi saanut sairausvakuutuslain 27 §:n 
1 momentissa tarkoitettua sairaudesta, viasta 
tai vammasta johtuvan työkyvyttömyyden 
vuoksi maksettavaa vastaavaa korvausta 
jonkin muun lain mukaan.  

Jos edunsaaja on saanut työttömyyspäivä-
rahaa työttömyysturvalain 26 §:n 2 momen-
tin perusteella ennen kuin palveluksen päät-

tarkistetaan 7 c §:n mukaisesti. Tulevan 
ajan ansio on tarkasteluaikana saatujen, 
näin tarkistettujen työansioiden summa jaet-
tuna kuudellakymmenellä. 

Tulevan ajan ansiota määrättäessä siihen 
luetaan myös tarkasteluaikaan kohdistuva 6 
§:ssä mainitun etuuden perusteena oleva 
ansio tai työtulo tarkistettuna 7 c §:ssä tar-
koitetulla palkkakertoimella.   

Jos edunsaaja on tarkasteluaikana saanut 
työttömyysturvalain (1290/2002) mukaista 
peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea tai 
työttömyysturvalain peruspäivärahan suu-
ruista työvoimapoliittista koulutustukea tai 
koulutuspäivärahaa tai julkisesta työvoima-
palvelusta annetun lain (1295/2002) mu-
kaista perustukea, otetaan tulevan ajan an-
siota määrättäessä työansiona huomioon 
1 047, 22 euroa jokaiselta täydeltä kuukau-
delta, jolta mainittua etuutta on suoritettu. 
Vastaavalla tavalla otetaan huomioon myös 
sairausvakuutuslain mukainen päiväraha, 
jos se on myönnetty työttömyysturvalain 
mukaisen peruspäivärahan suuruisena. 

Jos tulevan ajan ansiota määrättäessä 
tarkasteluaikana edunsaajalla ei ole 3 ja 4 
momentissa tarkoitettujen ansioiden lisäksi 
2 momentissa tarkoitettuja työansioita, 
edunsaajalla ei ole oikeutta tulevan ajan 
eläkkeeseen. 

Jos edunsaajan työansiot ovat tarkastelu-
aikana hänen vakiintunutta ansiotasoaan 
pienemmät alle kolmevuotiaan lapsen hoi-
tamisen vuoksi ja tämän seikan johdosta 
hänen eläketurvansa olisi alentunut vähin-
tään 20 prosenttia, käytetään sen estämättä, 
mitä edellä tässä pykälässä säädetään, 
edunsaajan hakemuksesta 2 momentin mu-
kaisena ansiona sitä työansiota, jota lap-
senhoitoaika ei ole pienentänyt. Tällöin työ-
ansioita otetaan kuitenkin huomioon enin-
tään viimeiseltä kymmeneltä vuodelta.  
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tymisestä on kulunut 1 tai 2 momentissa 
tarkoitetut 360 päivää, luetaan tämän palve-
luksen perusteella myönnettävää työkyvyt-
tömyys- tai työttömyyseläkettä määrättäessä 
tuleva aika eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi. 

Tuleva aika luetaan työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi 
myös sellaisen palveluksen perusteella, jon-
ka päätyttyä edunsaajalla on 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitettujen 360 päivän täyttymisen ja 
työkyvyttömyyden tai työttömyyden alka-
misen välisen, enintään yhdeksän vuoden 
pituisen ajan ollut valtion perhe-eläkelain 2 
§:ssä tarkoitettu kolmea vuotta nuorempi 
lapsi. Tällöin edellytyksenä on kuitenkin, et-
tä:  

1) edunsaaja on saanut tämän lapsen pe-
rusteella sairausvakuutuslain mukaista äiti-
ys-, isyys- tai vanhempainrahaa taikka las-
ten kotihoidon tuesta annetun lain (797/92) 
mukaista kotihoidon tukea; ja että 

2) tulevaa aikaa ei lueta eläkkeeseen oike-
uttavaksi 1–3 momentin mukaan.  

Mitä edellä säädetään tulevasta ajasta, so-
velletaan vain, jos edunsaaja on ennen työ-
kyvyttömyyden tai työttömyyden alkamista 
asunut Suomessa vähintään viisi vuotta. Eri-
tyisestä syystä valtiovarainministeriö voi 
kuitenkin päättää, ettei sanottua asumista 
koskevaa edellytystä sovelleta.  

 
5 b § 

Tuleva aika luetaan eläkkeeseen oikeutta-
vaksi vähintään kuusi kuukautta jatkuneen 
palveluksen perusteella.  

Tuleva aika luetaan kuitenkin eläkkeeseen 
oikeuttavaksi kuutta kuukautta lyhyemmän 
palveluksen perusteella silloin, kun edunsaa-
jalla ei ole ennen tätä palvelusta alkaneen 
työ- tai virkasuhteen taikka yrittäjätoimin-
nan perusteella oikeutta eläkkeeseen, jota 
määrättäessä on otettu huomioon eläkeiän 
saavuttamiseen jäljellä oleva aika tai sitä 
vastaava ansio (täysitehoinen eläke).  

Jos edunsaaja tulevaan aikaan oikeuttavan 
palveluksen palkanmaksun päätyttyä on 
myöhemmin toisen työ- tai virkasuhteen 
taikka yrittäjätoiminnan perusteella saavut-
tanut oikeuden 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tuun täysitehoiseen eläkkeeseen, ei 5 a §:n 
säännöksiä sovelleta aikaisempaan palve-
lukseen. Edunsaajan katsotaan tällöin saa-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 b § 
Sen estämättä, mitä 5 a §:n 2 momentissa 

säädetään, tulevan ajan ansiota määrättä-
essä otetaan huomioon myös työkyvyttö-
myyden alkamisvuoden ansiot sen kuukau-
den loppuun asti, jona edunsaaja on tullut 
työkyvyttömäksi, jos: 

1) edunsaajalla ei ole tarkasteluaikana 
yhtenäkään vuonna sellaisia työansioita, 
jotka 5 a §:n 2, 3 ja 6 momentin mukaan 
otetaan huomioon tulevan ajan ansiota 
määrättäessä; tai 

2) edunsaajalla on 1 kohdassa tarkoitettu-
ja työansioita vain työkyvyttömyyden alka-
misvuonna tai sitä edeltävänä vuonna. 

Jos edunsaaja on tullut työkyvyttömäksi 
ennen sen kalenterivuoden päättymistä, jona 
hän täyttää 23 vuotta, tarkasteluaika on sen 
estämättä, mitä 5 a §:n 2 momentissa sääde-
tään, 18 vuoden täyttämistä seuraavan kuu-
kauden alkamisen ja sen kuukauden, jona 
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vuttaneen edellä tarkoitetun oikeuden lyhyt-
aikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin 
eläkelain (134/62) mukaiseen eläketurvaan 
sinä ajankohtana, jona hänen sanotussa lais-
sa tarkoitetuissa työsuhteissa saamansa an-
sio yhteensä on ennen työkyvyttömyyden 
pääasiallisena syynä olevan sairauden, vian 
tai vamman saamista noussut sanotun lain 7 
§:n 1 momentissa edellytettyyn rajamäärään.  

Edunsaajan, joka on täyttänyt 55 vuotta, ei 
katsota saavuttaneen 3 momentissa tarkoi-
tettua oikeutta täysitehoiseen eläkkeeseen 
kuitenkaan sellaisen työ- tai virkasuhteen 
perusteella, johon edunsaaja on työllistetty 
työllisyyslain (275/87) 18 §:n 3 momentin 
tai, jos kyseessä on muu työnantaja kuin 
valtio tai kunta, sitä vastaavan menettelyn 
mukaisesti (velvoitetyö) ja josta laskettava 
eläkkeen perusteena oleva palkka on pie-
nempi kuin aikaisemmasta työ- tai virkasuh-
teesta taikka yrittäjätoiminnasta laskettava 
vastaava palkka. Jos edunsaaja ei ole menet-
tänyt oikeuttaan tulevaan aikaan aikaisem-
man työ- tai virkasuhteen perusteella sillä 
hetkellä, kun hänen velvoitetyönsä alkoi, ei 
hänen tätä momenttia sovellettaessa katsota 
menettäneen oikeuttaan tulevaan aikaan ai-
kaisemmasta työ- tai virkasuhteesta velvoi-
tetyön vuoksi. 

edunsaaja on tullut työkyvyttömäksi, päät-
tymisen välinen aika. Tällöin tulevan ajan 
ansio on tänä tarkasteluaikana saatujen, 7 c 
§:n mukaan tarkistettujen työansioiden 
summa jaettuna samaan ajanjaksoon sisäl-
tyvien kuukausien lukumäärällä.  

Tämän lain alainen tulevan ajan ansio on 
sama suhteellinen osuus 5 a §:n 2, 3 ja 6 
momentissa sekä edellä 1 ja 2 momentissa 
määritellystä tulevan ajan ansioiden yh-
teismäärästä kuin mikä tämän lain alaisten 
työansioiden osuus on työntekijäin eläkelain 
8 §:n 4 momentissa mainittujen lakien ja 
eläkesäännön mukaisten ansioiden yhteis-
määrästä 5 a §:n 2 momentin sekä edellä 2 
momentin mukaisena tarkasteluaikana.  

Valtiovarainministeriön asetuksella voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä tämän 
pykälän soveltamisesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 c § 
Jos työkyvyttömyyseläkettä saaneelle 

edunsaajalle myöhemmin on suoritettava 
vanhuuden tai uuden työkyvyttömyyden pe-
rusteella eläkettä, eläkkeeseen oikeuttavaksi 
lasketaan myös aika, jolta hänellä oli oikeus 
saada aikaisempaa eläkettä. Eläkkeeseen 
oikeuttavaksi ei kuitenkaan lasketa aikaa, 
jolta 18 §:n 2 momentin mukaan ei ole oike-
utta eläkkeeseen. Määrättäessä tämän lain 
mukaista eläkettä työkyvyttömyyseläkkeen 
ajalta käytetään perusteena sitä suhteellista 
osuutta tulevan ajan ansiosta, joka vastaa 
tämän lain mukaisten työansioiden määrää 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
mainittujen lakien tai eläkesäännön mukais-
ten työansioiden yhteismäärästä. 

Jos työkyvyttömyyseläkettä saaneelle 
edunsaajalle myöhemmin on suoritettava 
eläkettä sellaisen uuden työkyvyttömyyden 
perusteella, joka on alkanut ennen kuin ai-
kaisemman eläkkeen päättymisestä on kulu-
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nut kaksi vuotta, tai jos eläke myönnetään 
saman sairauden, vian tai vamman perus-
teella kuin aikaisempi eläke, uusi eläke 
määrätään samojen perusteiden mukaan 
kuin aikaisempi eläke. Jos vanhuuseläke al-
kaa ennen kuin työkyvyttömyyseläkkeen 
päättymisestä on kulunut kaksi vuotta, van-
huuseläke määrätään samojen perusteiden 
mukaan kuin työkyvyttömyyseläke. 

Jos tämän lain mukaista kuntoutusrahaa 
saaneelle edunsaajalle myönnetään työky-
vyttömyyseläke sellaisen työkyvyttömyyden 
perusteella, joka on alkanut ennen kuin kun-
toutusrahakauden päättymisestä on kulunut 
kaksi vuotta, eläke määrätään niillä perus-
teilla, joiden mukaan se olisi määrätty, jos 
työkyvyttömyys olisi alkanut kuntoutusraha-
kauden alkaessa. 

 
6 § 

Eläkeajaksi ei kuitenkaan lueta:  
1) aikaa palveluksessa, jos aika tässä pal-

veluksessa on luettava edunsaajan hyväksi 
eläkettä varten muun lain nojalla, paitsi jos 
kysymyksessä on 5 §:n 5 momentin 2 tai 3 
kohdassa tarkoitettu palvelusaika;  

2) aikaa, jonka edunsaaja on ollut lakkau-
tuspalkalla, jos häneltä sinä aikana lain no-
jalla on pidätetty lakkautuspalkka kokonaan 
tai osaksi;  

3) aikaa, jonka työ tai virantoimitus palve-
luksen jatkuessa on ollut palkattomasti kes-
keytyneenä yhdenjaksoisesti enemmän kuin 
yhden vuoden tai edunsaaja on palkattoman 
keskeytyksen aikana ollut työntekijäin elä-
kelain 8 §:n 4 momentissa tarkoitetun tai 
vastaavan ulkomaisen eläketurvan piiriin 
kuuluvassa työssä; keskeytysaika luetaan 
kuitenkin tällöinkin eläkeajaksi, jos palkat-
tomuuden syynä on ollut:  

a) 5 a §:ää soveltaen myönnetyn työkyvyt-
tömyys- tai työttömyyseläkkeen suorittami-
nen; tai  

b) sairausvakuutuslain 21 ja 23 §:ään pe-
rustuen myönnetty virkavapaus tai loma sil-
tä osin kuin sairausvakuutuslain mukaan tu-
leva äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai van-
hempainraha kohdistuu siihen tai virkava-
paus, jonka aikana edunsaaja saa työnteki-
jäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainittu-
jen lakien, eläkeohjesäännön tai eläkesään-
töjen mukaista kuntoutusrahaa, kuntoutus-

6 § 
Eläkkeeseen oikeuttavat myös ne jäljem-

pänä 1-9 kohdissa mainitut etuudet, jotka 
edunsaaja on saanut 18 vuoden iän täyttä-
mistä seuraavan kalenterikuukauden alusta 
eläketapahtumaa edeltävän vuoden loppuun 
mennessä. Edellytyksenä on, että edunsaa-
jalla on ennen eläketapahtumavuoden alkua 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
tarkoitetun eläkelain tai eläkesäännön mu-
kaisia työansioita vähintään 12 566,70 eu-
roa. Etuudet eivät kuitenkaan oikeuta eläk-
keeseen siltä ajalta, jolta edunsaaja on saa-
nut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentis-
sa mainitun lain tai eläkesäännön mukaista 
muuta kuin perhe-eläkettä. Tässä pykälässä 
tarkoitettu eläkeoikeus määräytyy etuuksien 
perusteena olevien työ- ja ansiotulojen mu-
kaan seuraavasti: 

1) äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhem-
painrahan perusteena oleva sairausvakuu-
tuslain (364/1963) mukainen työtulo; 

2) vuorotteluvapaalain (1305/2002) mu-
kaisen vuorottelukorvauksen perusteena 
oleva ansio; 

3) työttömyysturvalain mukaisen ansioon 
suhteutetun päivärahan perusteena oleva 
ansio edellyttäen, että päivärahaa on saatu 
joko työttömyysturvalaissa tarkoitettuna 
palkansaajana tai mainitun lain 1 luvun 6 
§:n 2 momentissa tarkoitettuna yrittäjänä, 
siltä osin kuin päivärahaa on saatu ennen 
63 vuoden iän täyttämistä; 



 HE 46/2004 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

94

rahalain mukaista kuntoutusrahaa, valtio-
konttorin ohjeisiin perustuvaa varhaiskun-
toutuksen kuntoutusrahaa taikka ansionme-
netyskorvausta tapaturmavakuutuksen tai 
liikennevakuutuksen kuntoutusta koskevien 
säännösten perusteella; eikä  

4) aikaa palveluksessa, josta saatu ansio 
on luettava edunsaajan hyväksi eläkettä var-
ten lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien 
työntekijöiden eläkelain nojalla.  
 

4) julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain (1295/2002) mukaisen ansiotuen perus-
teena oleva ansio;  

5) työttömyysturvalain 10 luvussa tarkoi-
tetun koulutuspäivärahan perusteena oleva 
ansio; 

6) aikuiskoulutustuesta annetun lain 
(1276/2000) mukaisen aikuiskoulutustuen 
perusteena oleva ansio; 

7) työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momen-
tissa mainitun lain tai eläkesäännön taikka 
kuntoutusrahalain (611/1991) mukaisen 
kuntoutusrahan tai tapaturmavakuutuksen 
tai liikennevakuutuksen kuntoutusta koske-
vien säännösten perusteella myönnetyn an-
sionmenetyskorvauksen perusteena oleva 
työansio siltä ajalta, jolta etuus on maksettu 
edunsaajalle, ei kuitenkaan, jos kuntoutus-
raha on maksettu eläkkeen lisänä; 

8) sairauspäivärahan ja erityishoitorahan 
perusteena oleva sairausvakuutuslaissa tar-
koitettu työtulo siltä ajalta, jolta päiväraha 
on maksettu edunsaajalle; 

9) tapaturma-, liikenne- tai sotilastapa-
turmavakuutusta koskevien säännösten mu-
kaisen ansionmenetyskorvauksen perusteena 
oleva työansio siltä ajalta, jolta päiväraha 
on maksettu edunsaajalle, jos edunsaajalle 
ei makseta sairausvakuutuslain mukaista 
sairauspäivärahaa tämän ansionmenetys-
korvauksen vuoksi. 

Siltä ajalta, jolta 1 momentin 1 kohdassa 
tarkoitettu etuus on maksettu edunsaajalle, 
eläkkeen perusteena on mainitun etuuden 
perusteena oleva työtulo korotettuna ker-
toimella 1,17. Ajalta, jolta etuus on makset-
tu työnantajalle, eläkkeen perusteena on 
mainitun etuuden perusteena oleva työtulo 
muunnettuna kertoimella 0,17. Jos kuitenkin 
etuus on ansiotulojen puuttumisen tai niiden 
vähäisyyden vuoksi maksettu vähimmäispäi-
värahan suuruisena, eläkkeen perusteena on 
523,61 euroa kuukaudessa. Jos etuus on 
työhön paluun vuoksi maksettu vähimmäis-
päivärahan suuruisena, etuuden perusteena 
on edunsaajalle maksetun vähimmäispäivä-
rahan määrä.  

Eläkkeen perusteena on 75 prosenttia 1 
momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun etuu-
den perusteena olevasta ansiosta ja 65 pro-
senttia 4-9 kohdassa tarkoitetun etuuden pe-
rusteena olevasta ansiosta tai työtulosta. 
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Jos eläkkeensaajalla on oikeus eläkkee-
seen kahden tai useamman työeläkelain mu-
kaan, 1-3 momentissa mainituista ansioista 
karttuneen eläkkeen osan käsittelee ja rat-
kaisee 3 a §:ssä tarkoitettu viimeinen eläke-
laitos tai jos viimeistä eläkelaitosta koskevia 
säännöksiä ei sovelleta, työntekijäin eläke-
lain 10 d §:n 1 momentissa tarkoitettu elä-
kelaitos tai jos edunsaajalla ei ole yksityis-
ten eläkelakien mukaisia työansioita, se elä-
kelaitos, jossa eläketurva on järjestetty vii-
meisen ansiotyön perusteella. Vastuu näiden 
etuuksien perusteella karttuneesta eläkkees-
tä jaetaan eläkelaitosten kesken siten kuin 
työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 6 
kohdassa säädetään.   

 
 

7 § 
Eläkkeen perusteena oleva palkka (eläke-

palkka) määrätään kustakin palveluksesta 
erikseen. Eläkepalkka lasketaan palveluksen 
päättymisvuotta edeltäneiden enintään 10 
viimeisen kalenterivuoden työansioista (va-
lintavuodet). Palveluksen päättymisvuosi 
otetaan kuitenkin yhtenä valintavuotena 
huomioon, jos palvelus on jatkunut enintään 
kolmen kalenterivuoden aikana eikä palve-
lusta ole päätetty 1 §:n 8 momentissa tarkoi-
tetulla tavalla tai jos palvelus on jatkunut 
koko päättymisvuoden. Eläkepalkkaa lasket-
taessa valintavuosien työansiot tarkistetaan 
16 §:n mukaisesti.  

Eläkepalkkaa laskettaessa jätetään huomi-
oon ottamatta sellaiset valintavuodet ja vas-
taavat ansiot, joina vuosina ansioiden kes-
kimäärä on vähemmän kuin 50 prosenttia 
kaikkien valintavuosien työansioiden kes-
kimäärästä. Vuosia, jotka näin jätetään 
huomioon ottamatta, voi kuitenkin olla enin-
tään kolmannes valintavuosista.  

Eläkepalkka on edellä sanotulla tavalla 
huomioon otettujen kalenterivuosien työan-
sioiden keskimäärä kuukautta kohden.  

Eläkepalkkaa laskettaessa ei kuitenkaan 
oteta huomioon aikaa, jolta edunsaajalla on 
ollut oikeus saada 5 b §:n 2 momentissa tar-
koitettua täysitehoista eläkettä. Jos palvelus 
on päätetty 1 §:n 8 momentin nojalla, katso-
taan sen kuitenkin tätä pykälää sovellettaes-
sa jatkuneen yhdenjaksoisesti, jos eläkkeen 
määrä siten laskettuna on suurempi.  

7 § 
Eläkkeen perusteena olevaa työansiota 

määrättäessä otetaan huomioon palkka tai 
muu vastike, joka on maksettu tai sovittu 
maksettavaksi korvauksena työstä. Tällainen 
vastike katsotaan eläkkeen perusteena ole-
vaan työansioon kuuluvaksi myös silloin, 
kun sen suorittaa edunsaajalle työnantajan 
sijasta konkurssipesä, palkkaturvalaissa 
(866/1998) tarkoitettu palkkaturvasta huo-
lehtiva viranomainen tai muu maksaja (si-
jaismaksaja). 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna vastik-
keena ei pidetä muun muassa: 

1) työnantajalta saatua henkilökuntaetua; 
2)virka- tai työmatkasta saatua päivära-

haa tai muuta kustannusten korvausta; 
3 )työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 14 

§:n 1 momentissa tarkoitettua odotusajan 
palkkaa; 

4) työsopimuksen tai virkasuhteen päät-
tämisestä maksettavaa korvausta tai muuta 
vahingonkorvausta; 

5) edunsaajalle suoritettua ulkomaanedus-
tuksen virkamiehille paikallisten erikoisolo-
suhteiden perusteella suoritettavista korva-
uksista sekä muista etuuksista annetussa 
laissa (651/1993) tarkoitettuja korvauksia ja 
muita etuuksia sekä ulkomaanedustuksen 
virkamiehille paikallisten erikoisolosuhtei-
den perusteella maksettavista korvauksista 
annetussa asetuksessa (652/1993) mainittu-
ja paikalliskorotusta ja korvauksia.   

Jos edunsaaja, joka on Suomen kansalai-
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Valtiovarainministeriö voi antaa tarkem-
pia määräyksiä tämän pykälän soveltamises-
ta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 a § 
Eläkepalkkaa laskettaessa kunkin valinta-

vuoden työansiosta vähennetään määrä, joka 
vastaa sanotulle kalenterivuodelle vahvistet-
tua edunsaajan eläkemaksuprosenttia.  

Työansiota ei kuitenkaan vähennetä edun-
saajan eläkemaksun vuoksi enempää kuin 
sillä suhteellisella määrällä, jolla ansiotason 
suhteellinen nousu ylittää hintojen suhteelli-
sen nousun vuoden 1992 kolmannesta vuo-
sineljänneksestä sanotun työansion ansait-
semisvuotta edeltäneen kalenterivuoden 
kolmannen vuosineljänneksen loppuun 
mennessä. Kunakin vuonna vähennetään 
kuitenkin vähintään edelliselle kalenteri-
vuodelle vahvistettu suhteellinen määrä. 

 Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu vä-
hennys tehdään käyttämällä työntekijäin 
eläkelain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitettua 
kerrointa.  

 
7 b § 

Jos 7 §:ssä tarkoitettuihin kalenterivuosiin 
sisältyy työsopimuslain (55/2001) 4 luvun 1 
tai 3 §:ssä taikka valtion virkamiesasetuksen 
(971/1994) 23 tai 24 §:ssä tarkoitettua pal-
katonta erityisäitiys-, äitiys- tai vanhem-
painvapaata taikka hoitovapaata, eläkepalk-
ka lasketaan 7 §:stä poiketen siten, että ka-
lenterivuosina otetaan huomioon enintään 
kymmenen viimeistä sellaista kalenterivuot-
ta, joihin ei sisälly mainittua palkatonta ai-
kaa.  

Jos kuitenkin 1 momentissa tarkoitettua 
palkatonta aikaa sisältyy palveluksen kaik-

nen, on ollut ulkomaanedustuksen virka-
mies, puolustusvoimista annetun asetuksen 
(667/1992) 64 §:ssä tarkoitettu virkamies, 
teknologian kehittämiskeskuksen ulko-
maanyksiköissä työskentelevä toimihenkilö 
tai muu virkamies tai toimihenkilö, jonka 
palkkaukseen sovelletaan ulkomaanedustuk-
sen virkamiehille paikallisten erikoisolosuh-
teiden perusteella suoritettavista korvauk-
sista sekä muista etuuksista annettua lakia, 
lisätään eläkettä laskettaessa hänen 1 mo-
mentissa tarkoitettuun työansioonsa kalliin-
paikanlisä, jollei se muutoin sisälly työansi-
oon. Kalliinpaikanlisä lisätään sen suurui-
sena kuin se suoritettaisiin, jos edunsaajan 
toimipaikka olisi Helsingissä. 

 
7 a § 

Jos edunsaajalla on tämän lain alaisia 
ansioita vähintään kolmena perättäisenä ka-
lenterivuotena ennen eläketapahtumavuotta 
kunakin vuonna vähintään 6 000 euroa, elä-
ke karttuu eläketapahtumavuodelta eläketa-
pahtumavuotta edeltäneen vuoden ansioista. 
Edellisen vuoden ansiot kerrotaan eläketa-
pahtumavuoden alusta eläketapahtumakuu-
kauden loppuun olevien kuukausien määräl-
lä ja jaetaan luvulla 12. 

Jos eläketapahtumavuotta edeltäneen 
vuoden ansiot kuitenkin poikkeavat kahden 
sitä edeltäneen vuoden keskiansioista yli 10 
prosentilla, ei sovelleta, mitä 1 momentissa 
säädetään, vaan eläke karttuu eläketapah-
tumavuodelta eläketapahtumaan mennessä 
maksetuista tämän lain alaisista ansioista.  

 
 
 

7 b § 
Eläkettä laskettaessa kunkin vuoden työ-

ansiosta vähennetään määrä, joka vastaa 
sanotulle kalenterivuodelle vahvistettua 
edunsaajan eläkemaksuprosenttia tai 53 
vuotta täyttäneiden osalta korotettua mak-
sua. 
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kiin kalenterivuosiin tai valituksi tulleista 
vuosista mikään ei sisälly palveluksen 
kymmeneen viimeiseen kalenterivuoteen, 
eläkepalkkana pidetään sitä palveluksessa-
oloaikaista keskimääräistä ansiota, joka vas-
taa vakiintunutta ansiotasoa ennen palveluk-
sen päättymistä.  

Eläkepalkka määrätään 7 tai 7 c §:n edel-
lytysten mukaisesti, jos se niin laskettuna on 
suurempi.  

Valtiovarainministeriö voi antaa tarkem-
pia ohjeita tämän pykälän soveltamisesta.  

 
 

7 c § 
Jos edunsaajan ilmoituksen johdosta tulee 

selvitetyksi, että eläkepalkka on hänen tä-
män lain alaisessa palveluksessa jonkin 
enintään kymmenen vuotta ennen eläketa-
pahtumaa ilmaantuneen poikkeuksellisen 
syyn vuoksi alempi kuin hänen 16 §:n mu-
kaisesti tarkistettu eläkepalkkansa samassa 
palveluksessa ennen tällaisen syyn ilmaan-
tumista niin pitkänä aikana, että suurempaa 
palkkaa voitiin pitää vakiintuneena, ja jos 
tällä seikalla on vähintään 20 prosentin vai-
kutus kokonaiseläketurvaan, pidetään palve-
luksen eläkepalkkana sitä keskimääräistä 
työansiota, joka edunsaajalla olisi ollut, joll-
ei mainittua syytä olisi esiintynyt.  

Jos edunsaaja esittää riittäväksi katsotta-
van selvityksen, noudatetaan 1 momentin 
säännöstä, vaikka poikkeuksellinen syy olisi 
ilmaantunut aikaisemmin kuin kymmenen 
vuotta ennen eläketapahtumaa.  

Jos tulee selvitetyksi, että eläkepalkka on 
poikkeuksellisesta syystä 1 momentissa tar-
koitetulla tavalla korkeampi kuin vakiintu-
nut työansio, voidaan eläkepalkkaa samalla 
tavoin alentaa.  

Sen estämättä, mitä 1 §:n 5 ja 6 momentis-
sa säädetään palveluksen päättämisestä työ-
ajassa tapahtuneen muutoksen johdosta, kat-
sotaan sanotun palveluksen jatkuneen yh-
denjaksoisesti tätä pykälää sovellettaessa. 

 Valtiovarainministeriö voi antaa tarkem-
pia määräyksiä tämän pykälän soveltamises-
ta.  

 
7 d § 

Eläkepalkkaa laskettaessa työansio mää-
räytyy maksuajankohdan mukaan samoin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 c § 
Tässä laissa säädetyt ansiorajat ja raha-

määrät sekä eläkettä laskettaessa kunkin 
vuoden työansio tarkistetaan kertoimella, 
jossa palkkatason muutoksen painokerroin 
on 0,8 ja hintatason muutoksen painoker-
roin 0,2 (palkkakerroin). Palkkakertoimena 
käytetään sosiaali- ja terveysministeriön 
vuosittain työntekijäin eläkelain 7 b §:n no-
jalla vahvistamaa palkkakerrointa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 d § 
Työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea 

korotetaan jäljempänä mainitulla kertoimel-
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perustein kuin veron ennakkoa tai veroa pi-
dätettäessä. Työansiona pidetään myös 1 
§:n 2 ja 4 momentissa tarkoitetuista tehtä-
vistä ja toimielimistä saatua palkkaa ja 
palkkiota. Työansiona ei kuitenkaan pidetä:  

1) palveluksen päättyessä maksettavaa 
lomakorvausta;  

2) jäljempänä 15 §:n 1 momentin viimei-
sessä virkkeessä tarkoitettuja etuuksia, jotka 
kohdistuvat palveluksen päättymisen jälkei-
seen aikaan; eikä  

3) edunsaajalle suoritettua ulkomaanedus-
tuksen virkamiehille paikallisten erikoisolo-
suhteiden perusteella suoritettavista korva-
uksista sekä muista etuuksista annetussa 
laissa (651/1993) tarkoitettuja korvauksia ja 
muita etuuksia sekä ulkomaanedustuksen 
virkamiehille paikallisten erikoisolosuhtei-
den perusteella maksettavista korvauksista 
annetussa asetuksessa (652/1993) mainittu-
ja paikalliskorotusta ja korvauksia.  

Jos edunsaaja, joka on Suomen kansalai-
nen, on eläkkeen perusteena olevan palkan 
laskenta-aikana ollut ulkomaanedustuksen 
virkamies, puolustusvoimista annetun ase-
tuksen (667/1992) 64 §:ssä tarkoitettu vir-
kamies, teknologian kehittämiskeskuksen ul-
komaanyksiköissä työskentelevä toimihenki-
lö tai työvoima-avustajista annetun asetuk-
sen (209/1977) 1 §:ssä tarkoitettu toimihen-
kilö tai muu virkamies tai toimihenkilö, jon-
ka palkkaukseen sovelletaan ulkomaanedus-
tuksen virkamiehille paikallisten erikoisolo-
suhteiden perusteella suoritettavista korva-
uksista sekä muista etuuksista annettua la-
kia, lisätään eläkkeen perusteena olevaa 
palkkaa laskettaessa hänen 1 momentissa 
tarkoitettuun työansioonsa kalliinpaikanli-
sä, jollei se muutoin sisälly työansioon. Kal-
liinpaikanlisä lisätään sen suuruisena kuin 
se suoritettaisiin, jos edunsaajan toimipaik-
ka olisi Helsingissä. 

 
7 e § 

Lakkautuspalkalle asetetun edunsaajan 
eläkepalkka määrätään 7–7 d §:n mukaises-
ti muutoin, paitsi että se määrätään enin-
tään neljästä viimeisestä kalenterivuodesta, 
joina palvelus on jatkunut lakkautuspalkalle 
asettamiseen saakka, kuitenkin siten, että 
eläkkeen perusteena oleva palkka määrä-
tään palveluksen päättymiseen saakka, jos 

la sen kalenterivuoden alusta, johon men-
nessä eläkettä tai kuntoutustukea on makset-
tu yhteensä viideltä täydeltä kalenterivuo-
delta. Tämä kertakorotus lasketaan edun-
saajalle myönnetyn tämän lain mukaisen 
eläkkeen määrän perusteella. Korotus mää-
rätään sen mukaan, minkä ikäinen edunsaa-
ja on korotusvuoden alussa siten, että iän 
ollessa 24—26 vuotta, korotusprosentti on 
21. Korotusprosentti pienenee kutakin ikä-
vuotta kohden 0,7 prosenttiyksiköllä. Iän ol-
lessa yli 55 vuotta korotusta ei tehdä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 e § 
Eläketurva sopeutetaan eliniän odotteen 

muutokseen vuoden 2009 jälkeen siten, että 
vanhuuseläkkeen alkaessa eläke muunne-
taan edunsaajan 62 vuoden iän täyttämis-
vuodelle vahvistetulla elinaikakertoimella. 
Jos vanhuuseläke kuitenkin alkaa ennen 62 
vuoden iän täyttämisvuotta, vanhuuseläke 
muunnetaan eläkkeen alkamisvuodelle vah-
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eläke täten laskettuna on suurempi.  
 

vistetulla elinaikakertoimella.  
Kun työkyvyttömyyseläke muuttuu van-

huuseläkkeeksi 62 vuoden iässä tai sen jäl-
keen, eläke tarkistetaan edunsaajan 62 vuo-
den iän täyttämisvuodeksi vahvistetulla 
elinaikakertoimella. Jos työkyvyttömyyselä-
ke muuttuu vanhuuseläkkeeksi ennen 62 
vuoden iän täyttämisvuotta, eläke tarkiste-
taan kuitenkin elinaikakertoimella, joka on 
vahvistettu sille vuodelle, jona eläke muut-
tuu vanhuuseläkkeeksi. 

Elinaikakertoimena käytetään sosiaali- ja 
terveysministeriön vuosittain työntekijäin 
eläkelain 7 h §:n nojalla vahvistamaa elin-
aikakerrointa. 

Valtiovarainministeriön asetuksella voi-
daan antaa tarkempia säännöksiä elinaika-
kertoimen laskemisesta. 

 
8 § 

Vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä 
on, että edunsaajalla on eläkeaikaa vähin-
tään yksi kuukausi, että hän on saavuttanut 
eläkeiän ja että palvelus on päättynyt. Jos 
edunsaaja jatkaa toimintaansa joissakin pal-
velukseen kuuluvissa 1 §:n 4 momentissa 
tarkoitetuissa tehtävissä vielä muiden palve-
luksen osien päättyessä, palveluksen katso-
taan tätä momenttia sovellettaessa päätty-
neen kokonaan silloin, kun se tehtävä päät-
tyy, josta saatu työansio kuukautta kohden 
laskettuna on suurin.  

Edunsaajalla on oikeus saada vanhuus-
eläkkeensä varhennettuna aikaisintaan sitä 
kalenterikuukautta seuraavan kuukauden 
alusta, jonka aikana hän täyttää iän, joka on 
viisi vuotta alempi kuin hänen 4 §:n mukai-
nen eläkeikänsä. Tällöin eläkkeen määrää 
vähennetään 10 b §:ssä säädetyllä tavalla. 
Varhennettuun vanhuuseläkkeeseen sovelle-
taan muutoin, mitä tässä laissa säädetään 
vanhuuseläkkeestä. Oikeutta varhennettuun 
vanhuuseläkkeeseen ei ole 4 momentin 1–3 
kohdassa tarkoitetulla edunsaajalla.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 
 
Jos edunsaaja, jolla on eläkeaikaa vähin-

tään yksi kuukausi, on saanut tämän lain, 
kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin 

8 § 
Vanhuuseläke myönnetään aikaisintaan 

63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalen-
terikuukauden alusta, kuitenkin aikaisintaan 
eläkkeen hakemista seuraavan kuukauden 
alusta. Edellytyksenä on, ettei edunsaaja 
enää ole siinä virka- tai työsuhteessa, josta 
hän jää eläkkeelle. Jos eläkettä on haettu 
kolmen kuukauden kuluessa virka- tai työ-
suhteen päättymisestä, eläke myönnetään 
kuitenkin virka- tai työsuhteen päättymistä 
lähinnä seuraavan kalenterikuukauden alus-
ta.  

Vanhuuseläkkeen aikaisista työansioista 
karttuneeseen eläkkeeseen on oikeus aikai-
sintaan 68 vuoden iän täyttämistä seuraa-
van kalenterikuukauden alusta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oikeutta varhennettuun vanhuuseläkkee-

seen tai osa-aikaeläkkeeseen ei ole edellä 4 
momentin 1-3 kohdassa tarkoitetulla edun-
saajalla. 

Jos edunsaaja on saanut tämän lain, kun-
nallisen eläkelain, Kansaneläkelaitoksesta 
annetun lain (731/2001) 7 §:n 1 momentin 8 
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eläkelain (202/64), kansaneläkelaitoksen 
eläkeohjesäännön tai eläkesäännön, Suomen 
Pankin eläkesäännön tai evankelis-
luterilaisen kirkon eläkelain (298/66) nojalla 
myönnetyn taikka Ahvenanmaan maakun-
nan varoista soveltuvin osin valtion eläke-
säännösten mukaisesti suoritettavaa eläke-
turvaa koskevan lainsäädännön nojalla 
myönnetyn vanhuuseläkkeen, hänellä on 
palveluksen päätyttyä oikeus tämän lain 
mukaiseen vanhuuseläkkeeseen riippumatta 
siitä, onko hän saavuttanut eläkeikänsä. 

 
 
 
Jos edunsaaja on saanut 5 momentissa 

mainittujen säännösten tai määräysten pe-
rusteella varhennetun vanhuuseläkkeen, jo-
ka on karttunut 31 päivään joulukuuta 1994 
saakka 11/60 prosenttia eläkeajaksi luetulta 
kuukaudelta, tämän eläkkeen saamisen elä-
keikää pidetään myös hänen tämän lain mu-
kaisena eläkeikänään.  

tai 9 kohdassa tarkoitetun eläkesäännön, 
Suomen Pankin eläkesäännön, evankelis-
luterilaisen kirkon eläkelain (298/1966) tai 
ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 
(521/1969) nojalla myönnetyn taikka Ahve-
nanmaan maakunnan varoista soveltuvin 
osin valtion eläkesäännösten mukaisesti 
suoritettavaa eläketurvaa koskevan lainsää-
dännön nojalla myönnetyn vanhuuseläk-
keen, joka on karttunut 31 päivään joulu-
kuuta 1994 saakka 11/60 prosenttia elä-
keajaksi luetulta kuukaudelta, hänellä on 
palveluksen päätyttyä oikeus tämän lain 
mukaiseen vanhuuseläkkeeseen riippumatta 
siitä, onko hän saavuttanut eläkeikänsä.  

Jos edunsaaja on saanut 6 momentissa 
mainittujen säännösten tai määräysten pe-
rusteella varhennetun vanhuuseläkkeen, jo-
ka on karttunut 31 päivään joulukuuta 1994 
saakka 11/60 prosenttia eläkeajaksi luetulta 
kuukaudelta, tämän eläkkeen saamisen elä-
keikää pidetään myös hänen tämän lain mu-
kaisena eläkeikänään. 

 
9 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työkyvyttömyyseläke myönnetään tois-

taiseksi tai 3 momentissa tarkoitettuna kun-
toutustukena määräajaksi. Kun työkyvyttö-
myyseläke myönnetään 1 momentin d koh-
taa soveltaen, se myönnetään joko täytenä 
eläkkeenä tai osaeläkkeenä taikka yksilölli-
senä varhaiseläkkeenä sen mukaan kuin sen 
perusteena oleva eläke on myönnetty.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Edunsaajalla on oikeus saada ennakkopää-
tös siitä, täyttääkö hän 1 momentissa ja 9 b 
§:ssä mainitut osaeläkkeenä myönnettävän 
työkyvyttömyyseläkkeen saamisen edelly-
tykset. Päätökseen saa hakea muutosta niin 
kuin 23 §:ssä säädetään. Myönteinen ennak-
kopäätös on valtiokonttoria sitova, jos siihen 
perustuva eläkehakemus tehdään yhdeksän 
kuukauden tai työnantajan ja edunsaajan so-
piman sitä pitemmän ajan kuluessa päätök-
sen lainvoimaiseksi tulosta.  
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Milloin työkyvyttömyys aiheutuu sellaises-
ta sairaudesta, viasta tai vammasta, joka 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työkyvyttömyyseläke myönnetään tois-

taiseksi tai 3 momentissa tarkoitettuna kun-
toutustukena määräajaksi. Kun työkyvyttö-
myyseläke myönnetään 1 momentin d koh-
taa soveltaen, se myönnetään joko täytenä 
eläkkeenä tai osatyökyvyttömyyseläkkeenä 
sen mukaan kuin sen perusteena oleva eläke 
on myönnetty. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edunsaajalla on oikeus saada ennakkopää-
tös siitä, täyttääkö hän 1 ja 7 momentissa 
tarkoitetun työkyvyttömyyseläkkeen, silloin 
kun sitä haetaan osatyökyvyttömyyseläkkee-
nä sekä 9 b §:ssä mainitut osatyökyvyttö-
myyseläkkeenä myönnettävän työkyvyttö-
myyseläkkeen saamisen edellytykset. Pää-
tökseen saa hakea muutosta niin kuin 23 
§:ssä säädetään. Myönteinen ennakkopäätös 
on valtiokonttoria sitova, jos siihen perustu-
va eläkehakemus tehdään yhdeksän kuu-
kauden tai työnantajan ja edunsaajan sopi-
man sitä pitemmän ajan kuluessa päätöksen 
lainvoimaiseksi tulosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

(6 mom. kumotaan) 
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edunsaajalla oli palveluksen alkaessa, hä-
nellä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen 
tämän palveluksen perusteella vain, jos hän 
on tullut työkyvyttömäksi aikaisintaan vuo-
den kuluttua palveluksen alkamisesta.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 a §  
Oikeus saada työttömyyseläkettä on 60 

vuotta täyttäneellä pitkäaikaisesti työttömäl-
lä edunsaajalla, jolla on eläkeaikaa vähin-
tään kuukausi, edellyttäen, että:  

1) hän on 2 momentissa tarkoitettua eläke-
tapahtumapäivää välittömästi edeltäneiden 
15 kalenterivuoden aikana ansainnut työnte-
kijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoi-
tettua peruseläkettä tai muuta siihen verrat-
tavaa työ- tai virkasuhteeseen perustuvaa 
eläkettä yhteensä vähintään viisi vuotta; ly-
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki-
jäin eläkelaissa tarkoitetuissa työsuhteissa 
saatujen ansioiden perusteella ansainta-aika 
otetaan tällöin huomioon niin kuin sanotun 
lain 4 §:n 6 momentissa säädetään; 

2) hän esittää työttömyyskassan tai kan-
saneläkelaitoksen todistuksen siitä, ettei hä-
nellä ole enää oikeutta työttömyyspäivära-
haan työttömyysturvalain (602/1984) 26 §:n 
1 tai 2 momentin mukaan; ja että  

3) hän esittää työvoimatoimiston todistuk-
sen siitä, että hän on siellä työttömänä työn-
hakijana ja ettei hänelle voida osoittaa sel-
laista työtä, jonka vastaanottamisesta hän ei 
voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan työt-
tömyysturvalain mukaiseen työttömyyspäi-
värahaan. 

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se 
tämän lain mukainen työkyvyttömyyseläke, 
joka edunsaajalle olisi myönnetty, jos hänel-
lä eläketapahtumahetkellä olisi ollut oikeus 
työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työttömyys-
eläkkeeseen ei kuitenkaan lisätä sitä eläk-

 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työkyvyttömyyseläkkeen aikana ansait-
tuun eläkkeeseen on oikeus hakemuksesta 
aikaisintaan siitä ajankohdasta lukien, kun 
työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläk-
keeksi, edellyttäen, ettei edunsaaja ole enää 
siinä virka- tai työsuhteessa, josta hän on 
siirtymässä eläkkeelle, tai siitä ajankohdas-
ta, jona työkyvyttömyyseläkkeen päätyttyä 
myönnetään sellainen uusi eläke, johon ei 
sovelleta 5 c §:n 2 tai 3 momenttia. 

 
9 a § 

Ennen vuotta 1950 syntyneellä pitkäaikai-
sesti työttömällä edunsaajalla on oikeus saa-
da työttömyyseläkettä 60 vuotta täytettyään 
siihen saakka kunnes hän täyttää 63 vuotta 
edellyttäen, että:  

1) hänelle on 2 momentissa tarkoitettua 
eläketapahtumapäivää välittömästi edeltä-
neiden 15 kalenterivuoden aikana karttunut 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
tarkoitettua peruseläkettä tai muuta siihen 
verrattavaa työ- tai virkasuhteeseen perus-
tuvaa eläkettä yhteensä vähintään viideltä 
vuodelta; ansioiden perusteella karttumisai-
kaa otetaan tällöin huomioon siten kuin ly-
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki-
jäin eläkelain 4 §:n 4 momentissa sääde-
tään;  

2) hän esittää työttömyyskassan tai kan-
saneläkelaitoksen todistuksen siitä, ettei hä-
nellä ole enää oikeutta työttömyyspäivära-
haan työttömyysturvalain (1290/2002) 6 lu-
vun 7 tai 9 §:n mukaan; ja että  

3) hän esittää työvoimatoimiston todistuk-
sen siitä, että hän on siellä työttömänä työn-
hakijana ja ettei hänelle voida osoittaa sel-
laista työtä, jonka vastaanottamisesta hän ei 
voi kieltäytyä menettämättä oikeuttaan työt-
tömyysturvalain mukaiseen työttömyyspäi-
värahaan. 

Työttömyyseläke on yhtä suuri kuin se 
tämän lain mukainen työkyvyttömyyseläke, 
joka edunsaajalle olisi myönnetty, jos hänel-
lä eläketapahtumahetkellä olisi ollut oikeus 
työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tulevan ajan 
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keenosaa, joka perustuu 5 a §:n 1 momentis-
sa tarkoitettuun tulevaan aikaan, eikä eläk-
keeseen tältä osin laskettavaa 10 a §:ssä tar-
koitettua työeläkelisää (tulevan ajan eläk-
keenosa). Eläketapahtuman katsotaan sattu-
neen sinä päivänä, jona edunsaaja täyttää 
kaikki 1 momentissa tarkoitetut työttömyys-
eläkkeen saamisen edellytykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 

9 b § 
Edellä 9 §:n 1 momentin b ja c kohdassa 

tarkoitettu työkyvyttömyyseläke myönne-
tään joko täytenä eläkkeenä tai osaeläkkee-
nä. Tällöin täysi työkyvyttömyyseläke 
myönnetään edunsaajalle, jonka työkyvyn 
voidaan arvioida ainakin vuoden ajaksi alen-
tuneen vähintään 3/5:lla. Jos työkyky on 
alentunut tätä vähemmän, mutta kuitenkin 
vähintään 2/5:lla, myönnetään eläke osa-
eläkkeenä. Osaeläkkeenä myönnettävän 
työkyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet 
täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä.  

Yksilöllinen varhaiseläke myönnetään täy-
tenä työkyvyttömyyseläkkeenä.  

 
 
 

9 c § 
Sen estämättä, mitä 9 §:n 1 momentissa 

säädetään työkyvyttömyyseläkkeen saami-
sesta, ennen vuotta 1944 syntyneellä edun-
saajalla on 58 vuotta täytettyään oikeus 
saada työkyvyttömyyseläke yksilöllisenä 
varhaiseläkkeenä, jos hänen työkykynsä, ot-
taen huomioon sairaus, vika tai vamma, 
ikääntymiseen liittyvät tekijät, palveluksessa 
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 palvelustaan. Edellytyk-
senä on kuitenkin, että edunsaaja on lopet-
tanut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momen-
tissa mainituissa laeissa, eläkeohjesäännös-
sä tai eläkesäännöissä tarkoitetun ansiotyön 
tai että hänen ansiotulonsa näistä töistä 

eläkettä laskettaessa sovelletaan kuitenkin 5 
a, 5 b, 7 ja 7 b §:ää sellaisina kuin mainitut 
lainkohdat ovat voimassa 31 päivänä joulu-
kuuta 2004. Työttömyyseläkkeeseen ei kui-
tenkaan lisätä tulevan ajan eläkettä. Eläke-
tapahtuman katsotaan sattuneen sinä päivä-
nä, jona edunsaaja täyttää kaikki 1 momen-
tissa tarkoitetut työttömyyseläkkeen saami-
sen edellytykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos edunsaaja täyttää edellä tässä pykä-
lässä säädetyt edellytykset 62 vuotta täytet-
tyään, hänelle myönnetään vanhuuseläke si-
ten kuin 10 a §:n 3 momentissa säädetään. 

 
9 b § 

Edellä 9 §:n 1 momentin b ja c kohdassa 
sekä 9 §:n 7 momentissa tarkoitettu työky-
vyttömyyseläke myönnetään joko täytenä 
eläkkeenä tai osatyökyvyttömyyseläkkeenä. 
Tällöin täysi työkyvyttömyyseläke myönne-
tään edunsaajalle, jonka työkyvyn voidaan 
arvioida ainakin vuoden ajaksi alentuneen 
vähintään 3/5:lla. Jos työkyky on alentunut 
tätä vähemmän, mutta kuitenkin vähintään 
2/5:lla, myönnetään eläke osatyökyvyttö-
myyseläkkeenä.  

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruus 
määrätään 10 §:n 1, 4 ja 5 momentin mu-
kaan. Osatyökyvyttömyyseläke on puolet 
täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä.  

 
 

9 c § 
(kumotaan) 
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voidaan arvioida kuukaudessa pienemmäksi 
kuin tämän lain 2 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu rahamäärä. Yksilöllisen varhaiseläk-
keen saamisen edellytyksenä on lisäksi, että 
yksilöllistä varhaiseläkettä määrättäessä 
voidaan lukea eläkeajaksi myös eläkeiän tai 
tätä alemman eroamisiän saavuttamiseen 
jäljellä oleva aika, lukuun ottamatta kuiten-
kaan 9 §:n 1 momentin d kohdassa tarkoi-
tettua tilannetta ja tilannetta, jossa edun-
saajalla on oikeus vanhuuseläkkeeseen 65 
vuotta alemmassa eläkeiässä työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainitun 
muun lain, eläkeohjesäännön tai eläkesään-
nön mukaan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja työ-
olosuhteita arvioitaessa on myös otettava 
huomioon julkisen hallinnon erityisluontees-
ta johtuvat tietyille tehtäville asetettavat eri-
tyiset vaatimukset, jotka liittyvät yleiseen 
turvallisuuteen, henkilön omaan turvallisuu-
teen taikka työn vastuullisuuteen yleisen 
edun kannalta.  

Edunsaajalla on oikeus saada ennakko-
päätös siitä, täyttääkö hän 1 momentin en-
simmäisessä ja viimeisessä virkkeessä ja 2 
momentissa mainitut eläkkeen saamisen 
edellytykset. Päätökseen saa hakea muutos-
ta niin kuin 23 §:ssä säädetään. Myönteinen 
ennakkopäätös on valtiokonttoria sitova, jos 
siihen perustuva eläkehakemus tehdään yh-
deksän kuukauden tai työnantajan ja edun-
saajan sopiman sitä pitemmän ajan kulues-
sa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.  

Oikeutta yksilölliseen varhaiseläkkeeseen 
ei ole 8 §:n 4 momentin 1–3 kohdassa tar-
koitetulla edunsaajalla.  

 
9 d § 

Oikeus saada osa-aikaeläkettä on 58 vuot-
ta täyttäneellä edunsaajalla edellyttäen, että; 

1) hän ei saa tämän lain mukaista eläkettä, 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
tarkoitettua peruseläkettä tai muuta siihen 
verrattavaa työ- tai virkasuhteeseen tai yrit-
täjätoimintaan perustuvaa eläkettä; 

2) hän välittömästi ennen osa-
aikaeläkkeen alkamista on ollut kuusi kuu-
kautta yhdenjaksoisesti jatkuneessa palve-
luksessa ja hänellä osa-aikaeläkkeen alka-
mista välittömästi edeltäneiden viiden vuo-
den kuluessa on eläkeaikaa yhteensä vähin-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 d § 
Oikeus saada osa-aikaeläkettä on osa-

aikatyöhön siirtyneellä 58-67 -vuotiaalla 
edunsaajalla edellyttäen, että;  

1) hän ei saa tämän lain mukaista eläkettä, 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
tarkoitettua peruseläkettä tai muuta siihen 
verrattavaa työ- tai virkasuhteeseen tai yrit-
täjätoimintaan perustuvaa eläkettä; 

2) hänellä on välittömästi ennen osa-
aikaeläkkeen alkamista tämän lain piiriin 
kuuluvaa kokoaikaista palvelua yhdenjak-
soisesti vähintään kuusi kuukautta ja hänel-
lä on ennen osa-aikaeläkkeen alkamisvuotta 
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tään kolme vuotta ja on ollut tänä aikana 
sellaisessa kokoaikaisessa palveluksessa, 
jossa hänen tässä laissa tarkoitettu työansi-
onsa tai työansio tässä laissa tarkoitetussa 
palveluksessa ja työntekijäin eläkelain 8 §:n 
4 momentissa mainittujen säännösten piiriin 
kuuluvassa muussa toiminnassa yhteensä on 
vähintään tämän lain 2 §:n 1 momentin 4 
kohdassa mainittu markkamäärä nelinkertai-
sena;  

3) hänen tämän lain piiriin kuuluvan pal-
veluksen perusteella otettaisiin eläkettä 
määrättäessä huomioon eläkeiän tai tätä 
alemman eroamisiän saavuttamiseen jäljellä 
oleva aika, jos hän osa-aikaeläkkeen alka-
mishetkellä olisi tullut työkyvyttömäksi;  

 
 
 
4) hänen työaikansa ja ansiotulonsa on 

tämän lain piiriin kuuluvassa palveluksessa 
vähentynyt niin, että ansiotulo jäljelle jää-
vässä työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momen-
tissa mainittujen säännösten piiriin kuulu-
vassa työssä tai yrittäjätoiminnassa, jota jäl-
jempänä kutsutaan osa-aikatyöksi, on yh-
teensä vähintään 35 prosenttia ja enintään 
70 prosenttia ennen vähentämistä hänellä ol-
leesta vakiintuneesta ansiotulosta, kuitenkin 
vähintään 2 §:n 1 momentissa mainitun 
markkamäärän suuruinen, jolloin työajan 
vähentyminen ei saa merkittävästi poiketa 
ansiotulojen vähenemisestä; sekä  

5) hän ei ole yhdenjaksoisesti poissa työs-
tä kuutta viikkoa pitempää aikaa, mihin ei 
lueta vuosilomaa tai muuta siihen verratta-
vaa aikaa eikä aikaa, jolta hän saa sairaus-
vakuutuslain mukaista päivärahaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vakiintuneena ansiotulona pidetään osa-
aikaeläkettä määrättäessä eläkkeen perus-
teena olevaa palkkaa siinä palveluksessa, 
jonka perusteella eläkettä määrättäessä otet-
taisiin huomioon eläkeiän saavuttamiseen 
jäljellä oleva aika, jos edunsaaja osa-
aikaeläkkeen alkamishetkellä olisi tullut 
työkyvyttömäksi. Jos palvelus on päätetty 1 
§:n 8 momentin nojalla, katsotaan sen kui-
tenkin osa-aikaeläkettä määrättäessä jatku-
neen yhdenjaksoisena.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Asetuksella voidaan säätää, että 1 momen-

välittömästi edeltäneiden viiden kalenteri-
vuoden aikana tämän lain alaisia työansioi-
ta kolmena kalenterivuonna vähintään 
12 000 euroa vuodessa; kokoaikaisen palve-
luna pidetään sellaista työtä, jossa työansiot 
ovat vähintään 1 000 euroa kuukaudessa;  

 
 
 
 
3) hänen palveluksensa työaika ja ansio 

on vähentynyt niin, että työansiot osa-
aikatyössä ovat yhteensä vähintään 35 pro-
senttia ja enintään 70 prosenttia ennen vä-
hentämistä hänellä olleesta vakiintuneesta 
ansiosta, kuitenkin vähintään 229,34 euroa 
kuukaudessa, jolloin työajan vähentyminen 
ei saa merkittävästi poiketa työansioissa ta-
pahtuneesta vähenemisestä; sekä 

4) hän ei ole yhdenjaksoisesti poissa työs-
tä kuutta viikkoa pitempää aikaa, mihin ei 
lueta vuosilomaa tai muuta siihen verratta-
vaa aikaa eikä aikaa, jolta hän saa sairaus-
vakuutuslain mukaista päivärahaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakiintuneena ansiona pidetään osa-

aikaeläkettä määrättäessä sitä 5 a §:ssä tar-
koitettua tulevan ajan ansiota, jonka perus-
teella edunsaajan työkyvyttömyyseläke las-
kettaisiin, jos edunsaaja osa-aikaeläkkeen 
alkamishetkellä olisi tullut työkyvyttömäksi. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sää-
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tin 2 kohdassa tarkoitetusta markkamääräi-
sestä ansiorajasta ja 1 momentin 4 kohdassa 
tarkoitetuista työajan vähentämistä koske-
vista edellytyksistä saadaan erityisestä syys-
tä poiketa.  

Oikeutta osa-aikaeläkkeeseen ei ole 8 §:n 
4 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetulla 
edunsaajalla eikä edunsaajalla, joka saa ly-
hytaikaisissa työsuhteissa olevien työnteki-
jäin eläkelain mukaista osa-aikaeläkettä, jos 
se perustuu tämän lain mukaista eläkettä 
varten eläkeajaksi luettavasta palveluksesta 
saatuun ansioon.  

Jos edunsaaja on valtiollistamisen yhtey-
dessä siirretty kunnallisesta tai yksityisestä 
palveluksesta valtion palvelukseen, otetaan 
1 momentin 2 kohdassa mainittua kuuden 
kuukauden ja kolmen vuoden määräaikaa 
laskettaessa huomioon valtiollistamista edel-
tänyt kunnallinen tai yksityinen palvelus.  
 

tää, että 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetus-
ta rahamääräisestä ansiorajasta ja 1 momen-
tin 4 kohdassa tarkoitetuista työajan vähen-
tämistä koskevista edellytyksistä saadaan 
erityisestä syystä poiketa.  

Oikeutta osa-aikaeläkkeeseen ei ole edun-
saajalla, joka saa lyhytaikaisissa työsuhteis-
sa olevien työntekijäin eläkelain (134/1962) 
mukaista osa-aikaeläkettä, jos se perustuu 
tämän lain mukaista eläkettä varten elä-
keajaksi luettavasta palveluksesta saatuun 
ansioon.   

Jos edunsaaja on valtiollistamisen yhtey-
dessä siirretty kunnallisesta tai yksityisestä 
palveluksesta valtion palvelukseen, otetaan 
1 momentin 2 kohdassa mainittua kuuden 
kuukauden määräaikaa laskettaessa huomi-
oon edunsaajan valtiollistamista edeltänyt 
kunnallinen tai yksityinen palvelus ja kol-
men vuoden ansioissa myös ansiot kunnalli-
sesta tai yksityisestä palveluksesta. 

 
10 §  

Eläke lasketaan kustakin palveluksesta 
erikseen. Eläkkeen määrä on kunkin palve-
luksen osalta eläkeajaksi luettavalta täydeltä 
kuukaudelta 1/12 prosenttia ajalta ennen 1 
päivää heinäkuuta 1962 ja siitä lukien 31 
päivään joulukuuta 1994 1/6 prosenttia 
eläkkeen perusteena olevasta palkasta. 
Eläkkeen määrä on 1 päivästä tammikuuta 
1995 eläkeajaksi luettavalta täydeltä kuu-
kaudelta 1/8 prosenttia eläkkeen perusteena 
olevasta palkasta. Sellaisen 1 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetun uuden edunsaajan palveluk-
sen osalta, joka on alkanut vuoden 1992 jäl-
keen, eläkkeen määrä on kuitenkin myös 
ajalta ennen vuotta 1995 eläkeajaksi luetta-
valta täydeltä kuukaudelta 1/8 prosenttia 
eläkkeen perusteena olevasta palkasta. 
Eläkkeen määrä on kuitenkin 1 päivästä 
tammikuuta 1995 eläkeajaksi luettavalta 
täydeltä kuukaudelta 1/6 prosenttia eläkkeen 
perusteena olevasta palkasta sitä kuukautta 
seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana 1 
§:n 3 momentissa tarkoitettu vanha edunsaa-
ja täyttää 55 vuotta ja 1 päivästä tammikuuta 
1994 eläkeajaksi luettavalta täydeltä kuu-
kaudelta 5/24 prosenttia eläkkeen perustee-
na olevasta palkasta sen vuoden alusta, jona 
1 §:n 3 momentissa tarkoitettu uusi edunsaa-
ja täyttää 60 vuotta, ei kuitenkaan siltä osin 

10 § 
Eläkettä karttuu vuodessa tämän lain alai-

sista kunkin vuoden eläkkeen perusteena 
olevista työansioista: 

1) 1,5 prosenttia sen kalenterikuukauden 
loppuun, jona edunsaaja täyttää 53 vuotta ja 
ajalta, jona eläkkeensaaja on saanut työnte-
kijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa maini-
tun lain tai eläkesäännön mukaista työkyvyt-
tömyys-, työttömyys- tai vanhuuseläkettä tai 
maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoselä-
kettä, luopumiskorvausta tai luopumistukea 
taikka niitä vastaavaa ulkomailta maksetta-
vaa eläkettä, sekä 6 §:ssä tarkoitetusta eläk-
keen perusteesta;  

2) 1,9 prosenttia sitä seuraavan kalenteri-
kuukauden alusta, jona edunsaaja täyttää 
53 vuotta, sen kalenterikuukauden loppuun, 
jona edunsaaja täyttää 63 vuotta; 

3) 4,5 prosenttia sitä seuraavan kalenteri-
kuukauden alusta, jona edunsaaja täyttää 
63 vuotta, ei kuitenkaan, jos edunsaaja saa 
tänä aikana eläkettä muuna kuin osa-
aikaeläkkeenä. 
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kuin eläkkeeseen oikeuttavaksi luetaan 5 a 
§:n mukaisesti työkyvyttömyyden tai työt-
tömyyden alkamisen ja eläkeiän tai tätä 
alemman eroamisiän välinen aika tai 5 §:n 4 
momentin perusteella aika, jolta edunsaaja 
on saanut eläkettä.  

Edellä 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
vanhan edunsaajan eläkkeen määrä on kui-
tenkin 31 päivään joulukuuta 1994 kunkin 
palveluksen osalta eläkeajaksi luetulta täy-
deltä kuukaudelta 11/60 prosenttia eläkkeen 
perusteena olevasta palkasta. Sama koskee 
edunsaajaa, jolle on 8 §:n 5 momentissa 
mainittujen säännösten ja määräysten pe-
rusteella myönnetty sellainen eläke, joka on 
laskettu 31 päivään joulukuuta 1994 palvel-
lun ajan osalta tätä momenttia vastaavia 
määräyksiä soveltaen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Siltä osin kuin eläkkeeseen oikeuttavaksi 
luetaan 5 a §:n 1 momentissa tarkoitettu tu-
leva aika tai 5 §:n 4 momentin perusteella 
aika, jolta edunsaaja on saanut täysitehoista 
eläkettä, eläkkeen määrä on kuitenkin 1/10 
prosenttia eläkeajaksi luettavalta täydeltä 
kuukaudelta siltä osin kuin tuleva aika kos-
kee tai eläkettä on saatu 50 vuoden täyttämi-
sen jälkeiseltä ajalta ja 1/15 prosenttia elä-
keajaksi luettavalta täydeltä kuukaudelta sil-
tä osin kuin tuleva aika koskee tai eläkettä 
on saatu 60 vuoden täyttämisen jälkeiseltä 
ajalta.  

Osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdystä osa-
aikatyöstä eläke lasketaan siten kuin edellä 
tässä pykälässä säädetään.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osa-aikaeläkettä saaneen edunsaajan van-

huuseläkkeeseen lisätään osa-aikaeläkkeellä 

 
 
 
 
 
 
(2 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tulevan ajan eläke on 5 a §:ssä tarkoite-

tusta tulevan ajan ansiosta: 
1) 1,5 prosenttia vuotta kohden siltä osin 

kuin eläkkeeseen luetaan tuleva aika 50 
vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun; 

2) 1,3 prosenttia vuotta kohden siltä osin 
kuin tuleva aika luetaan 50 vuoden iän täyt-
tämistä seuraavan kalenterikuukauden alun 
ja 63 vuoden iän täyttämiskuukauden lopun 
väliseltä ajalta. 

 
 
 
Ajalta, jolta edunsaaja on saanut työky-

vyttömyyseläkettä, eläkettä karttuu työkyvyt-
tömyyden alkamisvuoden alusta eläkkeen 
päättymiskuukauden loppuun 5 a §:ssä tar-
koitetun tulevan ajan ansion perusteella si-
ten kuin 5 c §:n 1 momentissa säädetään: 

1) 1,5 prosenttia vuotta kohden siltä osin 
kuin eläkkeeseen luetaan aika 50 vuoden iän 
täyttämiskuukauden loppuun; 

2) 1,3 prosenttia vuotta kohden siltä osin 
kuin eläkkeeseen luetaan 50 vuoden iän 
täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden 
alun ja 63 vuoden iän täyttämiskuukauden 
lopun välinen aika. 

Osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdystä osa 
aikatyöstä karttuu eläkettä siten kuin 1 mo-
mentissa säädetään. 
 

Osa-aikaeläkettä saaneen edunsaajan työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen lisätään 1/8 pro-
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olon ajalta 1/16 prosenttia ja työkyvyttö-
myyseläkkeeseen 1 momentin kolmannen ja 
viidennen virkkeen mukainen määrä eläk-
keen perusteena olevasta palkasta jokaiselta 
kuukaudelta, jolta edunsaaja on saanut osa-
aikaeläkettä. Tällöin eläkkeen perusteena 
olevana palkkana pidetään sitä 10 b §:n 2 ja 
3 momentin mukaista ansiotulojen erotusta, 
jonka perusteella hänen osa-aikaeläkkeensä 
on määrätty. Jos osa-aikaeläkkeen rinnalla 
tehdystä osa-aikatyöstä tulevaan eläkkee-
seen luetaan mukaan 5 a §:ssä tarkoitetulta 
tulevalta ajalta karttuva eläke, tältä ajalta 
karttuu eläkettä 4 momentin mukaisesti 
myös edellä tarkoitetusta ansiotulojen ero-
tuksesta.  

Kunkin palveluksen osalta määrätyt eläk-
keet lasketaan yhteen. Sellaisen tämän lain 
1 §:n 3 momentissa tarkoitetun vanhan 
edunsaajan, joka on syntynyt vuoden 1959 
jälkeen tai jolla ei ole vuoden 1994 loppuun 
mennessä vähintään viittä vuotta tämän lain 
mukaan eläkeajaksi luettavaa palvelusai-
kaa, ja mainitussa lainkohdassa tarkoitetun 
uuden edunsaajan eläkkeiden enimmäis-
määrä saa olla enintään 60 prosenttia kor-
keimmasta sellaisen tämän lain mukaisesti 
lasketun eläkkeen perusteena olevasta pal-
kasta, jossa on eläkeaikaa vähintään kaksi 
vuotta. Jos sellaista ei ole, yhteismäärä saa 
olla enintään 60 prosenttia korkeimmasta 
tämän lain mukaisen eläkkeen perusteena 
olevasta palkasta. Muiden kuin edellä tässä 
momentissa tarkoitettujen vanhojen edun-
saajien osalta ja sellaisten edunsaajien 
osalta, joille on 8 §:n 5 momentissa mainit-
tujen säännösten ja määräysten perusteella 
myönnetty 2 momentissa tarkoitettu eläke ja 
joilla on vuoden 1994 loppuun mennessä 
vähintään viisi vuotta tämän lain mukaan 
eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa, eläk-
keiden enimmäismäärä määräytyy kuitenkin 
prosentteina edellä tarkoitetusta eläkkeen 
perusteena olevasta palkasta tämän lain 
mukaan vuoden 1994 loppuun mennessä 
eläkeajaksi luettavan palvelusajan perus-
teella seuraavasti: 

 
Eläkeaikaa  
vähintään 

Eläkkeiden  
enimmäismäärä 30 vuotta 66 prosenttia 

25 vuotta 65 prosenttia 
20 vuotta 64 prosenttia 

senttia ja vanhuuseläkkeeseen 1/16 prosent-
tia jäljempänä säädetystä ansion alenemas-
ta jokaiselta kuukaudelta, jolta edunsaaja 
on saanut osa-aikaeläkettä. Tällöin eläkettä 
määrättäessä ansion alenema on se 10 b §:n 
2 ja 3 momentin mukainen työansioiden ero-
tus, jonka perusteella edunsaajan osa-
aikaeläke on ensimmäisen kerran laskettu. 
Jos osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdystä osa-
aikatyöstä karttuvaan eläkkeeseen luetaan 
mukaan tulevan ajan eläke, tulevalta ajalta 
eläke lasketaan 4 momentin 2 kohdan mu-
kaisesti myös edellä tarkoitetusta ansion 
alenemasta.  
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20 vuotta 64 prosenttia 
15 vuotta 63 prosenttia 
10 vuotta 62 prosenttia 
5 vuotta 61 prosenttia 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Jos edunsaajalla 5 §:n 5 momentin 2 tai 3 
kohdassa tarkoitetun palveluksen perusteel-
la on oikeus eläkkeeseen myös työntekijäin 
eläkelain nojalla tai jos hänellä valtion pal-
velukseen ulkomailla otettuna työntekijänä 
toimimisen perusteella on oikeus myös sel-
laiseen ulkomailta tulevaan eläkkeeseen tai 
sitä vastaavaan etuuteen, jonka kustannuk-
siin valtio on osallistunut, tämän lain mu-
kaisesta eläkkeestä vähennetään:  

1) työntekijäin eläkelain mukainen eläke 
siltä osin kuin se perustuu samaan palvelus-
aikaan kuin tämän lain mukainen eläke; ja  

2) valtion palvelukseen ulkomailta otettu-
na työntekijänä toimimisen perusteella ul-
komailta tuleva eläke tai sitä vastaava etuus 
siltä osin kuin se perustuu samaan palvelus-
aikaan kuin tämän lain mukainen eläke, jol-
loin ei oteta huomioon työntekijäin eläkelain 
mukaisesta eläkkeestä muiden eläkkeiden ja 
korvausten johdosta tehtävää vähennystä. 
Eläkkeen enimmäismäärästä on muutoin 
voimassa mitä jäljempänä säädetään.  

Edellä 8 momentin 2 kohdassa tarkoitettu 
eläkettä vastaava etuus vähennetään tämän 
lain mukaisesta eläkkeestä valtiovarainmi-
nisteriön vahvistamien laskentaperusteiden 
mukaisesti. 

 
 
 
 
 

10 a § 
Muuta kuin osa-aikaeläkettä korotetaan 

työeläkelisällä, jos edunsaaja on saanut: 
1) työttömyysturvalain mukaista ansioon 

suhteutettua päivärahaa joko työttömyystur-
valain tarkoittamana palkansaajana tai 
työttömyysturvalain 1 a §:n 1 momentin 1–3 
kohdan tarkoittamana yritystoimintaa har-
joittaneena henkilönä;  

2) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutukses-
ta annetun lain mukaista ansiotukea;  

3) valtion virkamieslain, peruskoululain, 
lukiolain tai koulutus- ja erorahastosta an-

 
 
 
 
— — —  — — — — — — — — — —  
 
Tämän lain mukaisesta eläkkeestä vähen-

netään valtion palvelukseen ulkomailta otet-
tuna työntekijänä toimimisen perusteella ul-
komailta tuleva eläke tai sitä vastaava 
etuus, jonka kustannuksiin valtio on osallis-
tunut, siltä osin kuin se perustuu samaan 
työansioon kuin tämän lain mukainen eläke.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edellä 9 momentissa tarkoitettu eläkettä 

vastaava etuus vähennetään tämän lain mu-
kaisesta eläkkeestä valtiovarainministeriön 
vahvistamien laskentaperusteiden mukaises-
ti. 

Kun eläkekarttuma lasketaan kuukautta 
kohden, karttumisprosenttina käytetään 1/12 
edellä 1, 4 ja 5 momentissa mainitusta mää-
rästä. 

 
10 a § 

Jos vanhuuseläke myönnetään 4 §:n 2 
momentin mukaisesti varhennettuna, eläket-
tä vähennetään 0,6 prosenttia jokaiselta 
kuukaudelta, jolta eläkettä maksetaan ennen 
63 vuoden iän täyttämiskuukautta seuraa-
van kuukauden alkua. Vähennys lasketaan 
eläkkeestä, joka edunsaajalle on karttunut 
eläkkeen alkamisajankohtaan mennessä. 

Jos vanhuuseläke alkaa myöhemmin kuin 
68 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden 
alusta, korotetaan eläkettä 0,4 prosenttia 
jokaiselta kuukaudelta, jolla eläkkeen alka-
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netun lain mukaista omaehtoista ammatillis-
ta aikuiskoulutusta varten myönnettävää tu-
kea;  

3 a) aikuiskoulutustuesta annetun lain 
(1276/2000) mukaista aikuiskoulutustukea; 
tai  

4) työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momen-
tissa mainittujen lakien, eläkeohjesäännön 
tai eläkesääntöjen taikka kuntoutusrahalain 
mukaista kuntoutusrahaa taikka ansionme-
netyskorvausta tapaturmavakuutuksen tai 
liikennevakuutuksen kuntoutusta koskevien 
säännösten perusteella, ei kuitenkaan, jos 
kuntoutusrahaa on maksettu eläkkeen lisä-
nä.  

Edellä 1 momentissa mainittu etuus ei oi-
keuta työeläkelisään, jos etuus on maksettu:  

1) ajalta ennen sen kalenterivuoden alkua, 
jona edunsaaja on täyttänyt 23 vuotta;  

2) ajalta ennen sitä kalenterivuotta, jona 
edunsaajalla on ollut ensimmäinen työnteki-
jäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainitun 
lain, eläkeohjesäännön tai eläkesäännön 
mukaiseen eläkkeeseen oikeuttava virka- tai 
työsuhde taikka yrittäjätoimintaa, tai sano-
tulta kalenterivuodelta;  

3) kalenterivuodelta, jonka ajan edunsaa-
ja on ollut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentissa mainitun lain, eläkeohjesään-
nön tai eläkesäännön alaisessa virka- tai 
työsuhteessa taikka yrittäjätoiminnassa, 
jollei edunsaaja ole samana kalenterivuon-
na ansainnut lyhytaikaisissa työsuhteissa 
olevien työntekijäin eläkelain mukaista 
palkkaa vähintään sanotun lain 5 §:n 2 
momentissa tarkoitettua rajamäärää; eikä  

4) eläketapahtuman sattumisvuodelta.  
Työeläkelisä lasketaan kertomalla 80 pro-

senttia eläkkeen määrästä niiden kuukausi-
en lukumäärällä, joilta 1 momentissa tarkoi-
tettua etuutta on maksettu (etuuskuukaudet), 
ja jakamalla tulo luvulla, joka saadaan vä-
hentämällä etuuskuukausien lukumäärä nii-
den täysien kuukausien lukumäärästä, jotka 
sisältyvät aikaan edunsaajan 23 vuoden iän 
täyttämisestä, kuitenkin aikaisintaan 1 päi-
västä heinäkuuta 1962, 65 vuoden iän saa-
vuttamiseen. Etuuskuukaudet määrätään 
etuuslajeittain täysinä kuukausina niiden 
päivien yhteen lasketun lukumäärän perus-
teella, joilta edunsaaja on saanut 1 momen-
tin mukaan työeläkelisään oikeuttavaa 

minen lykkääntyy.  
Sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentissa ja 

edellä 1 momentissa säädetään, edunsaajal-
la, joka saa työttömyyspäivärahaa työttö-
myysturvalain 6 luvun 9 §:n 2 momentin pe-
rusteella, on oikeus saada vanhuuseläke 62 
vuoden iässä ilman varhentamisesta johtu-
vaa vähennystä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 HE 46/2004 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

110

etuutta. Etuuskuukausia määrättäessä päi-
vien jakajana käytetään kunkin etuuslajin 
osalta niiden päivien lukumäärää, joilta 
etuutta voidaan keskimäärin kuukaudessa 
enintään maksaa.  

Työttömyysturvalain 17 §:n mukaista sovi-
teltua työttömyyspäivärahaa saaneen edun-
saajan työttömyyspäivien lukumääränä käy-
tetään saatuja päivärahoja vastaavien täy-
sien päivien lukumäärää. Samoin menetel-
lään, jos muuta 1 momentissa mainittua 
etuutta on maksettu muutoin kuin täyttä päi-
värahaa vastaavana.  

 
 

10 b § 
Jos vanhuuseläke myönnetään 8 §:n 2 

momentin mukaisesti varhennettuna, eläket-
tä vähennetään neljä kymmenesosa prosent-
tia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkettä 
maksetaan ennen eläkeiän täyttämiskuukaut-
ta seuraavan kuukauden alkua. Vähennys 
lasketaan siitä yhteensovitetusta eläkkeestä, 
joka edunsaajalle on karttunut eläkkeen al-
kamisajankohtaan mennessä.  

Osa-aikaeläkkeen määrä on, jollei 3 mo-
mentista muuta johdu, 50 prosenttia 9 d §: n 
1 momentin 2 kohdassa mainitussa tämän 
lain piiriin kuuluvassa palveluksessa saadun 
vakiintuneen ansiotulon ja osa-aikatyöstä 
saadun ansiotulon erotuksesta. 

Jos edunsaaja on samanaikaisesti kahdessa 
tai useammassa 9 d §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitetussa ansiotyössä, osa-
aikaeläkkeen määrä lasketaan työntekijän 
osa-aikatyöhön siirtymistä edeltäneiden 9 d 
§:n 2 momentissa tarkoitettujen yhteenlas-
kettujen ansiotulojen ja osa-aikatyön aikais-
ten yhteenlaskettujen ansiotulojen erotuk-
sesta. Erotus jaetaan osiin niiden ansion 
alenemien suhteessa, joista henkilöllä on oi-
keus osa-aikaeläkkeeseen, kuitenkin enin-
tään siihen määrään asti, joka vastaa kunkin 
säännöksen piirissä tapahtunutta ansion 
alenemaa. 

Osa-aikaeläkkeen enimmäismäärä on 75 
prosenttia siitä 11 tai 12 §:n mukaisesti yh-
teensovitetusta eläkkeestä, joka edunsaajalle 
on karttunut työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentissa tarkoitettujen säännösten mu-
kaan osa-aikaeläkkeen alkamisajankohtaan 
mennessä. Jos edunsaajalla on oikeus saada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 b § 

Osa-aikaeläkkeen määrä on, jollei 3 mo-
mentista muuta johdu, 50 prosenttia 9 d §: n 
1 momentin 2 kohdan mukaan määritellyn 
vakiintuneen ansiotulon ja työntekijäin elä-
kelain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen la-
kien tai eläkesäännön piiriin kuuluvasta 
osa-aikaisesta ansiotyöstä saadun ansiotu-
lon erotuksesta. 

Jos edunsaajalla on oikeus saada osa-
aikaeläkettä myös muun työntekijäin eläke-
lain 8 §:n 4 momentissa tarkoitetun lain tai 
eläkesäännön perusteella, tämän lain mu-
kainen osa-aikaeläke on sama suhteellinen 
osuus 1 momentissa tarkoitetusta määrästä 
kuin tämän lain mukaisten työansioiden 
osuus on vakiintuneessa ansiossa huomioon 
otetuista niiden lakien mukaisista työansi-
oista, joiden perusteella osa-aikaeläke 
myönnetään. 

Osa-aikaeläkkeen enimmäismäärä on 75 
prosenttia siitä työntekijäin eläkelain 8 §:n 
mukaisesti yhteensovitetusta eläkkeestä, jo-
ka edunsaajalle on karttunut työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen 
lakien tai eläkesääntöjen sekä valtion va-
roista suoritettavasta eläkkeen korvaamises-
ta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai 
opiskelun ajalta annetun lain (644/2003) 
mukaan osa-aikaeläkkeen alkamisajankoh-
taan mennessä. Jos edunsaajalla on oikeus 
saada osa-aikaeläkettä myös muun lain tai 
eläkesäännön mukaan ja tässä tarkoitettu 
rajaus vähentää osa-aikaeläkettä, vähennys 
tehdään näiden lakien ja sääntöjen kesken 
vakiintuneessa ansiotulossa huomioon otet-
tujen työansioiden suhteessa. 
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osa-aikaeläkettä myös muun edellä tarkoite-
tun säännöksen perusteella ja tässä tarkoitet-
tu rajaus vähentää osa-aikaeläkettä, tehdään 
vähennys näiden säännösten mukaan ansait-
tujen ja yhteensovitettujen eläkeoikeuksien 
suhteessa. 

 

 
11 §  

Myönnettäessä eläke 1 §:n 3 momentissa 
tarkoitetulle uudelle edunsaajalle eläkkeen 
enimmäismäärä lasketaan soveltuvin osin 
työntekijäin eläkelain 8 §:n mukaisesti. 
Vanhuuseläkkeet, jotka on myönnetty var-
hennettuna, otetaan yhteensovituksessa 
huomioon ilman varhentamisesta johtuvaa 
vähennystä.  

11 § 
(kumotaan) 

 

 
12 § 

Myönnettäessä eläke 1 §:n 3 momentissa 
tarkoitetulle vanhalle edunsaajalle eläkkeen 
enimmäismäärä lasketaan soveltuvin osin 
työntekijäin eläkelain 8 §:n mukaisesti. Sel-
laisen vanhan edunsaajan osalta, joka on 
syntynyt vuoden 1959 jälkeen tai jolla ei ole 
vuoden 1994 loppuun mennessä tämän lain 
mukaan eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa 
vähintään viittä vuotta, yhteensovitusraja on 
60 prosenttia yhteensovitusperusteesta. 
Muiden kuin edellä tässä momentissa tar-
koitettujen vanhojen edunsaajien ja 10 §:n 2 
momentissa tarkoitettujen edunsaajien elä-
kettä yhteensovitettaessa käytetään kuiten-
kin sanotun 60 prosentin sijasta seuraavan 
taulukon mukaista prosenttimäärää, joka 
määräytyy tämän lain mukaan vuoden 1994 
loppuun mennessä eläkeajaksi luettavan 
palvelusajan perusteella: 

 
Eläkeaikaa  
vähintään 

Prosenttia 

30 vuotta 66 
25 vuotta 65 
20 vuotta 64 
15 vuotta 63 
10 vuotta 62 
5 vuotta 61 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Osaeläkkeenä myönnettyä työkyvyttö-
myyseläkettä yhteensovitettaessa yhteenso-
vitusraja on 30 prosenttia yhteensovituspe-
rusteesta.  

12 § 
Tämän lain mukainen eläke yhteensovite-

taan vähentämällä eläkkeestä työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 1 ja 5 momentissa mainitut 
etuudet. Yhteensovitus tehdään soveltuvin 
osin työntekijäin eläkelain 8 §:n mukaisesti. 
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Yhteensovituksessa otetaan huomioon 
työntekijäin eläkelain 8 §:ssä mainitut suo-
ritukset. Edellä 1 §:n 3 momentissa tarkoite-
tulle vanhalle edunsaajalle myönnetty tä-
män lain mukainen eläke otetaan kuitenkin 
yhteensovituksessa huomioon sellaisenaan. 
Vanhuuseläkkeet, jotka on myönnetty var-
hennettuina, otetaan yhteensovituksessa 
huomioon ilman varhentamisesta johtuvaa 
vähennystä. Jos suoritusten yhteismäärä 
ylittää yhteensovitusrajan, ylittävä osa vä-
hennetään tämän lain mukaisesta eläkkees-
tä.  
 

13 § 
Edellä 11 ja 12 §:ssä tarkoitettu yhteenso-

vitus tehdään uudelleen soveltuvin osin 
työntekijäin eläkelain 8 a §:n mukaisesti.  

Osa-aikaeläkkeen määrä lasketaan uudel-
leen, jos osa-aikaeläkkeen saajan osa-
aikatyön alaisissa ansiotuloissa on tapahtu-
nut muutos, joka merkittävästi poikkeaa 
yleisestä palkkakehityksestä. 

13 § 
Edellä 12 §:ssä tarkoitettu yhteensovitus 

tehdään uudelleen soveltuvin osin työnteki-
jäin eläkelain 8 a §:n mukaisesti. 

Osa-aikaeläkkeen määrä lasketaan uudel-
leen, jos osa-aikaeläkkeen saajan osa-
aikatyön alaisissa ansiotuloissa on tapahtu-
nut muutos, joka merkittävästi poikkeaa 
yleisestä palkkakehityksestä. 

 
14 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläkkeen korotusta, jonka määrä on pie-

nempi kuin 2,52 euroa, ei ole maksettava. 
Edellä sanottua rahamäärää tarkistetaan 
vuosittain työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 
momentin 1 virkkeessä säädetyn palkkain-
deksiluvun mukaan.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläkkeen korotusta, jonka määrä on pie-

nempi kuin 5,39 euroa, ei makseta. Edellä 
mainittua rahamäärää tarkistetaan vuosit-
tain 7 c §:ssä säädetyllä palkkakertoimella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
15 § 

Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä mak-
setaan, jollei 15 a §:n säännöksistä muuta 
johdu, sitä kuukautta lähinnä seuraavan 
kuukauden alusta, jonka aikana oikeus eläk-
keen saamiseen on syntynyt,  vanhuuselä-
kettä kuitenkin aikaisintaan palkan saamisen 
päättymistä seuraavan kuukauden alusta. 
Yksilöllistä varhaiseläkettä maksetaan edel-
lä säädetyn mukaisesti kuitenkin aikaisin-
taan eläkkeen tai ennakkopäätöksen hake-
mista seuraavan kuukauden alusta. Työttö-
myyseläkettä maksetaan sitä kuukautta seu-
raavan kuukauden alusta, jonka aikana 
edunsaaja täyttää 9 a §:n 1 momentissa tar-
koitetut eläkkeen saamisen edellytykset. Jos 
edunsaaja on saanut 9 a §:n 1 momentin 3 

15 §  
Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä mak-

setaan, jollei 15 a §:n säännöksistä muuta 
johdu, sitä kuukautta lähinnä seuraavan 
kuukauden alusta, jonka aikana oikeus eläk-
keen saamiseen on syntynyt, vanhuuseläket-
tä kuitenkin aikaisintaan palkan saamisen 
päättymistä seuraavan kuukauden alusta. 
Työttömyyseläkettä maksetaan sitä kuukaut-
ta seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana 
edunsaaja täyttää 9 a §:n 1 momentissa tar-
koitetut eläkkeen saamisen edellytykset. Jos 
edunsaaja on saanut 9 a §:n 1 momentin 3 
kohdassa tarkoitetun työvoimatoimiston to-
distuksen myöhemmin kuin kuukauden ku-
luessa 9 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitetun päivärahatodistuksen antamisesta, 



 HE 46/2004 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

113

kohdassa tarkoitetun työvoima-toimiston 
todistuksen myöhemmin kuin kuukauden 
kuluessa 9 a §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetun päivärahatodistuksen antamises-
ta, työttömyyseläkettä maksetaan työvoima-
toimiston todistuksen antamista seuraavan 
kuukauden alusta. Tämän lain mukaista elä-
kettä ei kuitenkaan makseta siltä ajalta, jolta 
edunsaajalla on oikeus saada lain tai työeh-
tosopimuksen taikka työsopimuksen mu-
kaista irtisanomisajan palkkaa tai sitä vas-
taavaa korvausta taikka jolle ajalle hänen 
muun sopimuksen tai järjestelyn perusteella 
työnantajalta saamansa taloudellinen etuus, 
lukuun ottamatta työnantajan järjestämää tai 
hankkimaa koulutusta, voidaan jaksottaa 
henkilön vakiintuneena pidettävän palkan 
perusteella. 

Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä ei 
ilman pätevää syytä myönnetä takautuvasti 
pitemmältä kuin vuoden ajalta ennen eläke-
hakemuksen tekemistä eikä työttömyyselä-
kettä tai osa-aikaeläkettä pitemmältä kuin 
kuuden kuukauden ajalta ennen sen hake-
mista seuraavaa kuukautta. Yksilöllinen var-
haiseläke voidaan poikkeuksellisesta syystä 
myöntää takautuvasti, kuitenkin enintään 
vuoden ajalta ennen hakemista seuraavaa 
kuukautta.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos vanhuuseläke tai sellainen täysi työ-
kyvyttömyyseläke, jonka suuruutta määrät-
täessä ei ole sovellettu 5 a §:ää, on ennen 11 
tai 12 §:n mukaista eläkkeen enimmäismää-
rän laskemista pienempi kuin viisi markkaa 
kuukaudessa, valtiokonttori voi maksaa 
eläkkeen kertasuorituksena. Kertasuoritus 
lasketaan sosiaali- ja terveysministeriön 
vahvistamien perusteiden mukaan. Kerta-
suorituksen saaneella ei sen jälkeen ole sa-
man eläketapahtuman vuoksi oikeutta eläk-
keeseen niiden palvelusten perusteella, joi-
hin kertasuoritus perustui. Jos määräajaksi 
myönnetty työkyvyttömyyseläke on makset-
tu kertasuorituksena, voidaan eläkkeensaa-
jalle kuitenkin myöntää eläke siltä ajalta, 
jonka hänen työkyvyttömyytensä määräajan 
jälkeen jatkuu. Edellä sanottu markkamäärä 
tarkistetaan vuosittain tammikuun alusta 
sen indeksiluvun mukaan, joka vahvistetaan 
työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin en-
simmäisen virkkeen soveltamista varten. Mi-

työttömyyseläkettä maksetaan työvoima-
toimiston todistuksen antamista seuraavan 
kuukauden alusta. Tämän lain mukaista elä-
kettä ei kuitenkaan makseta siltä ajalta, jolta 
edunsaajalla on oikeus saada lain tai työeh-
tosopimuksen taikka työsopimuksen mu-
kaista irtisanomisajan palkkaa tai sitä vas-
taavaa korvausta taikka jolle ajalle hänen 
muun sopimuksen tai järjestelyn perusteella 
työnantajalta saamansa taloudellinen etuus, 
lukuun ottamatta työnantajan järjestämää tai 
hankkimaa koulutusta, voidaan jaksottaa 
henkilön vakiintuneena pidettävän palkan 
perusteella. 

 
 
 
 
Työkyvyttömyyseläkettä ei ilman pätevää 

syytä myönnetä takautuvasti pidemmältä 
ajalta kuin eläkkeen hakemista seuraavaa 
kuukautta edeltäneen vuoden ajalta eikä 
työttömyyseläkettä tai osa-aikaeläkettä pi-
temmältä kuin kuuden kuukauden ajalta en-
nen sen hakemista seuraavaa kuukautta. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vanhuuseläke tai täysi työkyvyttö-

myyseläke on ennen 12 tai 13 §:n mukaista 
yhteensovitusta pienempi kuin 12,72 euroa 
kuukaudessa, valtiokonttori voi maksaa 
eläkkeen kertasuorituksena. Jos valtiokont-
tori maksaa työkyvyttömyyseläkkeen kerta-
suorituksena, se maksaa samalla kertasuori-
tuksena myös työkyvyttömyyseläkkeen jäl-
keen myönnettävän vanhuuseläkkeen. Kerta-
suoritus lasketaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön vahvistamien perusteiden mukaan. 
Kertasuorituksen saaneella ei sen jälkeen ole 
saman eläketapahtuman vuoksi oikeutta 
eläkkeeseen niiden palvelusten perusteella, 
joihin kertasuoritus perustui. Jos määräajak-
si myönnetty työkyvyttömyyseläke on mak-
settu kertasuorituksena, voidaan eläkkeen-
saajalle kuitenkin myöntää eläke siltä ajalta, 
jonka hänen työkyvyttömyytensä määräajan 
jälkeen jatkuu. Mitä tässä momentissa sää-
detään eläkkeen kertasuorituksesta, sovelle-
taan 3 a §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun 
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tä tässä momentissa säädetään eläkkeen ker-
tasuorituksesta, sovelletaan 3 a §:n 1 ja 2 
momentissa tarkoitettuun viimeisen eläke-
laitoksen päätösyhdistelmään sisältyvien 
eläkkeiden yhteismäärään kuukaudessa. 

viimeisen eläkelaitoksen päätösyhdistel-
mään sisältyvien eläkkeiden yhteismäärään 
kuukaudessa.  
 

 
15 a § 

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä suorite-
taan, jollei jäljempänä tässä pykälässä toisin 
säädetä, aikaisintaan sen kalenterikuukau-
den alusta, joka ensiksi seuraa sairausvakuu-
tuslain 27 §:ssä tarkoitetun päivärahan ensi-
sijaisuusajan eli 150 ensimmäisen suoritus-
päivän ja tämän jälkeisten sanotussa pykä-
lässä tarkemmin määrättyjen viiden tai nel-
jän täyden kalenterikuukauden jälkeen. 

 
 
 
 
 
 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa on sää-

detty, täyttä työkyvyttömyyseläkettä suorite-
taan 15 §:n mukaisesti, jos eläkehakemus on 
tehty ennen kuin sairausvakuutuslain mu-
kaista päivärahaa on maksettu 1 momentissa 
mainituilta 150 ensimmäiseltä suorituspäi-
vältä tai jos työkyvyttömyyseläke myönne-
tään 9 c §:ssä tarkoitettuna yksilöllisenä 
varhaiseläkkeenä. Tällöin kuitenkin täyden 
työkyvyttömyyseläkkeen suorittamisen 
edellytyksenä on, ettei eläkehakemuksen te-
kemistä seuraavan kalenterikuukauden lop-
puun mennessä tai, jos tänä aikana on haettu 
sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, 
sen hakemista seuraavan kalenterikuukau-
den loppuun mennessä ole myönnetty vähin-
tään kuukauden ajalta yhdenjaksoisesti 
maksettavaa päivärahaa, joka kohdistuu 
työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseen ai-
kaan tai, jos tähän aikaan kohdistuva päivä-
rahahakemus on hylätty, sen hylkäämisen 
jälkeiseen aikaan. 

Jos osaeläkkeenä myönnettyä työkyvyt-
tömyyseläkettä saavan edunsaajan työkyky 
muuttuu siten, että hänellä on oikeus saada 
täyttä työkyvyttömyyseläkettä, täyteen eläk-
keeseen sovelletaan 1 momentin säännöksiä. 
Työkyvyttömyyden jatkuessa työkyvyttö-
myyseläkettä suoritetaan tällöin osaeläkkee-
nä täyden työkyvyttömyyseläkkeen alkami-

Täyttä työkyvyttömyyseläkettä suorite-
taan, jollei jäljempänä tässä pykälässä toisin 
säädetä, aikaisintaan sen kalenterikuukau-
den alusta, joka ensiksi seuraa sairausvakuu-
tuslain 27 §:ssä tarkoitetun päivärahan ensi-
sijaisuusajan eli 150 ensimmäisen suoritus-
päivän ja tämän jälkeisten sanotussa pykä-
lässä tarkemmin määrättyjen viiden tai nel-
jän täyden kalenterikuukauden jälkeen. Jos 
edunsaaja on täyttänyt 63 vuotta ennen sai-
rausvakuutuslain 27 §:ssä tarkoitetun ensi-
sijaisuusajan täyttymistä, eläke lasketaan 
työkyvyttömyyseläkkeenä, mutta myönne-
tään vanhuuseläkkeenä 63 vuoden iän täyt-
tämistä seuraavan kuukauden alusta lukien.  

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, täyttä työkyvyttömyyseläkettä suorite-
taan 15 §:n mukaisesti, jos eläkehakemus on 
tehty ennen kuin sairausvakuutuslain mu-
kaista päivärahaa on maksettu 1 momentissa 
mainituilta 150 ensimmäiseltä suorituspäi-
vältä. Tällöin kuitenkin täyden työkyvyttö-
myyseläkkeen suorittamisen edellytyksenä 
on, ettei eläkehakemuksen tekemistä seu-
raavan kalenterikuukauden loppuun men-
nessä tai, jos tänä aikana on haettu sairaus-
vakuutuslain mukaista päivärahaa, sen ha-
kemista seuraavan kalenterikuukauden lop-
puun mennessä ole myönnetty vähintään 
kuukauden ajalta yhdenjaksoisesti makset-
tavaa päivärahaa, joka kohdistuu työkyvyt-
tömyyden alkamisen jälkeiseen aikaan tai, 
jos tähän aikaan kohdistuva päivärahahake-
mus on hylätty, sen hylkäämisen jälkeiseen 
aikaan. 

 
 
Jos osatyökyvyttömyyseläkkeenä myönnet-

tyä työkyvyttömyyseläkettä saavan edunsaa-
jan työkyky muuttuu siten, että hänellä on 
oikeus saada täyttä työkyvyttömyyseläkettä, 
täyteen eläkkeeseen sovelletaan 1 momentin 
säännöksiä. Työkyvyttömyyden jatkuessa 
työkyvyttömyyseläkettä suoritetaan tällöin 
osatyökyvyttömyyseläkkeenä täyden työky-
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seen saakka. 
Jos täysi työkyvyttömyyseläke myönne-

tään takautuvasti 1 momentin mukaisesti, 
suoritetaan eläke sairausvakuutusrahastolle 
siltä osin kuin se vastaa samalta ajalta mak-
settua sairausvakuutuslain mukaista päivä-
rahaa. Samoin menetellään jos työkyvyttö-
myyseläke myönnetään takautuvasti yksilöl-
lisenä varhaiseläkkeenä.  

Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään ta-
kautuvasti 2 momentin mukaisesti tai osa-
eläkkeenä ja samalta ajalta on maksettu päi-
värahaa sairausvakuutuslain mukaan, suori-
tetaan eläkettä vain siltä osin kuin sen määrä 
ylittää samalta ajalta maksetun päivärahan 
määrän.  

Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään ta-
kautuvasti, eläkettä ei makseta siltä ajalta, 
jolta edunsaaja on saanut työntekijäin eläke-
lain 8 §:n 4 momentissa mainitun lain, elä-
keohjesäännön tai eläkesäännön taikka kun-
toutusrahalain (611/91) mukaista kuntoutus-
rahaa tai ansionmenetyskorvausta tapatur-
mavakuutuksen tai liikennevakuutuksen 
kuntoutusta koskevien säännösten perusteel-
la.  
— — — — — — — — — — — — — —  

vyttömyyseläkkeen alkamiseen saakka. 
Jos täysi työkyvyttömyyseläke myönne-

tään takautuvasti 1 momentin mukaisesti, 
suoritetaan eläke sairausvakuutusrahastolle 
siltä osin kuin se vastaa samalta ajalta mak-
settua sairausvakuutuslain mukaista päivä-
rahaa. 

 
Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään ta-

kautuvasti 2 momentin mukaisesti tai osa-
työkyvyttömyyseläkkeenä ja samalta ajalta 
on maksettu päivärahaa sairausvakuutuslain 
mukaan, suoritetaan eläkettä vain siltä osin 
kuin sen määrä ylittää samalta ajalta makse-
tun päivärahan määrän. 

Jos työkyvyttömyyseläke myönnetään ta-
kautuvasti, eläkettä ei makseta siltä ajalta, 
jolta edunsaaja on saanut työntekijäin eläke-
lain 8 §:n 4 momentissa mainitun lain tai 
eläkesäännön taikka kuntoutusrahalain 
(611/1991) mukaista kuntoutusrahaa tai an-
sionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuk-
sen tai liikennevakuutuksen kuntoutusta 
koskevien säännösten perusteella 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
16 § 

Eläkkeen perusteena oleva palkka tarkis-
tetaan eläkettä myönnettäessä ja 13 §:ää 
sovellettaessa niiden indeksilukujen mu-
kaan, jotka vuosittain vahvistetaan työnteki-
jäin eläkelain 9 §:n soveltamista varten.  

Eläkkeen määrä tarkistetaan samalla ta-
voin kuin on säädetty työntekijäin eläkelain 
mukaisten eläkkeiden tarkistuksesta. 

 
16 a § 

Jos edunsaajalla on oikeus saada tapatur-
mavakuutuslain säännöksiin perustuvaa päi-
värahaa, tapaturmaeläkettä, liikennevakuu-
tuslain nojalla omaan vammaan perustuvaa 
jatkuvaa korvausta tai sotilasvammalakiin 
perustuvaa elinkorkoa, voidaan tämän lain 
mukainen eläke sen estämättä, mitä 11 ja 12 
§:ssä on säädetty, suorittaa täysimääräisenä, 
kunnes päivärahan, tapaturmaeläkkeen, 
elinkoron tai korvauksen määrä on lopulli-
sesti ratkaistu. Edunsaajan oikeus mainit-
tuun päivärahaan, tapaturmaeläkkeeseen, 
elinkorkoon tai korvaukseen siirtyy valtio-

16 § 
Eläkkeen määrä tarkistetaan samalla ta-

voin kuin työntekijäin eläkelain 9 §:ssä 
säädetään työntekijäin eläkelain mukaisten 
eläkkeiden tarkistuksesta.  

 
 
 

 
 

16 a § 
Jos edunsaajalla on oikeus saada tapatur-

mavakuutuslain säännöksiin perustuvaa päi-
värahaa, tapaturmaeläkettä, liikennevakuu-
tuslain nojalla omaan vammaan perustuvaa 
jatkuvaa korvausta tai sotilasvammalakiin 
perustuvaa elinkorkoa, voidaan tämän lain 
mukainen eläke sen estämättä, mitä 12 §:ssä 
säädetään, suorittaa täysimääräisenä, kun-
nes päivärahan, tapaturmaeläkkeen, elinko-
ron tai korvauksen määrä on lopullisesti rat-
kaistu. Edunsaajan oikeus mainittuun päivä-
rahaan, tapaturmaeläkkeeseen, elinkorkoon 
tai korvaukseen siirtyy valtiokonttorille 
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konttorille eläkkeestä edellä mainittujen 
suorituksen johdosta vähennettävää määrää 
vastaavalta osalta.  

 
16 b § 

Jos valtiokonttori on 3 a §:n 1 momentissa 
tarkoitettuna viimeisenä eläkelaitoksena 
toimiessaan maksanut yksityisten alojen 
eläkelain, kunnallisen eläkelain, evankelis-
luterilaisen kirkon eläkelain tai Kansanelä-
kelaitoksesta annetun lain 13 §:n mukaista 
eläkettä tai perhe-eläkettä, se perii nämä 
eläkekustannukset korkoineen viimeistään 
maksuvuotta seuraavan kalenterivuoden ai-
kana. Tätä varten voidaan periä myös en-
nakkoa. Eläkekustannukset peritään siten 
kuin eläketurvakeskus, kunnallinen eläkelai-
tos, evankelis-luterilaisen kirkon keskusra-
hasto, Kansaneläkelaitos ja valtiokonttori 
asiasta erikseen tarkemmin sopivat. 

Jos 3 a §:n 2 momentissa tarkoitettu eläke-
laitos on viimeisenä eläkelaitoksena toimi-
essaan maksanut tämän lain mukaista elä-
kettä, nämä eläkekustannukset korkoineen 
korvataan sille siten kuin 1 momentissa sää-
detään. 

eläkkeestä edellä mainittujen suorituksen 
johdosta vähennettävää määrää vastaavalta 
osalta.  

 
16 b § 

Jos valtiokonttori on 3 a §:n 1 momentissa 
tarkoitettuna viimeisenä eläkelaitoksena 
toimiessaan maksanut yksityisten alojen 
eläkelain, kunnallisen eläkelain, evankelis-
luterilaisen kirkon eläkelain tai Kansanelä-
kelaitoksesta annetun lain 13 §:n mukaista 
eläkettä tai perhe-eläkettä, tai jos 3 a §:n 2 
momentissa tarkoitettu eläkelaitos on vii-
meisenä eläkelaitoksena toimiessaan mak-
sanut tämän lain mukaista eläkettä, valtio-
konttori selvittää kustannukset eläkelaitos-
ten välillä, perii eläkelaitokselta tai hyvittää 
eläkelaitokselle nämä eläkekustannukset 
korkoineen viimeistään maksuvuotta seu-
raavan kalenterivuoden aikana. Tätä varten 
voidaan suorittaa myös ennakkoa. Eläkekus-
tannukset peritään ja hyvitetään siten kuin 
eläketurvakeskus, kunnallinen eläkelaitos, 
evankelis-luterilaisen kirkon keskusrahasto, 
Kansaneläkelaitos ja valtiokonttori asiasta 
erikseen tarkemmin sopivat. 

 
17 b § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos edunsaaja on saanut työttömyysturva-

lain mukaista työttömyyspäivärahaa tai 
työmarkkinatuesta annetun lain mukaista 
työmarkkinatukea taikka työvoimapoliitti-
sesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 
(763/1990) mukaista koulutustukea tai työt-
tömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta 
annetun lain (1402/1997) mukaista koulu-
tuspäivärahaa samalta ajalta, jolta hänelle 
myönnetään eläkettä takautuvasti, valtio-
konttorin on työttömyyskassan tai kansan-
eläkelaitoksen vaatimuksesta suoritettava 
takautuvasti maksettava eläke työttömyys-
kassalle tai kansaneläkelaitokselle siltä osin 
kuin se vastaa samalta ajalta maksettua työt-
tömyyspäivärahan, työmarkkinatuen, koulu-
tustuen tai koulutuspäivärahan määrää.  

Jos edunsaaja on väliaikaisesti saanut kan-
saneläkelaitoksen maksamaa eläkettä kan-
saneläkelain 45 §:n 2 momentin mukaan 
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään 23 
§:n 1 momentissa tarkoitetun valituksen 
johdosta eläkettä takautuvasti, valtiokontto-

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos edunsaaja on saanut työttömyysturva-

lain mukaista työttömyyspäivärahaa, työ-
markkinatukea tai koulutuspäivärahaa taik-
ka julkisesta työvoimapalvelusta annetun 
lain mukaista koulutustukea samalta ajalta, 
jolta hänelle myönnetään eläkettä takautu-
vasti, valtiokonttorin on työttömyyskassan 
tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta suo-
ritettava takautuvasti maksettava eläke työt-
tömyyskassalle tai kansaneläkelaitokselle 
siltä osin kuin se vastaa samalta ajalta mak-
settua työttömyyspäivärahan, työmarkkina-
tuen, koulutustuen tai koulutuspäivärahan 
määrää. 
 
 
 

Jos edunsaaja on väliaikaisesti saanut 
Kansaneläkelaitoksen maksamaa eläkettä 
kansaneläkelain 45 §:n 2 momentin mukaan 
samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään 23 
§:n 1 momentissa tarkoitetun valituksen 
johdosta eläkettä takautuvasti, valtiokontto-
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rin on suoritettava takautuva eläke kansan-
eläkelaitokselle siltä osin kuin se vastaa 
kansaneläkelaitoksen samalta ajalta liikaa 
maksaman eläkkeen määrää. Samoin voi-
daan menetellä, jos edunsaaja on saanut 
kansaneläkelain mukaista eläkettä samalta 
ajalta, jolta valtiokonttori 24 §:n 3 momen-
tin mukaisesti oikaisee tai muutoin tarkistaa 
myönnetyn eläkkeen määrän.  

 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 
 
 
 
Eläke maksetaan 1–6 momentissa tarkoi-

tetuissa tapauksissa työnantajalle, työttö-
myyskassalle, Kansaneläkelaitokselle, 4 
momentissa tarkoitetulle toimielimelle, 
kunnalle tai kuntayhtymälle, kuitenkin vain 
sillä edellytyksellä, että eläkkeen maksamis-
ta koskeva ilmoitus on tehty valtiokonttoril-
le vähintään kaksi viikkoa ennen eläkkeen 
maksupäivää. 
 

rin on suoritettava takautuva eläke Kansan-
eläkelaitokselle siltä osin kuin se vastaa 
Kansaneläkelaitoksen samalta ajalta liikaa 
maksaman eläkkeen määrää. Samoin voi-
daan menetellä, jos valtiokonttori jatkaa 23 
§:n 1 momentissa tarkoitetun valituksen 
johdosta myönnettyä kuntoutustukea takau-
tuvasti tai silloin, kun edunsaaja on saanut 
kansaneläkelain mukaista eläkettä samalta 
ajalta, jolta valtiokonttori 24 §:n 3 momen-
tin mukaisesti oikaisee aikaisemman pää-
töksen tai muutoin tarkistaa myönnetyn 
eläkkeen määrän tai oikaisupäätöksen jäl-
keen myöntää kuntoutustuelle jatkoa takau-
tuvasti. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos edunsaajalle myönnetään vanhuuselä-
ke takautuvasti samalle ajalle, jolta hän on 
saanut sairausvakuutuslain mukaista päivä-
rahaa, maksetaan eläke sairausvakuutusra-
hastolle siltä osin kuin se vastaa samalta 
ajalta maksetun päivärahan määrää. 

Eläke maksetaan 1−7 momentissa tarkoi-
tetuissa tapauksissa työnantajalle, työttö-
myyskassalle, Kansaneläkelaitokselle, 4 
momentissa tarkoitetulle toimielimelle, 
kunnalle tai sairausvakuutusrahastolle, kui-
tenkin vain sillä edellytyksellä, että eläk-
keen maksamista koskeva ilmoitus on tehty 
valtiokonttorille vähintään kaksi viikkoa en-
nen eläkkeen maksupäivää. 
 

 
18 § 

Työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, sen 
maksaminen keskeytetään tai maksettavaa 
määrää alennetaan, jos eläkkeen saaja, en-
nen kuin on saavuttanut eläkeiän, todetaan 
ansiotyöhön kykeneväksi ja jos hänelle on 
tarjolla sellaista valtion tai muuta ansiotyö-
tä, jota ikä, ammattitaito ja muut seikat 
huomioon ottaen on pidettävä hänelle sopi-
vana ja kohtuullisen toimeentulon turvaava-
na. Eläkkeen maksaminen voidaan keskeyt-
tää, jos sen saaja ilman hyväksyttävää syytä 
ei ole suostunut eläkelaitoksen määräämään 
ja kustannettavaan tutkimukseen tai hoitoon, 
hengenvaaralliseksi katsottavaa tutkimus- ja 
hoitotoimenpidettä lukuun ottamatta, taikka 
jos hän ilman pätevää syytä on kieltäytynyt 
kuntoutuksesta tai koulutuksesta. Kuntoutus-
tuki voidaan lakkauttaa, jos kuntoutustuen 

18 § 
Jos työkyvyttömyyseläkkeen saajan työky-

ky muuttuu vähintään vuoden ajaksi siten, 
että muutoksella on 9 b §:n 1 momentin mu-
kaan vaikutusta eläkkeen suuruuteen, eläke 
tarkistetaan muutosta lähinnä seuraavan 
kuukauden alusta, jollei 15 a §:n säännök-
sistä muuta johdu. 
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saaja on ilman pätevää syytä kieltäytynyt 
kuntoutuksesta.  

Jos yksilöllisen varhaiseläkkeen saaja 
menee ansiotyöhön ja ansaitsee 2 §:n 1 
momentissa tarkoitetun markkamäärän tai 
sitä enemmän, voidaan sen estämättä, mitä 
9 b §:n 2 momentissa säädetään, yksilölli-
nen varhaiseläke maksaa 9 b §:n mukaisen 
osaeläkkeen suuruisena. Jos kuitenkin eläk-
keensaajan ansiotulot ylittävät 3/5 eläkkeen 
perusteena olevasta palkasta, eläkettä ei 
makseta ja se jätetään lepäämään. 

 
 
 
 
 
 
Jos edunsaajan työkyky muuttuu siten, et-

tä muutoksella 9 b §:n mukaan on vaikutusta 
eläkkeen suuruuteen ja jos muutoksen, kun 
otetaan huomioon myös jo kulunut aika, 
voidaan arvioida jäävän pysyväksi ainakin 
vuoden ajaksi, tarkistetaan eläkkeen määrä 
edunsaajan hakemuksesta tai valtiokonttorin 
aloitteesta muutosta lähinnä seuraavan kuu-
kauden alusta, jollei 15 a §:n säännöksistä 
muuta johdu. Eläkettä ei alenneta ajalta, jol-
ta sitä on jo suoritettu, eikä koroteta pitem-
mältä ajalta kuin edunsaajan hakemusta tai 
valtiokonttorin tarkistuspäätöstä lähinnä 
seuraavaa kalenterikuukautta edeltäneiltä 
kuudelta kuukaudelta. Osaeläkkeenä myön-
netty työkyvyttömyyseläke muutetaan eläk-
keensaajan hakemuksesta yksilölliseksi var-
haiseläkkeeksi sitä kuukautta lähinnä seu-
raavan kuukauden alusta, jona eläkkeensaa-
ja on täyttänyt 9 c §:n 1 momentissa sääde-
tyt edellytykset, ei kuitenkaan takautuvasti 
kuutta kuukautta pitemmältä ajalta ennen 
hakemista seuraavaa kuukautta. 

Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, se 
voidaan maksaa osaeläkkeenä vuotta lyhy-
emmältäkin ajalta. Osaeläke voidaan mak-
saa täytenä eläkkeenä 18 d §:n 2 momentis-
sa tarkoitetun kuntoutuksen ajalta.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Jos eläkkeensaajan työkyky on siinä mää-

rin palautunut, ettei hän enää täytä eläkkeen 
saamisen edellytyksiä, työkyvyttömyyseläke 
lakkautetaan työkyvyn palautumista seuraa-
van kalenterikuukauden alusta lukien. Työ-
kyvyttömyyseläkkeen maksaminen voidaan 
keskeyttää tai lakkauttaa, jos eläkkeensaaja 
on ansiotyössä. Kuntoutusraha lakkaute-
taan, jos sen saaja on ilman pätevää syytä 
kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta 
tai hän ilman pätevää syytä on keskeyttänyt 
tällaisen kuntoutuksen. Niinikään eläkkeen 
maksaminen voidaan keskeyttää, jos sen 
saaja ilman hyväksyttävää syytä ei ole suos-
tunut valtiokonttorin määräämään ja kus-
tantamaan tutkimukseen tai hoitoon.  

Edunsaajan työkyvyn muuttumista tai pa-
lautumista arvioitaessa taikka työkyvyttö-
myyseläkkeen keskeyttämistä harkittaessa 
otetaan huomioon hänen työansioissaan ta-
pahtuneet muutokset. Osatyökyvyttömyys-
eläkkeeseen ei ole oikeutta aikana, jolloin 
työansiot ovat enemmän kuin 60 prosenttia 
työkyvyttömyyden alkamista edeltävästä va-
kiintuneesta keskiansiosta eikä täyteen työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen aikana, jolloin työ-
ansiot ovat enemmän kuin 40 prosenttia 
mainitusta keskiansiosta eikä ansiorajan yli-
tys ole tilapäistä. Jos työansioita on vähin-
tään 40 mutta enintään 60 prosenttia edellä 
mainitusta keskiansiosta, eläke tarkistetaan 
osatyökyvyttömyyseläkkeeksi. Jos työansioi-
ta on yli 60 prosenttia mainitusta keskiansi-
osta, työkyvyttömyyseläke lakkautetaan tai 
sen maksaminen keskeytetään. 

 
 
 
 
Työkyvyttömyyseläke tarkistetaan, keskey-

tetään tai lakkautetaan eläkkeensaajan ha-
kemuksesta tai valtiokonttorin aloitteesta 9 
b §:n 1 momentissa ja edellä 1-3 momentis-
sa säädetyin edellytyksin. Eläkettä ei kuiten-
kaan tarkisteta, keskeytetä tai lakkauteta pi-
temmältä ajalta kuin eläkkeensaajan tarkis-
tushakemusta tai valtiokonttorin tarkistus-
toimenpiteisiin ryhtymistä lähinnä seuraa-
vaa kuukautta edeltävän vuoden ajalta. Jos 
sellainen työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, 
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Työkyvyttömyyseläke, joka on myönnetty 

9 §:n 1 momentin d)-kohtaa soveltaen, lak-
kautetaan, sen maksaminen keskeytetään tai 
maksettavaa määrää alennetaan, kuitenkin 
vain, jos eläkkeen myöntämisen perusteena 
olevaan eläkkeeseen nähden menetellään si-
ten.  

 
Kun yksilöllisen varhaiseläkkeen saaja 

menee ansiotyöhön, jonka vuoksi 2 momen-
tin mukaan eläke olisi maksettava osaeläk-
keenä tai sitä ei saisi maksaa lainkaan, val-
tiokonttori muuttaa eläkkeen määrän tai 
keskeyttää eläkkeen maksamisen seuraavas-
ta mahdollisesta maksujaksosta alkaen. 
Näissä tapauksissa valtiokonttori voi periä 
aiheettomasti maksetut eläke-erät takaisin 
eläkkeensaajan ansiotyöhön ryhtymisestä 
lukien.  

Työnteon lakatessa tai vähentyessä siten, 
että edunsaajalla on oikeus saada yksilöllis-
tä varhaiseläkettä täytenä tai osaeläkkeen 
suuruisena, lepäävänä ollutta yksilöllistä 
varhaiseläkettä ryhdytään maksamaan ha-
kemista seuraavan kuukauden alusta. Poik-
keuksellisesta syystä eläke voidaan maksaa 
takautuvasti, kuitenkin enintään vuoden 
ajalta ennen hakemista seuraavaa kuukaut-
ta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lepäävänä oleva yksilöllinen varhaiseläke 

voidaan eläkkeensaajan hakemuksesta lak-
kauttaa hakemista seuraavan kuukauden 
alusta. Jollei lepäävänä ollutta yksilöllistä 
varhaiseläkettä ole vaadittu maksettavaksi 
uudelleen viiden vuoden kuluessa keskeyt-
tämisestä, varhaiseläke katsotaan ilman eri 
päätöstä lakanneeksi sanotun ajan kuluttua. 

jonka maksaminen on keskeytetty, eläke lak-
kautetaan keskeyttämisajankohdasta lukien. 

Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan tai 
kuntoutustuki päättyy, eläkettä voidaan työ-
hön paluun tukemiseksi jatkaa osatyökyvyt-
tömyyseläkkeen suuruisena kuntoutustukena 
vuotta lyhyemmältäkin ajalta. Osatyökyvyt-
tömyyseläke voidaan maksaa täytenä eläk-
keenä 18 b §:ssä tarkoitetun kuntoutuksen 
ajalta. 

Työkyvyttömyyseläke, joka on myönnetty 
9 §:n 1 momentin d kohtaa soveltaen, lak-
kautetaan, sen maksaminen keskeytetään tai 
maksettavaa määrää alennetaan, kuitenkin 
vain, jos eläkkeen myöntämisen perusteena 
olevaan eläkkeeseen nähden menetellään si-
ten. 

 
 
 
 
Osa-aikaeläke lakkautetaan, jos edunsaaja 

ei enää täytä 9 d §:ssä säädettyjä eläkkeen 
saamisen edellytyksiä. Jos työkyvyttömyys- 
tai työttömyyseläke myönnetään samalta 
ajalta, jolta on maksettu osa-aikaeläkettä, 
katsotaan osa-aikaeläke työkyvyttömyys- tai 
työttömyyseläkkeen osasuoritukseksi. Osa-
aikaeläkettä saavan edunsaajan vanhuus-
eläkkeen saamisen edellytyksenä on, että 
osa-aikatyö on päättynyt ja että hän ennen 
osa-aikaeläkkeen lakkaamista ja osa-
aikatyön päättymistä on saavuttanut iän, 
jolloin hänellä on oikeus jäädä vanhuus-
eläkkeelle. Jos edunsaaja täytettyään 68 
vuotta edelleen jatkaa osa-aikatyötä, muute-
taan osa-aikaeläke, sen estämättä mitä 
muualla tässä laissa säädetään, saman suu-
ruiseksi vanhuuseläkkeeksi. Edunsaajan lo-
pettaessa osa-aikatyön maksetaan vanhuus-
eläkkeen lykkääntynyt osa siten korotettuna 
kuin 10 a §:n 2 momentissa säädetään ja li-
sättynä 10 §:ssä tarkoitetulla määrällä.   

Jos osa-aikaeläke on 7 momentin mukai-
sesti lakkautettu, edunsaajalla on oikeus 
saada uudelleen osa-aikaeläkettä hänen täyt-
täessään 9 d §:ssä säädetyt edellytykset. Jos 
osa-aikaeläke alkaa uudelleen kuuden kuu-
kauden kuluessa aikaisemman osa-
aikaeläkkeen päättymisestä, eläke myönne-
tään entisin perustein, jollei 13 §:n 2 mo-
mentista muuta johdu. 
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Yksilöllisenä varhaiseläkkeenä myönnetty 
työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, jollei 
eläkkeen saaja enää täytä 9 c §:n 1 momen-
tissa säädettyjä eläkkeen saamisen edelly-
tyksiä. Muutoin eläkkeestä on soveltuvin 
osin voimassa, mitä täydestä työkyvyttö-
myyseläkkeestä on säädetty. 

Osa-aikaeläke lakkautetaan, jos edunsaaja 
ei enää täytä 9 d §:ssä säädettyjä eläkkeen 
saamisen edellytyksiä. Jos työkyvyttömyys- 
tai työttömyyseläke myönnetään samalta 
ajalta, jolta on maksettu osa-aikaeläkettä, 
katsotaan osa- aikaeläke työkyvyttömyys- 
tai työttömyyseläkkeen osasuoritukseksi. 

Jos osa-aikaeläke on 7 momentin mukai-
sesti lakkautettu, edunsaajalla on oikeus 
saada uudelleen osa-aikaeläkettä hänen täyt-
täessään 9 d §:ssä säädetyt edellytykset. Jos 
osa-aikaeläke alkaa uudelleen kuuden kuu-
kauden kuluessa aikaisemman osa-
aikaeläkkeen päättymisestä, eläke myönne-
tään entisin perustein, jollei 13 §:n 2 mo-
mentista muuta johdu.  

12 momentti on kumottu L:lla 
9.8.2002/656. 

13 momentti on kumottu L:lla 
9.8.2002/656.  
 
 

18 a § 
Työttömyyseläke myönnetään toistaiseksi.  
Työttömyyseläkettä ei kuitenkaan makse-

ta: 
1) kalenterikuukaudelta, jonka aikana 

eläkkeensaaja ulkomailla oleskelun tai 
muun vastaavan syyn johdosta ei voi ottaa 
vastaan työtä; 

2) kalenterikuukaudelta, jonka aikana 
eläkkeensaaja on ansiotyössä ansaiten vä-
hintään 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
markkamäärän kaksinkertaisena kuukaudes-
sa; eikä 

3) sitä seuraavalta kalenterikuukaudelta, 
jonka aikana eläkkeensaaja on kieltäytynyt 
vastaanottamasta työvoimaviranomaisen 
hänelle osoittamaa 9 a §:n 1 momentissa 
tarkoitettua vähintään kuukauden jatkuvaa 
työtä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

1) kalenterikuukaudelta, jonka aikana 
eläkkeensaaja ulkomailla oleskelun tai 
muun vastaavan syyn johdosta ei voi ottaa 
vastaan työtä; 

2) kalenterikuukaudelta, jonka aikana 
eläkkeensaaja on ansiotyössä ansaiten vä-
hintään 523,61 euroa kuukaudessa; eikä  

3) sitä seuraavalta kalenterikuukaudelta, 
jonka aikana eläkkeensaaja on kieltäytynyt 
vastaanottamasta työvoimaviranomaisen 
hänelle osoittamaa 9 a §:n 1 momentissa 
tarkoitettua vähintään kuukauden jatkuvaa 
työtä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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18 b § 
Edunsaajalla on oikeus saada työkyvyttö-

myyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn 
parantamiseksi tarkoituksenmukaista amma-
tillista kuntoutusta, jos: 

 
1) asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai 

vamma todennäköisesti aiheuttaa uhkan, että 
hän tulee työkyvyttömäksi 9 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla, tai häntä on pidet-
tävä mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla 
tavalla työkyvyttömänä; ja 

2) edunsaajan eläkettä määrättäessä otet-
taisiin huomioon eläkkeeseen oikeuttavana 
5 a §:n 1 momentissa tarkoitettu tuleva aika, 
jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi ajan-
kohtana, jona hakemus tehtiin tai jona edun-
saajan kuntoutustarve on viimeistään selvi-
tettävä kansaneläkelaitoksen järjestämästä 
kuntoutuksesta annetun lain (610/1991) 6 
§:n mukaan; jos edunsaaja jo saa työkyvyt-
tömyyseläkettä, edellytetään, että eläke on 
edellä tarkoitetulla tavalla täysitehoinen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai 
vamma todennäköisesti aiheuttaa uhkan, että 
hän tulee työkyvyttömäksi 9 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla, tai häntä on pidet-
tävä mainitussa lainkohdassa tarkoitetulla 
tavalla työkyvyttömänä; ja 

2) edunsaajan eläkkeeseen sisältyvän 5 a 
§:ssä tarkoitetun tulevan ajan ansiot ovat 
vähintään 25 133,40 euroa, jos hän olisi tul-
lut työkyvyttömäksi ajankohtana (kuntoutus-
tapahtumapäivä), jona hakemus tehtiin tai 
jona edunsaajan kuntoutustarve on viimeis-
tään selvitettävä kansaneläkelaitoksen jär-
jestämästä kuntoutuksesta annetun lain 
(610/1991) 6 §:n mukaan; jos edunsaaja jo 
saa työkyvyttömyyseläkettä, edellytetään, 
että tulevan ajan ansiot ovat vähintään edel-
lä mainitun rajamäärän suuruiset tai että 
eläkkeessä on otettu huomioon 5 a ja 5 b §:n 
mukainen tuleva aika sellaisena kuin lain-
kohdat ovat voimassa 31 päivänä joulukuu-
ta 2004. Kuntoutustapahtumapäivä on kui-
tenkin kuntoutustoimenpidettä edeltävä päi-
vä, jos kuntoutusta haetaan kuntoutustoi-
menpiteen jo alettua, tai sairausloman en-
simmäinen päivä, jos edunsaaja on jäänyt 
sairauslomalle työ- tai virkasuhteessa olles-
saan ja kuntoutustarve oli olemassa jo sai-
rausloman alkaessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edunsaajalla on oikeus saada ennakko-
päätös siitä, täyttääkö hän 1 ja 2 momentis-
sa säädetyt ammatillisen kuntoutuksen edel-
lytykset. Päätökseen saa hakea muutosta si-
ten kuin 23 §:ssä säädetään. Myönteinen 
ennakkopäätös on valtiokonttoria sitova, jos 
kuntoutussuunnitelma toimitetaan valtio-
konttoriin yhdeksän kuukauden kuluessa 
päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. 

Työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden se-
kä muiden lääketieteellisiä kysymyksiä sisäl-
tävien asioiden ratkaisemiseen valtiokontto-
rissa on osallistuttava yhden tai useamman 
asiantuntijalääkärin. Valtiokonttorin asian-
tuntijalääkärin tässä toimessaan antamaan 
arvioon ei sovelleta, mitä terveydenhuollon 
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18 c § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos edunsaaja on kokonaan estynyt teke-

mästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen 
vuoksi, kuntoutusraha on yhtä suuri kuin 
niiden työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo-
mentissa mainittujen eläkelakien tai eläke-
sääntöjen mukaiset eläkkeet, joihin edunsaa-
jalla olisi oikeus, jos hän olisi tullut täyteen 
työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti 
työkyvyttömäksi 18 b §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitettuna ajankohtana. 

 
 
 
 
 
 
 
Jos edunsaaja ammatillisen kuntoutuksen 

aikana ansaitsee enemmän kuin puolet siitä 
eläkkeen perusteena olevasta palkasta, jonka 
perusteella 2 momentissa tarkoitetun eläk-
keen tulevan ajan eläkkeenosa lasketaan, 
kuntoutusrahan määrä on puolet 2 momen-
tissa tarkoitetun täyden työkyvyttömyys-
eläkkeen määrästä. 

 
18 d § 

Kuntoutusrahaan, kuntoutustukeen ja työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen maksetaan 18 b 
§:n 4 momentissa mainitun toimenpiteen 
kestoajalta kuntoutuskorotus. 

Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia kun-
toutusrahan, kuntoutustuen tai työkyvyttö-
myyseläkkeen yhteensovitetusta määrästä. 

Kuntoutusrahasta ja -korotuksesta ja nii-
den saajasta on soveltuvin osin voimassa, 
mitä kuntoutustuesta tai työkyvyttömyys-
eläkkeestä taikka niiden saajasta säädetään. 
Kuntoutusraha ja siihen liittyvä kuntoutus-
korotus voidaan kuitenkin maksaa kuukautta 
lyhyemmältä ajalta. 
 

18 e § 
Kuntoutusrahaa voidaan maksaa harkin-

nanvaraisena kuntoutusavustuksena myös 
kuntoutuspäätöksen antamisen ja kuntou-
tuksen alkamisen väliseltä ajalta sekä kun-

ammattihenkilöistä annetun lain (59/1994) 
23 §:ssä säädetään. 
 

18 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos edunsaaja on kokonaan estynyt teke-
mästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen 
vuoksi, kuntoutusraha on yhtä suuri kuin 
niiden työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettujen peruseläkkeiden yh-
teismäärä korotettuna 33 prosentilla, johon 
edunsaajalla olisi oikeus, jos hän olisi tullut 
täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutta-
vasti työkyvyttömäksi 18 b §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitettuna kuntoutustapahtu-
mapäivänä. Jos hakijan 8 §:n 4 momentissa 
mainittujen lakien piiriin kuuluva työskente-
ly jatkuu vielä sen jälkeen, kun hän on saa-
nut päätöksen oikeudesta ammatilliseen 
kuntoutukseen, tässä momentissa tarkoitet-
tuna ajankohtana pidetään kuntoutustoi-
menpiteen alkamista edeltävää päivää. 

Jos edunsaaja ammatillisen kuntoutuksen 
aikana ansaitsee enemmän kuin puolet siitä 
eläkkeen perusteena olevasta palkasta, jonka 
perusteella 2 momentissa tarkoitetun eläk-
keen tulevan ajan eläkkeenosa lasketaan, 
kuntoutusrahan määrä on puolet 2 momen-
tissa tarkoitetun täyden kuntoutusrahan 
määrästä. 
 

18 d § 
Kuntoutustukeen ja työkyvyttömyyseläk-

keeseen maksetaan 18 b §:n 4 momentissa 
tarkoitetun toimenpiteen kestoajalta kuntou-
tuskorotus. 

Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia kun-
toutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen 
määrästä. 

Kuntoutusrahasta, -korotuksesta ja 
-avustuksesta ja niiden saajasta on soveltu-
vin osin voimassa, mitä kuntoutustuesta tai 
työkyvyttömyyseläkkeestä taikka niiden 
saajasta säädetään. Kuntoutusraha, -korotus 
ja -avustus voidaan kuitenkin maksaa kuu-
kautta lyhyemmältä ajalta. 
 

18 e § 
Kuntoutusrahaa voidaan maksaa harkin-

nanvaraisena kuntoutusavustuksena kuntou-
tuspäätöksen antamisen ja kuntoutuksen al-
kamisen väliseltä ajalta sekä kuntoutusjak-
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toutusjaksojen väliseltä ajalta. Kuntou-
tusavustusta maksetaan kuitenkin enintään 
kolmelta kuukaudelta kalenterivuotta koh-
den kummankin edellä mainitun syyn perus-
teella erikseen laskettuna, jollei sen maksa-
minen pitemmältä ajalta ole kuntoutuksen 
turvaamiseksi perusteltua. Harkinnanvarais-
ta kuntoutusavustusta voidaan myöntää 
myös hoito- tai kuntoutussuunnitelman laa-
timista varten. 

 
 
Kuntoutusrahaa saaneelle voidaan maksaa 

enintään kuudelta kuukaudelta 18 c §:ssä 
tarkoitetun kuntoutusrahan suuruista kun-
toutusavustusta, jos tämä on hänen työllis-
tymisensä kannalta erityisen tarpeellista. 
Tällöin kuntoutusavustus määritellään kerta-
suorituksena ja maksetaan yhdessä tai use-
ammassa erässä. Kuntoutusavustusta ei kui-
tenkaan makseta ajalta, jolta työntekijällä on 
oikeus työttömyysturvalain (1290/2002) 
mukaiseen työttömyyspäivärahaan tai työ-
markkinatukeen. 

sojen väliseltä ajalta. Kuntoutusavustusta 
maksetaan  kuitenkin enintään kolmelta 
kuukaudelta kalenterivuotta kohden kum-
mankin edellä mainitun syyn perusteella 
erikseen laskettuna, jollei sen maksaminen 
pitemmältä ajalta ole kuntoutuksen turvaa-
miseksi perusteltua. Harkinnanvaraista kun-
toutusavustusta voidaan myöntää myös hoi-
to- tai kuntoutussuunnitelman laatimista 
varten. Kuntoutusavustus on työkyvyttö-
myyseläkkeen suuruinen eikä siihen makseta 
kuntoutuskorotusta. 

Kuntoutusrahaa saaneelle voidaan maksaa 
enintään kuudelta kuukaudelta harkinnanva-
raista kuntoutusavustusta, jos tämä on hä-
nen työllistymisensä kannalta erityisen tar-
peellista. Tällöin kuntoutusavustus määritel-
lään kertasuorituksena ja maksetaan yhdessä 
tai useammassa erässä. Kuntoutusavustusta 
ei kuitenkaan makseta ajalta, jolta edunsaa-
jalla on oikeus työttömyysturvalain (1290/ 
2002) mukaiseen työttömyyspäivärahaan tai 
työmarkkinatukeen. 

 
19 §  

Jos edunsaajalle, jolta 5 a §:n mukaisesti 
myönnetty työkyvyttömyyseläke on lakkau-
tettu, myönnetään uusi työkyvyttömyyseläke 
sellaisen työkyvyttömyyden perusteella, joka 
on alkanut ennen kuin lakkautetun eläkkeen 
päättymisestä on kulunut kaksi vuotta, tai 
jos hän myöhemmin tulee saman sairauden, 
vian tai vamman johdosta uudelleen työky-
vyttömäksi, hänelle myönnetään työkyvyttö-
myyseläke samojen perusteiden mukaan 
kuin lakkautettu eläke.  

Jos työ- tai virkasuhteeseen taikka yrittä-
jätoimintaan perustuva sellainen eläke, jota 
määrättäessä on otettu huomioon eläkeiän 
saavuttamiseen jäljellä oleva aika tai sitä 
vastaava ansio, määrätään uuden työkyvyt-
tömyyden perusteella samojen perusteiden 
mukaan kuin aikaisempi eläke, ei aikaisem-
man eläkkeen päättymisen jälkeen jatkunut-
ta työ- tai virkasuhdetta taikka yrittäjätoi-
mintaa oteta eläkkeeseen oikeuttavana 
huomioon.  

Jos tämän lain mukaista kuntoutusrahaa 
saaneelle edunsaajalle myönnetään työky-
vyttömyyseläke sellaisen työkyvyttömyyden 
perusteella, joka on alkanut ennen kuin kun-

19 § 
(kumotaan) 
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toutusrahakauden päättymisestä on kulunut 
kaksi vuotta, eläke määrätään niillä perus-
teilla, joiden mukaan se olisi määrätty, jos 
työkyvyttömyys olisi alkanut kuntoutuspää-
töstä tehtäessä.  
 
 

20 § 
Täysi työkyvyttömyyseläke tai työttö-

myyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi pal-
veluksen päätyttyä ja eläkkeen saajan saa-
vuttaessa eläkeiän, virkasuhteessa olevan 
eläkkeen saajan osalta kuitenkin viimeistään 
hänen saavuttaessaan eroamisikänsä. Jos 
työttömyyseläkettä määrättäessä oli sovel-
lettu 9 a §:n 2 momentin toista virkettä, 
vanhuuseläkkeeseen lisätään siinä tarkoitet-
tu tulevan ajan eläkkeenosa. Vanhuuseläk-
keeseen lisätään tulevan ajan eläkkeenosa 
myös silloin, kun edellisessä virkkeessä tar-
koitettu työttömyyseläke on 2 momentin no-
jalla muutettu työkyvyttömyyseläkkeeksi, 
joka myöhemmin tämän momentin mukai-
sesti muuttuu vanhuuseläkkeeksi.  

 
 
 
 
 
Jos eläkkeen saaja työttömyyseläkettä 

saadessaan tulee 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
työkyvyttömäksi, eläke muutetaan saman-
suuruiseksi työkyvyttömyyseläkkeeksi.  

Jos eläkkeen saaja osaeläkettä saadessaan 
tulee 9 a §:ssä tarkoitetulla tavalla työttö-
mäksi, eläke muutetaan hakemuksesta työt-
tömyyseläkkeeksi, joka alkaa 9 a §:n mukai-
sesti ja määräytyy samoin kuin siinä tapauk-
sessa, että osaeläke muutetaan täydeksi työ-
kyvyttömyyseläkkeeksi. Tällöin työttö-
myyseläkkeeseen ei kuitenkaan lisätä 9 a 
§:n 2 momentissa tarkoitettua tulevan ajan 
eläkkeenosaa, mutta työttömyyseläke mää-
rätään vähintään mainitun osaeläkkeen suu-
ruiseksi. Jos työttömyyseläke myönnetään 
samalta ajalta, jolta on maksettu osaeläkettä, 
katsotaan osaeläke työttömyyseläkkeen osa-
suoritukseksi. Muutoin mainitusta työttö-
myyseläkkeestä on voimassa, mitä 15 §:n 1 
ja 2 momentissa säädetään.  

 
 

20 § 
Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuus-

eläkkeeksi 63 vuoden iän tai tätä alemman 
eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden 
alusta lukien, virkasuhteessa olevan eläk-
keen saajan osalta kuitenkin viimeistään hä-
nen saavuttaessaan eroamisikänsä. Tällöin 
osatyökyvyttömyyseläke muuttuu täyden työ-
kyvyttömyyseläkkeen suuruiseksi vanhuus-
eläkkeeksi. Työttömyyseläke muuttuu van-
huuseläkkeeksi 63 vuoden iän täyttämistä 
seuraavan kuukauden alusta lukien. Työttö-
myyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeek-
si, ei kuitenkaan sovelleta, mitä 7 e §:ssä 
säädetään. Jos työttömyyseläkettä määrättä-
essä on sovellettu 9 a §:n 2 momentin kol-
matta virkettä, vanhuuseläkkeeseen lisätään 
tulevan ajan eläke. Vanhuuseläkkeeseen li-
sätään tulevan ajan eläke myös silloin, kun 
edellisessä virkkeessä tarkoitettu työttö-
myyseläke on 2 momentin nojalla muutettu 
työkyvyttömyyseläkkeeksi. 

Jos eläkkeen saaja työttömyyseläkettä 
saadessaan tulee 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
työkyvyttömäksi, eläke muutetaan saman-
suuruiseksi työkyvyttömyyseläkkeeksi.  

Jos eläkkeensaaja osatyökyvyttömyyselä-
kettä saadessaan tulee 9 a §:ssä tarkoitetulla 
tavalla työttömäksi, eläke muutetaan hake-
muksesta työttömyyseläkkeeksi, joka alkaa 
9 a §:n mukaisesti ja määräytyy samoin kuin 
siinä tapauksessa, että osatyökyvyttömyys-
eläke muutetaan täydeksi työkyvyttömyys-
eläkkeeksi. Tällöin työttömyyseläkkeeseen 
ei kuitenkaan lisätä 9 a §:n 2 momentissa 
tarkoitettua tulevan ajan eläkettä, mutta 
työttömyyseläke määrätään vähintään mai-
nitun osatyökyvyttömyyseläkkeen suuruisek-
si. Jos työttömyyseläke myönnetään samalta 
ajalta, jolta on maksettu osatyökyvyttömyys-
eläkettä, katsotaan osatyökyvyttömyyseläke 
työttömyyseläkkeen osasuoritukseksi. Muu-
toin mainitusta työttömyyseläkkeestä on 
voimassa, mitä 15 §:n 1 ja 2 momentissa 
säädetään. 
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Osaeläkkeenä myönnetty työkyvyttömyys-
eläke muutetaan edunsaajan hakemuksesta 
yksilölliseksi varhaiseläkkeeksi sitä kuukaut-
ta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, jo-
na edunsaaja on täyttänyt 9 c §:n 1 momen-
tissa mainitut eläkkeen saamisen edellytyk-
set, ei kuitenkaan takautuvasti kuutta kuu-
kautta pitemmältä ajalta ennen hakemusta 
seuraavan kuukauden alkua. 

Sellainen työttömyyseläke, johon 9 a §:n 2 
momentin mukaan ei ole lisättävä tulevan 
ajan eläkkeenosaa, katsotaan kuitenkin tätä 
lakia sovellettaessa 2 §:n 1 momentin 2 
kohdassa ja 5 a §:ssä tarkoitetuksi täysite-
hoiseksi eläkkeeksi. Jos edellä tarkoitettu 
työttömyyseläke muuttuu 2 momentin nojal-
la työkyvyttömyyseläkkeeksi, myös tällainen 
työkyvyttömyyseläke katsotaan täysitehoi-
seksi eläkkeeksi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtiokonttorilla ja muutoksenhakuelimel-

lä on oikeus saada 1 momentissa mainitut 
tiedot maksutta. Terveydenhuollon ammat-
tihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetulla 
ammattihenkilöllä on kuitenkin oikeus saada 
1 momentin 2 kohdassa säädetyn tietojenan-
tovelvollisuuden perusteella antamastaan 
lausunnosta kohtuullinen palkkio. 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtiokonttorilla on 1 momentin johdanto-

kappaleessa tarkoitetulla tavalla lisäksi oi-
keus saada eläkkeen laskemista varten tie-
dot edunsaajille myönnetyistä 6 §:n 1 mo-
mentissa ja 5 a §:n 4 momentissa tarkoite-
tuista etuuksista näiden etuuksien myöntäjil-
tä; tiedot on annettava Valtiokonttorille sen 
määräämällä tavalla kultakin kalenterivuo-
delta seuraavan vuoden toukokuun loppuun 
tai muuhun Valtiokonttorin kanssa sovittuun 
ajankohtaan mennessä. 

Valtiokonttorilla ja muutoksenhakuelimel-
lä on oikeus saada 1 ja 2 momentissa maini-
tut tiedot maksutta. Terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetussa laissa tarkoite-
tulla ammattihenkilöllä on kuitenkin oikeus 
saada 1 momentin 2 kohdassa säädetyn tie-
tojenantovelvollisuuden perusteella anta-
mastaan lausunnosta kohtuullinen palkkio. 
 

 
26 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvol-

linen ilmoittamaan Valtiokonttorille työky-
kynsä palautumisesta ja kuntoutuksen kes-
keytymisestä sekä yksilöllisenä varhaiseläk-
keenä myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen 
saaja ryhtymisestään ansiotyöhön. 
— — — — — — — — — — — — — — 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työkyvyttömyyseläkkeen saaja on velvol-

linen ilmoittamaan Valtiokonttorille työky-
kynsä palautumisesta, ryhtymisestään ansio-
työhön ja kuntoutuksen keskeytymisestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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27 § 

Henkilö, jolla on oikeus tämän lain mu-
kaiseen eläkkeeseen, on velvollinen alistu-
maan siihen, mitä vastaisuudessa mahdolli-
sesti säädetään hänelle samanaikaisesti tu-
levien eläkkeiden, sairausvakuutus-, tapa-
turmavakuutus-, sotilasvamma- tai liikenne-
vakuutuskorvausten huomioon ottamisesta 
10 §:n 6–9 momentissa tarkoitetun eläkkeen 
enimmäismäärän laskemiseksi.  

 

27 § 
(kumotaan) 

 

 
28 §  

Asetuksella säädetään, ketä pidetään 1 §:n 
1 momentissa mainitussa virka- tai työsuh-
teeseen verrattavassa palvelussuhteessa val-
tioon olevana henkilönä, miten 2 §:n 1 mo-
mentissa ja 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
työansion keskimäärä lasketaan, mihin 
palkkausluokkaan 7 §:n 4 momentissa tar-
koitetut virat eläkettä määrättäessä on luet-
tava sekä annetaan tarkemmat säännökset 
eläkeasiain neuvottelukunnasta ja muut 
säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja 
soveltamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

28 § 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan an-

taa tarkempia säännöksiä tämän lain täy-
täntöönpanosta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä laissa säädetyillä rahamäärillä tar-

koitetaan summia, jotka vastaavat työnteki-
jäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetun palkka-
kertoimen arvoa yksi (1,000) vuonna 2004. 

——— 
 

1. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2005. Tämän lain 3 §:n 3 mo-
mentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä 
elokuuta 2004. 

2. Tätä lakia sovelletaan eläkkeisiin, jois-
sa eläketapahtuma sattuu tämän lain tultua 
voimaan. Kuitenkin sellaiseen työkyvyttö-
myys-, työttömyys-, ja osa-aikaeläkkeeseen, 
jonka eläketapahtuma on vuonna 2005, so-
velletaan tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. Jos kuitenkin 
edunsaaja on täyttänyt 63 vuotta ennen 
vuonna 2005 alkavaa työkyvyttömyyttä, elä-
ke lasketaan työkyvyttömyyseläkkeenä tä-
män lain voimaantullessa voimassa olevien 
säännösten mukaan, mutta myönnetään 
vanhuuseläkkeenä eläkkeen hakemista seu-
raavan kuukauden alusta lukien tai erityi-
sestä syystä aikaisemmin, kuitenkin aikaisin-
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taan työkyvyttömyyden alkamista seuraavan 
kuukauden alusta lukien. Jos kuitenkin 
edunsaaja täyttää 63 vuotta ennen sairaus-
vakuutuslain 27 §:ssä säädetyn ensisijai-
suusajan täyttymistä, eläke lasketaan työky-
vyttömyyseläkkeenä tämän lain voimaantul-
lessa voimassa olevien säännösten mukaan, 
mutta myönnetään vanhuuseläkkeenä 63 
vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukau-
den alusta lukien, kuitenkin aikaisintaan 
vuonna 2005 tapahtuvaa työkyvyttömyyden 
alkamista seuraavan kuukauden alusta luki-
en. Vanhuuseläkkeeseen ei kahdessa edelli-
sessä virkkeessä tarkoitetussa tilanteessa 
sovelleta, mitä 9 momentissa säädetään 
vanhuuseläkkeen muuntamisesta.  

3. Sen estämättä, mitä tämän lain 7 a 
§:ssä säädetään, jos edunsaaja jää vuonna 
2005 vanhuuseläkkeelle tai varhennetulle 
vanhuuseläkkeelle palveluksesta, joka oli 
voimassa 31 päivänä joulukuuta 2004, elä-
kettä määrättäessä vuoden 2005 ansio las-
ketaan jäljempänä 4 momentissa säädetyllä 
tavalla vuoden 2004 loppuun päätetyn pal-
veluksen eläkepalkan perusteella. Eläke-
palkka korotetaan tämän lain 7 c §:n mukai-
sella palkkakertoimella vastaamaan vuoden 
2005 tasoa ja kerrotaan 1 päivästä tammi-
kuuta 2005 eläketapahtumakuukauden lop-
puun olevien kuukausien lukumäärällä. Jos 
edunsaajan eläketapahtuma sattuu vuonna 
2006, 7 a §:n 2 momentin mukaisessa ver-
tailussa vuoden 2005 ansioita verrataan 
vuoden 2004 loppuun päätetyn palveluksen 
eläkepalkkaan. Vastaavasti vuonna 2007 
eläketapahtumissa, vuoden 2006 ansiota 
verrataan vuoden 2005 ansioihin ja edellä 
mainittuun eläkepalkkaan. 

4. Ennen tämän lain voimaantuloa alkanut 
ja lain voimaan tullessa jatkuva palvelus 
päätetään 31 päivänä joulukuuta 2004 ja 
siitä karttunut eläkeoikeus lasketaan ennen 
tämän lain voimaantuloa voimassa olleiden 
säännösten mukaan. Samoin ennen tämän 
lain voimaantuloa 10 a §:n mukaan työelä-
kelisään oikeuttavien etuuksien perusteella 
karttunut eläkeoikeus lasketaan soveltuvin 
osin ennen tämän lain voimaantuloa voi-
massa olleiden säännösten mukaan. Valtio-
varainministeriön asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä työeläkelisän laske-
misesta. Eläkettä myönnettäessä karttunut 
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eläkeoikeus, joka lasketaan tämän sekä 5-10 
momentin mukaisesti, korotetaan vastaa-
maan laskentahetkeä tämän lain 7 c §:n mu-
kaisella palkkakertoimella. 

5. Valtion eläkelain mukaan jokaiselta 
eläkeajaksi luettavalta kuukaudelta 31 päi-
vään joulukuuta 2004 mennessä karttunut 
osa eläkkeestä yhteensovitetaan, lukuun ot-
tamatta 6 momentissa tarkoitettua lisäelä-
keosuutta, muiden työntekijäin eläkelain 8 
§:n 4 momentissa tarkoitettujen peruseläk-
keiden kanssa 31 päivänä joulukuutta 2004. 
Yhteensovitusraja on rajaprosentin osoitta-
ma määrä yhteensovitusperusteesta. Raja-
prosentti määritetään kertomalla tavoite-
tasoprosentti 60 murtoluvulla, joka saadaan 
kaavasta, jossa päivinä laskettu aika edun-
saajan 23 ikävuoden täyttämispäivästä vuo-
den 2004 loppuun jaetaan päivien lukumää-
rällä 14 400. Rajaprosenttiin lisätään 1,5 
prosenttiyksikköä jokaista sellaista vuotta 
kohden, jolla ammatillisen erityseläkeiän 
valinneen edunsaajan eläkeikä alittaa 63 
vuotta. Tällöin rajaprosentti voi kuitenkin 
olla enintään 60. Työntekijäin eläkelain 8 
§:n 4 momentissa tarkoitetut 31 päivään 
joulukuuta 2004 mennessä karttuneet perus-
eläkkeet lasketaan yhteen ja, jos näiden 
eläkkeiden yhteismäärä ylittää edellä tar-
koitetun yhteensovitusrajan, valtion eläke-
lain mukaisesta eläkkeestä vähennetään 
määrä, joka on yhtä suuri osa ylitteestä kuin 
valtion eläkelain mukaisen eläkkeen määrä 
on työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin 
3-5 ja 7-9 kohdassa mainittujen eläkkeiden 
yhteismäärästä. Muutoin yhteensovitusta 
tehtäessä noudatetaan ennen tämän lain 
voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.  

6. Jos edunsaajan palvelus jatkuu tämän 
lain 1 §:n 4 momentissa mainitulla tavalla 
yhdenjaksoisesti 14 momentissa tarkoitet-
tuun henkilökohtaiseen eläkeikään tai työ-
kyvyttömyyden alkamiseen asti, ajalta ennen 
vuotta 1995 karttunut, 1/6 prosentin karttu-
man kuukaudessa ylittävä eläkkeen osa (li-
säeläkeosuus) lisätään eläkkeeseen 5 mo-
mentissa tarkoitetun yhteensovituksen jäl-
keen. Sen estämättä, mitä edellisessä virk-
keessä säädetään, vuonna 1960 tai sen jäl-
keen syntyneellä edunsaajalla on oikeus li-
säeläkeosuuteen, kun hän jää yhdenjaksoi-
sesta palveluksesta tämän lain mukaiselle 
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vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 63-
vuotiaana tai tämän lain mukaiselle var-
hennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 
62-vuotiaana. Lisäeläkeosuus kertyy ajalta 
ennen vuotta 1995 karttuneesta valtion elä-
kelain mukaisesta palveluksesta myös tämän 
lain 1 a §:ssä tarkoitetulle edunsaajalle, jos 
1 a §:ssä säädetyt edellytykset palveluksen 
yhdenjaksoisuuden osalta täyttyvät, sekä 8 
§:n 6 momentissa tarkoitetulle edunsaajalle, 
jos hänellä on oikeus kyseisessä lainkohdas-
sa mainitun lain mukaiseen eläkkeeseen ja 
hän saa kyseisessä lainkohdassa mainitun 
lain perusteella oikeuden lisäkarttumaan 
ajalta ennen 1 päivää tammikuuta 1995. 
Ennen vuotta 1940 syntyneen edunsaajan 
eläkkeeseen lisätään edellä tarkoitettu lisä-
eläkeosuus myös vuosien 1995 ja 2004 väli-
seltä ajalta. Lisäeläkeosuus voi olla enin-
tään 6 prosenttia valtion eläkelain mukai-
sesta eläkkeen perusteena olevasta palkasta. 

7. Jos ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olleiden säännösten mukaan yh-
teensovitettujen 31 päivään joulukuuta 2004 
mennessä karttuneiden eläkkeiden yhteis-
määrän ja 5 momentin sekä sitä vastaavan 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin 3, 5 
ja 7-9 kohdassa mainittujen säännösten mu-
kaisesti yhteensovitettujen eläkkeiden ja 
muiden yhteensovituksessa huomioon otettu-
jen työeläkkeiden yhteismäärän erotus on 
suurempi kuin edunsaajalle 31 päivän jou-
lukuuta 2004 jälkeen karttunut työeläkelaki-
en mukainen eläke, eläkettä myönnettäessä 
eläkkeeseen lisätään se määrä, jolla edellä 
tarkoitettu erotus ylittää 31 päivän joulu-
kuuta 2004 jälkeen karttuneiden eläkkeiden 
yhteismäärän. Jos yhteensovituksessa on 
otettu huomioon myös työntekijäin eläkelain 
8 §:n 4 momentin 3,5 ja 7-9 kohdassa tar-
koitettu eläke, tämän lain mukaiseen eläk-
keeseen tuleva lisä on sama suhteellinen 
osuus edellisessä virkkeessä tarkoitetulla 
tavalla lasketusta lisäyksen kokonaismää-
rästä kuin tämän lain mukainen eläke on 
näiden eläkkeiden yhteensovituksessa huo-
mioon otetusta yhteismäärästä. Jos eläke 
myönnetään 9 momentin mukaisesti muun-
nettuna, eläkkeeseen tulevaa lisää määrät-
täessä käytetään vuoden 2004 loppuun 
mennessä karttuneiden eläkkeiden sijasta 63 
vuoden ikään 9 momentissa säädetyin tavoin 
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muunnettuja eläkkeiden määriä.  
8. Sellaisen 31 päivänä joulukuuta 2004 

palveluksessa olevan edunsaajan, jolla on 
ollut valtion eläkelain muuttamisesta anne-
tun lain (103/1989) voimaantulosäännöksen 
2 momentissa tarkoitettu oikeus eläkeiän va-
lintaan ja joka on tätä oikeuttaan käyttänyt, 
eläkkeen karttumisprosentti valtion eläke-
lain mukaan eläkeajaksi luettavien palvelus-
ten osalta on 31 päivänä joulukuuta 2004 
vähintään se suhteellinen osuus 60 prosen-
tista, joka saadaan verrattaessa edunsaajal-
la 31 päivään joulukuuta 2004 mennessä 
kertynyttä valtion eläkelain mukaan elä-
keajaksi luettavaa palvelusaikaa 30 vuoteen. 
Karttumisprosentti ei tällöin kuitenkaan voi 
ylittää edellä 5 momentissa tarkoitettua ra-
japrosenttia. Tämän momentin mukaisesti 
lasketun karttumisprosentin ja edunsaajan 
31 päivään joulukuuta 2004 mennessä an-
saitseman valtion eläkelain mukaisen eläk-
keen karttumisprosentin välinen erotus lisä-
tään edunsaajan eläkkeeseen siinä tapauk-
sessa, että tämän momentin mukaisesti las-
kettu karttumisprosentti on suurempi. Tä-
män momentin mukaisesti laskettuun kart-
tumisprosenttiin sisältyy 6 momentissa tar-
koitettu lisäeläkeosuus.  

9. Jos ennen vuotta 1960 syntyneelle 
edunsaajalle myönnetään vanhuuseläke en-
nen 14 momentissa tarkoitetun henkilökoh-
taisen eläkeiän täyttämistä, muunnetaan 
ajalta ennen 1 päivää tammikuuta 1995 
enintään 1/6 prosenttia kuukaudessa karttu-
nut eläkkeen osa vastaamaan 63 vuoden 
eläkeikää jakamalla se muuntokertoimella 
1,106. Mitä edellä tässä momentissa sääde-
tään, ei kuitenkaan sovelleta työkyvyttö-
myys- tai  työttömyyseläkkeen muuttuessa 
vanhuuseläkkeeksi tai kun edunsaajalle 
myönnetään vanhuuseläke 9 a §:n 5 momen-
tin mukaisesti. Eläkkeen muuntaminen teh-
dään ennen 5 momentissa tarkoitettua eläk-
keiden yhteensovitusta. Jos ennen vuotta 
1960 syntyneellä edunsaajalla on oikeus 
vanhuuseläkkeeseen 8 §:n 6 momentin mu-
kaisesti ennen henkilökohtaista eläkeikään-
sä, hänen eläketurvaansa ei sovelleta mitä 
edellä tässä momentissa säädetään.  

10. Päätettäessä palvelus edellä 4 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla voidaan palveluk-
sen eläkepalkka tarkistaa edunsaajan hake-
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muksesta taikka valtiokonttorin aloitteesta 
tämän lain voimaantullessa voimassa olleen 
valtion eläkelain 7 c §:ssä tarkoitetulla ta-
valla. Eläkepalkan tarkistaminen voidaan 
tehdä, jos eläkepalkka on alentunut poikke-
uksellisen tai muun siihen rinnastettavan 
syyn takia ja sen vaikutus eläkepalkkaan on 
vähintään 7,5 prosenttia. Jos tulee selvite-
tyksi, että eläkepalkka on poikkeuksellisesta 
syystä edellä tarkoitetulla tavalla korkeampi 
kuin vakiintunut työansio, voidaan eläke-
palkkaa samalla tavoin alentaa. Sen estä-
mättä, mitä valtion eläkelain 1 §:n 5 ja 6 
momentissa, sellaisena kuin mainitut lain-
kohdat ovat voimassa 31 päivänä joulukuu-
ta 2004, säädetään palveluksen päättymises-
tä, katsotaan sanotun palveluksen jatkuneen 
yhdenjaksoisesti tätä momenttia sovelletta-
essa. Poikkeuksellisesta syystä johtuva tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleen 
valtion eläkelain 7 c §:n mukainen tarkista-
minen voidaan tehdä myös aikaisemmin 
päättyneisiin palveluksiin. Tällöin poikkeuk-
sellisen syyn vaikutus tulee olla mainitussa 
pykälässä säädetyn suuruinen ja sitä verra-
taan vuoden 2004 loppuun mennessä kart-
tuneeseen kokonaiseläketurvaan. Jos palve-
lus on päättynyt ennen vuotta 1996, eläke-
palkan harkinnanvarainen tarkistaminen 
voidaan tehdä valtion eläkelain muuttami-
sesta annetun lain (1671/1995) voimaantu-
losäännöksen 6 momentin mukaisesti. 

11. Jos edunsaaja jää valtion eläkelain 
mukaiselle vanhuuseläkkeelle ennen 63 
vuoden iän täyttämistä ja eläkkeeseen yh-
teensovitetaan työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 
momentin 1, 2 tai 10-13 kohdassa tarkoitet-
tu eläke, hänen valtion eläkelain mukaiseen 
eläkkeeseensä lisätään siihen saakka, kun-
nes hän saa oikeuden mainituissa lainkoh-
dissa tarkoitettuun eläkkeeseen, korkeintaan 
kuitenkin 63 vuoden iän täyttämiseen saak-
ka, se rahamäärä, jolla mainittujen eläkkei-
den yhteensovitus on pienentänyt valtion 
eläkelain mukaisen eläkkeen määrää.  

12. Jos edunsaaja tämän lain voimaantul-
lessa saa työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo-
mentin 3-5 tai 7-9 kohdassa mainittua elä-
kettä, edellä 5 momentissa tarkoitettua yh-
teensovitusta ei kuitenkaan tehdä. 

13. Jos edunsaajalla on ennen tämän lain 
voimaantuloa sattuneen eläketapahtuman 
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perusteella oikeus valtion eläkelain mukai-
seen eläkkeeseen ja hänelle myönnetään tä-
män lain voimaantulon jälkeen työeläkelain 
perusteella karttunut eläke, jota ei ole yh-
teensovitettu ennen 1 päivää tammikuuta 
2005 voimassa olleen työntekijäin eläkelain 
8 §:n mukaisesti, tai tällaisen eläkkeen mää-
rää muutetaan, edellä mainittu valtion elä-
kelain mukainen eläke yhteensovitetaan si-
ten kuin tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleen valtion eläkelain 11-13 §:ssä 
säädetään. Tällöin valtion eläkelain mukai-
sesta eläkkeestä vähennetään yhteensovitus-
rajan ylittävästä osasta sama suhteellinen 
osuus kuin valtion eläkelain mukainen eläke 
on työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentin 
3-5 ja 7-9 kohdassa mainittujen eläkkeiden 
yhteismäärästä. Edellä tarkoitettua yhteen-
sovitusta tehtäessä ei kuitenkaan oteta huo-
mioon eläkettä, joka on karttunut 31 päivän 
joulukuuta 2004 jälkeen. 

14. Sen estämättä, mitä valtion eläkelain 
muuttamisesta annetun lain (103/1989) 
voimaantulosäännöksessä säädetään, sellai-
sella edunsaajalla, jolla on ollut mainitun 
lain voimaantulosäännöksen 2 momentissa 
tarkoitettu oikeus erityiseläkeiän valintaan 
ja joka on tätä oikeuttaan käyttänyt, on oi-
keus vanhuuseläkkeeseen valitsemassaan 
erityiseläkeiässä, jos edunsaajan palvelus 
jatkuu yhdenjaksoisesti kyseiseen eläkeikään 
asti. Tämän lain voimaantulosta lukien pal-
velus katsotaan yhdenjaksoiseksi, jos tämän 
lain 1 §:n 4 momentissa säädetyt edellytyk-
set täyttyvät. Niissä tapauksissa, joissa 
edunsaaja on valinnan tehdessään ollut pe-
ruskoulun opettajan 60 vuoden erityiselä-
keiän tehtävässä ja hän myöhemmin siirtyy 
erityisluokanopettajan 55 vuoden erityiselä-
keiän tehtävään, josta hän aikoo jäädä 55-
vuotiaana vanhuuseläkkeelle, hänellä on oi-
keus vanhuuseläkkeeseen kyseisessä eläke-
iässä edellyttäen, että hänellä on vanhuus-
eläkkeelle jäädessään vähintään 30 vuotta 
valtion eläkelain mukaista palvelusaikaa ja 
että hän on toiminut luokkamuotoisessa pe-
rusopetuslain (628/1998) 17 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetussa opetustyössä vähintään 
15 vuotta. Mitä edellä säädetään, sovelle-
taan vastaavasti erityiskoulun rehtoriin.  

15. Tämän lain 1 §:n 4 momentissa tarkoi-
tettu henkilökohtainen eläkeikä on mainitus-
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sa lainkohdassa tarkoitetulla uudella edun-
saajalla 65 vuotta. Mainitussa lainkohdassa 
tarkoitetun vanhan edunsaajan henkilökoh-
tainen eläkeikä on 65 vuotta, jos hän on syn-
tynyt vuoden 1959 jälkeen tai jos hänellä ei 
ole vuoden 1994 loppuun mennessä vähin-
tään viittä vuotta valtion eläkelain mukaan 
eläkeajaksi luettavaa palvelusaikaa. Muiden 
kuin edellisessä virkkeessä tarkoitettujen 
vanhojen edunsaajien henkilökohtainen elä-
keikä määräytyy vuoden 1994 loppuun men-
nessä eläkeajaksi luettavan palvelusajan pe-
rusteella seuraavasti:  

 
Eläkeaikaa  
vähintään 

Eläkeikä 

30 vuotta 63 vuotta 
25 vuotta 63 vuotta 4 kuu-

kautta 
20 vuotta 63 vuotta 8 kuu-

kautta 
15 vuotta 64 vuotta 
10 vuotta 64 vuotta 4 kuu-

kautta 
5 vuotta 64 vuotta 8 kuu-

kautta 
 
16. Tämän lain 6 §:ää sovelletaan etuu-

teen 1 päivästä tammikuuta 2005 lukien.  
17. Sen estämättä, mitä tämän lain 10 §:n 

1 momentin 2 kohdassa säädetään, sellaisel-
le ennen vuotta 1950 syntyneelle tämän lain 
1 §:n 4 momentissa tarkoitetulle vanhalle 
edunsaajalle, jolla on oikeus 55 vuotta täy-
tettyään 2,0 prosentin karttumaan vuotta 
kohden ennen tämän lain voimaantuloa, 
karttuu eläkettä edelleen 2,0 prosenttia 
vuotta kohden tämän lain voimaantulosta 
lukien sen kalenterikuukauden loppuun, jo-
na hän täyttää 63 vuotta. 

18. Ennen vuotta 1947 syntyneellä sellai-
sella edunsaajalla, jolla oli tämän lain voi-
maan tullessa oikeus valtion eläkelain 8 §:n 
2 momentin mukaan saada vanhuuseläke 
varhennettuna, on oikeus varhennettuun 
vanhuuseläkkeeseen ennen tämän lain voi-
maantuloa voimassa olleiden varhentamista 
koskevien säännösten mukaan 15 momentis-
sa tarkoitetun henkilökohtaisen eläkeiän 
täyttämiseen asti. 

19. Sen estämättä, mitä tämän lain 4 §:n 2 
momentissa säädetään, vuosina 1940 – 
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1959 syntyneellä edunsaajalla on oikeus 
saada vanhuuseläke varhennettuna aikaisin-
taan sitä kalenterikuukautta seuraavan kuu-
kauden alusta, jonka aikana hän täyttää iän, 
joka on kolme vuotta alempi kuin hänen 15 
momentissa mainittu henkilökohtainen elä-
keikänsä. Tällöin eläkettä vähennetään 0,6 
prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta elä-
kettä maksetaan ennen 63 vuoden iän täyt-
tämiskuukautta seuraavan kuukauden alkua.   

20. Sen estämättä, mitä tämän lain 4 §:n 2 
momentissa säädetään, niillä edunsaajilla, 
joilla on työntekijäin eläkelain muuttamises-
ta annetun lain (634/2003) voimaantulo-
säännöksen 18-20 momentin mukaisesti oi-
keus siirtyä työntekijäin eläkelain mukaisel-
le eläkkeelle 62 vuotta alemmassa iässä, on 
oikeus valtion eläkelain piiriin kuuluvasta 
palveluksesta karttuneeseen vanhuuseläk-
keeseen varhennettuna vastaavasta iästä, 
kuitenkin aikaisintaan 60 vuoden iän täyt-
tämistä seuraavan kalenterikuukauden alus-
ta. Tällöin eläkettä vähennetään 0,6 pro-
senttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkettä 
maksetaan ennen 63 vuoden iän täyttämis-
kuukautta seuraavan kuukauden alkua.  

21. Sen estämättä, mitä tässä laissa sää-
detään, ennen vuotta 1944 syntyneellä 
edunsaajalla sekä valtion eläkelain muutta-
misesta annetun lain (1006/2002) voimaan-
tulosäännöksen 4 momentissa tarkoitetulla 
vuosina 1944-1947 syntyneellä edunsaajalla 
on oikeus saada yksilöllistä varhaiseläkettä 
ennen tämän lain voimaantuloa voimassa 
olleen valtion eläkelain 9 c §:n, 15 §:n 1 ja 
2 momentin, 15 a §:n 2 ja 4 momentin, 18 
§:n 2 ja 6-9 momentin, 20 §:n 4 momentin 
sekä mainitun voimaantulosäännöksen mu-
kaan kuitenkin siten, että hänelle myönne-
tään 63 vuotta täytettyään vanhuuseläke. 
Yksilöllisen varhaiseläkkeen edellytyksenä 
oleva tulevan ajan oikeus määritellään en-
nen tämän lain voimaantuloa voimassa ol-
leen valtion eläkelain 5 a-5 b §:n mukaan. 
Eläkettä laskettaessa noudatetaan kuitenkin 
tämän lain työkyvyttömyyseläkettä koskevia 
5 a ja 5 b §:n säännöksiä. Yksilöllinen var-
haiseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 
vuoden iässä. Tällöin vanhuuseläkkeeseen ei 
kuitenkaan sovelleta 7 e §:ää.  

22. Sen estämättä, mitä tässä laissa sää-
detään, sovelletaan valtion eläkelain muut-
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tamisesta annetun lain (1671/1995) voi-
maantulosäännöksen 9 momentissa tarkoi-
tettuun edunsaajaan valtion eläkelain 10 §:n 
1 ja 3 momenttia sellaisina kuin ne ovat 
voimassa mainitun lain voimaan tullessa. 
Mainittuun edunsaajaan ja valtion eläkelain 
muuttamisesta annetun lain (1229/1999) 
voimaantulosäännöksen 4 momentissa tar-
koitettuun edunsaajaan sovelletaan valtion 
eläkelain 9 a §:n 2 momenttia sellaisena 
kuin se on voimassa valtion eläkelain muut-
tamisesta annetun lain (1229/1999) voi-
maan tullessa sekä valtion eläkelain 2 §:n 1 
momentin 2 kohtaa, 5 §:n 4 momenttia, 5 a 
ja 5 b §:ää, 7 ja 7 a-7 c §:ää, 10, 11, 12 ja 
19 §:ää, sellaisina kuin ne ovat voimassa 
ennen tämän lain voimaantuloa. Eläkettä 
vuoteen 2011 saakka laskettaessa sovelle-
taan indeksiä, jossa palkkatason muutoksen 
painokerroin on 0,5 ja hintatason muutok-
sen painokerroin 0,5. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö vahvistaa indeksin kalenterivuo-
sittain. 

23. Sen estämättä, mitä tämän lain 10 §:n 
7 ja 9 momentissa säädetään, ennen vuotta 
1947 syntyneen edunsaajaan osa-aikaeläke 
ja sen jälkeen myönnettävä eläke määräyty-
vät ennen tämän lain voimaantuloa voimas-
sa olleiden säännösten mukaan. Vuosina 
1947-1951 syntyneen edunsaajan, joka on 
saanut osa-aikaeläkettä ensimmäisen kerran 
täytettyään 60 vuotta, vanhuuseläkkeeseen 
lisätään tämän lain 10 §:n 9 momentista 
poiketen 1/12 prosenttia kyseisessä lainkoh-
dassa tarkoitetusta ansion alenemasta jo-
kaiselta kuukaudelta, jolta edunsaaja on 
saanut osa-aikaeläkettä.    

24. Sen estämättä, mitä valtion eläkelain 
muuttamisesta annetun lain (103/1989) 
voimaantulosäännöksen 3 momentissa sää-
detään, sellaisella edunsaajalla, jolla on ol-
lut mainitun lain voimaantulosäännöksen 2 
momentissa tarkoitettu oikeus erityiselä-
keiän valintaan ja joka on tätä valintaoi-
keuttaan käyttänyt, on oikeus osa-
aikaeläkkeeseen aikaisintaan tämän lain 
voimaantulosta lukien. Edellytyksenä tällöin 
on, että edunsaaja täyttää valtion eläkelain 
9 d §:n 1 momentissa säädetyt osa-
aikaeläkkeen saamisen edellytykset. Jos 
mainitun edunsaajan osa-aikaeläke alkaa 
ennen kuin hän on täyttänyt valitsemansa 
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erityiseläkeiän, sitä koskeva valinta raukeaa 
ja edunsaajaan sovelletaan valtion eläkelain 
yleisiä eläkeikäsäännöksiä. 

25. Jos työkyvyttömyyseläke- tai työttö-
myyseläke on määrätty ennen tämän lain 
voimaantuloa voimassa olleiden säännösten 
mukaan, sen estämättä, mitä 2 momentissa 
säädetään, eläkkeen aikana saaduista ansi-
oista karttuu uutta eläkettä tämän lain 10 
§:n 1 momentin 1 kohdan mukaisesti tämän 
lain voimaantulosta lukien, ja näin karttunut 
eläke myönnetään työkyvyttömyyseläkkeen 
tai työttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuus-
eläkkeeksi 65 vuoden iässä tai jos edunsaa-
jalla oli oikeus eläkkeelle siirtyessään tätä 
alempaan eläkeikään tai eroamisikään, täs-
sä eläkeiässä tai eroamisiässä siten kuin 
tämän lain 20 §:n 1 momentissa säädetään. 
Mitä tämän lain 18 §:n 2-5 momentissa 
säädetään oikeudesta työkyvyttömyyseläk-
keeseen sekä työkyvyttömyyseläkkeen lak-
kauttamisesta, keskeyttämisestä tai tarkis-
tamisesta, sovelletaan myös työkyvyttömyys-
eläkkeeseen, jossa eläketapahtuma on ennen 
tämän lain voimaantuloa. 

26. Tämän lain 5 §:n 1 momentissa sää-
dettyä 18 vuoden alaikärajaa sovelletaan 
vuoden 1986 jälkeen syntyneen edunsaajan 
työansioihin, jotka on ansaittu tämän lain 
tultua voimaan. Samassa lainkohdassa tar-
koitettua 68 vuoden yläikärajaa sovelletaan 
edunsaajan työansioihin, jotka on ansaittu 
tämän lain tultua voimaan.   

27. Tämän lain 5 a – 5 c §:ää sovelletaan 
eläketapahtumaan, joka sattuu 1 päivänä 
tammikuuta 2006 tai sen jälkeen. Jos eläke-
tapahtuma sattuu vuosina 2006-2009, tule-
van ajan ansiota määrättäessä otetaan vuo-
den 2004 työansiona huomioon vuosiansi-
oksi muutettuna se eläkepalkka, jonka pe-
rusteella tulevan ajan eläkeosuus olisi las-
kettu, jos edunsaaja olisi tullut työkyvyttö-
mäksi 31 päivänä joulukuuta 2004, ja vuo-
den 2005 työansiot otetaan huomioon siten 
kuin tämän lain 5 a ja 5 b §:ssä säädetään. 
Tällöin myös tarkasteluaikana käytetään 
vastaavasti tulevan ajan ansion perusteena 
huomioon otettavien vuosien määrää. Jos 
eläketapahtuma sattuu vuonna 2010, ote-
taan vuoden 2005 työansiot huomioon siten 
kuin tämän lain 5 a – 5 c §:ssä säädetään ja 
tarkasteluaika määrätään vastaavasti vuo-
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sien 2005—2010 perusteella. Kuitenkin tä-
män lain 18 b §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettua ansioedellytystä määrättäessä 
otetaan huomioon työansioita kuntoutusta-
pahtumapäivää edeltävältä viiden kalenteri-
vuoden ajalta.  

28. Tämän lain 7 d §:n mukainen korotus 
myönnetään myös työkyvyttömyyseläkkee-
seen, jonka eläketapahtuma on sattunut en-
nen tämän lain voimaantuloa. Tällöin koro-
tus myönnetään sen tämän lain 7 d §:ssä 
tarkoitetun korotusprosentin mukaisesti, jo-
ka vastaa edunsaajan ikää vuoden 2010 
alussa. Korotus myönnetään tämän lain 
voimaantullessa voimassa olleen 12 tai 13 
§:n mukaan yhteensovitettuun eläkkeeseen. 
Jos perhe-eläke määrätään edellä tarkoite-
tun työkyvyttömyyseläkkeen perusteella, ko-
rotus lisätään myös perhe-eläkkeeseen. 

29. Sen estämättä, mitä eräistä valtion va-
roista suoritettavista eläkkeistä annetun lain 
(382/1969) 7 §:ssä säädetään siinä tarkoite-
tun siirrettävän eläkevastuun mukaisen elä-
keoikeuden määräytymisestä, eläkevastuun 
siirtoa koskevan sopimuksen piiriin kuulu-
van henkilön sanotun sopimuksen tarkoitta-
man eläkevastuun mukainen eläkeoikeus 
määräytyy samojen säännösten mukaan 
kuin virka- tai työsuhteessa valtioon oleval-
la henkilöllä. 

30. Päätettäessä 4 momentin mukaisesti 
vuoden 2004 loppuun palvelusta sellaiselle 
edunsaajalle, joka on siirretty kunnan pal-
velussuhteesta valtion palvelukseen maist-
raattien, järjestysoikeuksien ja kaupungin 
ulosottolaitoksen siirtämisestä valtion hal-
tuun annetun lain (344/1976), kaupungin-
vankiloiden lakkauttamisesta annetun lain 
(346/1976), raastuvanoikeuksien ja kaupun-
kien syyttäjälaitoksen siirtämisestä valtion 
haltuun annetun lain (353/1976) tai lain po-
liisilain muuttamisesta annetun lain muut-
tamisesta (51/1977) säännösten perusteella, 
luetaan valtion eläkelain mukaan eläkkee-
seen oikeuttavaksi eläkeajaksi myös kunnal-
lisen eläkelain alainen palvelus, jos edun-
saajalla on edellä mainittujen lakien mukai-
nen siirtymäetu voimassa vuoden 2004 lo-
pussa.  

31. Edunsaajan, joka on siirretty valtion 
palveluksesta taikka palveluksesta, jonka 
eläketurva määräytyi valtion eläkelain pe-
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rusteella, kunnalliseen palvelussuhteeseen 
eräiden keskussairaalapiirien kuntainliitolle 
siirtyvien valtion sairaaloiden henkilökun-
nan aseman järjestämisestä annetun lain 
(320/1965), sairaanhoitolaitosten henkilö-
kunnan aseman järjestämisestä eräissä ta-
pauksissa annetun lain (777/1966), yksityis-
ten sairaanhoito- ja huoltolaitosten henkilö-
kunnan aseman järjestämisestä laitoksen 
siirtyessä kunnan tai kuntainliiton omistuk-
seen annetun lain (417/1968), Etelä-
Hämeen keskusammattikoulun luovuttami-
sesta Hämeenlinnan seudun ammattikoulun 
kuntainliitolle annetun lain (18/1972), kan-
santerveyslain voimaanpanosta annetun 
lain (67/1972), eräiden yksityisten laitosten 
henkilökunnan aseman järjestämisestä lai-
toksen toiminnan siirtyessä kunnan tai kun-
tainliiton hoidettavaksi (988/1975), valtion 
huoltolaitosten henkilökunnan aseman jär-
jestämisestä laitoksen toiminnan siirtyessä 
kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi anne-
tun lain (1060/1975), kansanterveyslaitok-
sen aluelaitoksen henkilökunnan aseman 
järjestämisestä aluelaitoksen tehtävien siir-
tyessä kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi 
annetun lain (1142/1983) tai henkilökunnan 
aseman järjestämisestä luovutettaessa Käti-
löopiston sairaala Helsingin kaupungille 
käytettäväksi osana Helsingin kaupungin 
terveyskeskuksen toimintaa annetun lain 
(1057/1985) säännösten perusteella ja, jos 
kyseinen edunsaaja oli valinnut edellä mai-
nittujen lakien säännösten nojalla valtion 
eläkelain mukaisen eläketurvan ja tämä va-
linta on voimassa vuoden 2004 lopussa, oi-
keus eläkkeeseen valtion eläkelain mukaan 
säilyy, jos hänen kunnallinen palvelussuh-
teensa jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapah-
tumaan saakka.   

32. Jos edellä 6 momentissa säädetyn li-
säeläkeosuuden säilyttänyt edunsaaja tulee 
työkyvyttömäksi ennen lisäeläketurvan mu-
kaiseen eläkkeeseen oikeuttavan henkilökoh-
taisen eläkeiän täyttämistä, mutta 63 vuoden 
iän täyttämisen jälkeen, hänelle myönnetään 
vanhuuseläke. Vanhuuseläkkeeseen ei sovel-
leta, mitä 9 momentissa säädetään vanhuus-
eläkkeen muuntamisesta. Vanhuuseläke 
myönnetään hakemusta seuraavan kalente-
rikuukauden alusta lukien tai erityisestä 
syystä sitä aikaisemmin, kuitenkin aikaisin-



 HE 46/2004 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

139

taan työkyvyttömyyden alkamista seuraavan 
kuukauden alusta lukien. 

33. Mitä tämän lain 26 a §:ssä säädetään 
eläkkeensaajan ilmoitusvelvollisuudesta, so-
velletaan myös työkyvyttömyyseläkkeeseen, 
jossa eläketapahtuma on sattunut ennen tä-
män lain voimaantuloa, sekä yksilölliseen 
varhaiseläkkeeseen. 

34. Vuonna 1940-1944 syntyneen edun-
saajan, jolla ei ole oikeutta 6 momentin mu-
kaiseen lisäeläkeosuuteen, edellä 5 momen-
tissa säädetyllä tavalla määrättävää yhteen-
sovitusrajaa korotetaan siten, että 1940 syn-
tyneen edunsaajan yhteensovitusrajaan lisä-
tään 5 prosenttiyksikköä ja lisättävä määrä 
pienenee kutakin syntymävuotta kohden yh-
dellä prosenttiyksiköllä niin, että 1945 syn-
tyneelle edunsaajalle korotusta ei enää teh-
dä. 

35. Sen estämättä, mitä tämän lain 3 a §:n 
1-5 momentissa säädetään, viimeisen eläke-
laitoksen järjestelyä ei sovelleta, jos järjes-
telyn piiriin kuuluvat eläkelaitokset sovelta-
vat, toinen eläkelaitos ennen tämän lain 
voimaantuloa voimassa olevia säännöksiä 
ja toinen eläkelaitos vuoden 2005 alusta 
voimaan tulevia säännöksiä, elleivät eläke-
laitokset sovi viimeisen eläkelaitoksen jär-
jestelyn noudattamisesta. 

36. Tämän lain 16 §:ää sovelletaan myös 
eläkkeeseen, jossa eläketapahtuma on sattu-
nut ennen tämän lain voimaantuloa. 

37. Ennen tämän lain voimaantuloa voi-
daan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimenpiteisiin. 

38. Tällä lailla kumotaan 9 päivänä joulu-
kuuta 1966 annetun valtion eläkeasetuksen 
(611/1966) 1§, sellaisena kuin se on asetuk-
sessa 987/1971. 

——— 
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2.  

Laki  

valtion perhe-eläkelain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1968 annetun valtion perhe-eläkelain (774/1968) 6 §, 5 

§:n 1 momentti, 7 §:n 3 momentti, 7 a §:n 1 momentti, 11 § ja 12 §:n 5 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 momentti laissa 1230/1999, 6 § laeissa 103/1990, 1530/1993, 

693/1994 ja 992/1996, 7 §:n 3 momentti mainitussa laissa 1530/1993, 7 a §:n 1 momentti 
mainitussa laissa 103/1990, 11§ laeissa 665/1976 ja 1672/1995 ja 12 §:n 5 momentti laissa 
625/2000, sekä 

lisätään lakiin uusi 5 a ja 5 b §, sekä 25 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

5 § 
Perhe-eläkkeen suuruus määräytyy edun-

jättäjän valtion eläkelain mukaisen van-
huuseläkkeen tai täyden työkyvyttömyys-
eläkkeen perusteella, jota hän sai kuolles-
saan. Jos edunjättäjän saama eläke oli sel-
lainen valtion eläkelaissa tarkoitettu työttö-
myyseläke tai saman lain 20 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettu työkyvyttömyyseläke, johon 
ei ollut lisätty valtion eläkelain 9 a §:n 2 
momentissa tarkoitettua tulevan ajan eläk-
keenosaa, tämä eläkkeenosa lisätään perhe-
eläkkeen perusteeksi laskettavaan edunjättä-
jän eläkkeeseen. Jollei edunjättäjä saanut 
mainittua eläkettä, edunjättäjän eläkkeen 
määrä lasketaan siten kuin se olisi laskettu, 
jos hän olisi kuolinpäivänään tullut täyteen 
työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa 
määrin työkyvyttömäksi, jollei edunsaaja 
muuta selvitä. Perhe-eläkkeen määrää las-
kettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon 
edunjättäjän eläkkeen yhteensovituksesta 
johtuvaa vähennystä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 

Ehdotus 
 

5 § 
Perhe-eläkkeen suuruus määräytyy edun-

jättäjän valtion eläkelain mukaisen van-
huuseläkkeen tai täyden työkyvyttömyys-
eläkkeen perusteella, jota hän sai kuolles-
saan. Tällöin edunjättäjän vanhuuseläkkees-
sä ei oteta huomioon 5 b §:n mukaista eläk-
keen muuntoa. Jos edunjättäjän saama eläke 
oli sellainen valtion eläkelaissa tarkoitettu 
työttömyyseläke tai saman lain 20 §:n 2 
momentissa tarkoitettu työkyvyttömyyselä-
ke, johon ei ollut lisätty valtion eläkelain 9 a 
§:n 2 momentissa tarkoitettua tulevan ajan 
eläkettä, tämä eläkkeenosa lisätään perhe-
eläkkeen perusteeksi laskettavaan edunjättä-
jän eläkkeeseen. Niinikään perhe-eläkkeen 
perusteeksi laskettavaan edunjättäjän eläk-
keeseen lisätään edunjättäjän eläkkeellä ol-
lessa ansaitsema uusi eläke. Jollei edunjät-
täjä saanut ensimmäisessä virkkeessä mai-
nittua eläkettä, edunjättäjän eläkkeen määrä 
lasketaan siten kuin se olisi laskettu, jos hän 
olisi kuolinpäivänään tullut täyteen työky-
vyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin 
työkyvyttömäksi, jollei edunsaaja muuta 
selvitä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 a § 
Jos valtion eläkelain 7 d §:ssä tarkoitettu 
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6 §  
Perhe-eläke on yhteensovitettava saman 

edunjättäjän kuoleman johdosta suoritettavi-
en muiden perhe-eläkkeiden ja korvausten 
kanssa noudattaen soveltuvin osin työnteki-
jäin eläkelain 8 §:n säännöksiä.  

Myönnettäessä perhe-eläke sellaisen 
edunjättäjän jälkeen, joka oli valtion eläke-
lain 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu vanha 
edunsaaja, on yhteensovitusraja kuitenkin 
seuraavan taulukon mukainen prosentti-
määrä, joka määräytyy edunjättäjän valtion 
eläkelain mukaan vuoden 1994 loppuun 
mennessä eläkeajaksi luettavan palvelus-
ajan perusteella:  

 
Eläkeaikaa  
vähintään 

Prosenttia 

30 vuotta 66 
25 vuotta 65 
20 vuotta 64 
15 vuotta 63 
10 vuotta 62 
alle 5 vuotta 61 

 
Yhteensovitusrajasta vähennetään kutakin 

edunsaajana olevaa lasta kohden perhe-
eläkelain (38/69) mukaan suoritettavan lap-
seneläkkeen perusmäärä sekä, jos tämän 
lain mukaisena edunsaajana on myös leski, 
perhe-eläkelain mukaisen leskeneläkkeen 
perusmäärä. Vähennyksenä ei kuitenkaan 

kertakorotus ei sisältynyt edunjättäjän eläk-
keeseen tai jos edunjättäjä ei ollut eläkkeel-
lä kuollessaan, lisätään perhe-eläkkeen pe-
rusteeksi laskettavaan edunjättäjän työky-
vyttömyyseläkkeeseen se kertakorotus, jonka 
edunjättäjä olisi saanut, jos työkyvyttömyys-
eläke olisi jatkunut valtion eläkelain 7 d 
§:ssä tarkoitetun ajan. Kertakorotus lisä-
tään perhe-eläkkeeseen sen kalenterivuoden 
alusta, johon mennessä edunjättäjän työky-
vyttömyyseläke tai kuntoutustuki olisi jatku-
nut yhteensä viisi täyttä kalenterivuotta. 
 

5 b § 
Tämän lain mukainen leskeneläkkeenä 

suoritettava perhe-eläke muunnetaan elä-
kesovitusta tehtäessä kyseiselle vuodelle 
vahvistetulla valtion eläkelain 7 e §:ssä tar-
koitetulla elinaikakertoimella.  

 
6 § 

Perhe-eläke yhteensovitetaan saman edun-
jättäjän kuoleman johdosta suoritettavien 
muiden työntekijäin eläkelain 8 §:n 1 ja 5 
momentissa mainittujen etuuksien kanssa  
noudattaen soveltuvin osin työntekijäin elä-
kelain 8 §:n säännöksiä. 

Myönnettäessä perhe-eläke sellaisen edun-
jättäjän jälkeen, joka oli valtion eläkelain 12 
§:n 2 momentissa tarkoitettu edunsaaja, on 
yhteensovitusraja kuitenkin seuraavan tau-
lukon mukainen prosenttimäärä, joka mää-
räytyy vuoden 1994 loppuun mennessä elä-
keajaksi luettavan palvelusajan perusteella:  

 
Eläkeaika Prosenttia 

vähintään 16 vuotta 66 

vähintään 13 vuotta 65 

vähintään 10 vuotta 64 

vähintään 7 vuotta 63 

vähintään 3 vuotta 62 

alle 3 vuotta 61 
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oteta huomioon enempää kuin edellä olevan 
taulukon mukaisen prosenttimäärän puoli-
kas yhteensovitusperusteesta. Silloin, kun 
perhe-eläkkeen saajana on lesken asemesta 
edunjättäjän entinen puoliso, yhteensovitus-
ta toimitettaessa ei vähennetä perhe-
eläkelain mukaisen leskeneläkkeen perus-
määrää.  

Jos 5 §:n mukaisesti edunsaajien luku-
määrän perusteella laskettu perhe-eläke on 
pienempi kuin edunjättäjän eläke, alenne-
taan 2 momentissa mainittuja prosenttimää-
riä samassa suhteessa. Yhteensovitettu per-
he-eläke jaetaan edunsaajien kesken 5 §:ssä 
mainittujen määrien suhteessa.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

7 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos leski ei saa 1 momentissa tarkoitettua 
eläkettä, lesken ansiotyöhön perustuvana 
eläkkeenä pidetään sitä eläkettä, joka hänel-
le olisi myönnetty, jos hän olisi tullut täy-
teen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutta-
vassa määrin työkyvyttömäksi edunjättäjän 
kuolinpäivänä tai sinä päivänä, jona 2 mo-
mentissa tarkoitettu lapsi täyttää 18 vuotta. 
Näin menetellään myös vieraan valtion vas-
taavan etuuden osalta. Eläkettä määrättäes-
sä ei tällöin kuitenkaan sovelleta valtion 
eläkelain 5 a §:n säännöksiä päivistä, jotka 
jätetään huomioon ottamatta siinä tarkoitet-
tuja 360 päivää laskettaessa. 

 
7 a § 

Eläkesovituksessa vähennetään 5 ja 6 §:n 
mukaisesti määrättyä leskeneläkettä, jos les-
ken 7 §:ssä tarkoitetut ansiotyöhön perustu-
vat eläkkeet ylittävät eläkesovitusperusteen. 
Eläkesovitusperuste on 255 markkaa kuu-
kaudessa, jos edunjättäjän 5 §:n 1 momentin 
mukaisesti laskettu eläke ja työntekijäin elä-
kelain 8 §:n 4 momentissa mainittujen laki-
en, eläkeohjesäännön tai eläkesääntöjen 
mukaiset eläkkeet taikka niihin verrattavat 
työ- tai virkasuhteeseen perustuvat eläkkeet 
yhteensä ylittävät sanotun markkamäärän. 
Eläkesovitusperuste on sanottujen eläkkei-
den yhteismäärän suuruinen, jos yhteismää-
rä ylittää 127,50 markkaa ja on enintään 255 
markkaa. Muussa tapauksessa eläkesovitus-
peruste on 127,50 markkaa. Jos eläkesovitus 
tulee tehtäväksi ensimmäisen kerran ennen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos leski ei saa 1 momentissa tarkoitettua 

eläkettä, lesken ansiotyöhön perustuvana 
eläkkeenä pidetään sitä eläkettä, joka hänel-
le olisi myönnetty, jos hän olisi tullut täy-
teen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutta-
vassa määrin työkyvyttömäksi edunjättäjän 
kuolinpäivänä tai sinä päivänä, jona 2 mo-
mentissa tarkoitettu lapsi täyttää 18 vuotta. 
Näin menetellään myös vieraan valtion vas-
taavan etuuden osalta. 

 
 
 
 
 

7 a § 
Eläkesovituksessa vähennetään 5 ja 6 §:n 

mukaisesti määrättyä leskeneläkettä, jos les-
ken 7 §:ssä tarkoitetut ansiotyöhön perustu-
vat eläkkeet ylittävät eläkesovitusperusteen. 
Eläkesovitusperuste on 649,69 euroa kuu-
kaudessa, jos edunjättäjän 5 §:n 1 momentin 
mukaisesti laskettu eläke ja työntekijäin elä-
kelain 8 §:n 4 momentissa mainittujen laki-
en tai eläkesääntöjen mukaiset eläkkeet 
taikka niihin verrattavat työ- tai virkasuhtee-
seen perustuvat eläkkeet yhteensä ylittävät 
sanotun rahamäärän. Eläkesovitusperuste 
on sanottujen eläkkeiden yhteismäärän suu-
ruinen, jos yhteismäärä ylittää 324,77 euroa 
ja on enintään 649,69 euroa. Muussa tapa-
uksessa eläkesovitusperuste on 324,77 eu-
roa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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vuotta 2004, eläkesovitusperusteena käyte-
tään vuonna 1990 sanotun 255 markan 
asemesta 348 markkaa, josta vähennetään 
6,64 markkaa kunakin seuraavana vuonna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 § 
Edunjättäjän eläkkeen perusteena oleva 

palkka tarkistetaan perhe-eläkettä myönnet-
täessä ja 8 §:ää sovellettaessa niiden indek-
silukujen mukaan, jotka vuosittain vahviste-
taan työntekijäin eläkelain 9 §:n soveltamis-
ta varten.  

Perhe-eläkkeen määrä tarkistetaan samalla 
tavoin kuin on säädetty työntekijäin eläke-
lain mukaisten eläkkeiden tarkistuksesta. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
11 § 

Tässä laissa säädetyt rahamäärät sekä 
perhe-eläkettä laskettaessa edunjättäjän 
kunkin vuoden työansio tarkistetaan kertoi-
mella, jossa palkkatason muutoksen paino-
kerroin on 0,8 ja hintatason muutoksen pai-
nokerroin 0,2 (palkkakerroin). Palkkaker-
toimena käytetään sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksella vuosittain työntekijäin 
eläkelain 7 b §:n nojalla vahvistettavaa 
palkkakerrointa.   

Perhe-eläkkeen määrä tarkistetaan samalla 
tavoin kuin työntekijäin eläkelain 9 §:ssä 
säädetään työntekijäin eläkelain mukaisten 
eläkkeiden tarkistuksesta.  

 
12 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Perhe-eläkkeen maksamisesta kertasuori-

tuksena noudatetaan soveltuvin osin valtion 
eläkelain 15 §:n 5 momentin säännöksiä. 
Niin ikään valtiokonttori voi maksaa kerta-
suorituksena 67,01 markkaa (vuoden 2000 
indeksiluvun mukaan) pienemmän perhe-
eläkkeen tai eläkkeen, joka sosiaaliturvajär-
jestelmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itse-
näisiin ammatinharjoittajiin ja heidän per-
heenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 perusteella maksetaan 
Suomesta lapselle niiden etuuksien, joihin 
lapsella olisi oikeus Suomesta, ja lapsen 
asuinmaan myöntämien etuuksien erotukse-
na. Kertasuoritus lasketaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön vahvistamien perusteiden 
mukaan. Edellä sanottu markkamäärä tar-
kistetaan vuosittain tammikuun alusta sen 
indeksiluvun mukaan, joka vahvistetaan 
työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin en-
simmäisen virkkeen soveltamista varten. 

 
25 § 

— — — — — — — — — — — — — — 

— — — — — — — — — — — — — —  
Perhe-eläkkeen maksamisesta kertasuori-

tuksena noudatetaan soveltuvin osin valtion 
eläkelain 15 §:n 5 momentin säännöksiä. 
Niin ikään valtiokonttori voi maksaa kerta-
suorituksena 12,72 euroa pienemmän perhe-
eläkkeen tai eläkkeen, joka sosiaaliturvajär-
jestelmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itse-
näisiin ammatinharjoittajiin ja heidän per-
heenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 1408/71 perusteella maksetaan 
Suomesta lapselle niiden etuuksien, joihin 
lapsella olisi oikeus Suomesta, ja lapsen 
asuinmaan myöntämien etuuksien erotukse-
na. Kertasuoritus lasketaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön vahvistamien perusteiden 
mukaan.  

 
 
 
 
 
 

25 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tässä laissa säädetyillä rahamäärillä tar-
koitetaan summia, jotka vastaavat työnteki-
jäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetun palkka-
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kertoimen arvoa yksi (1,000) vuonna 2004. 
——— 

1. Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2005. 

2. Tätä lakia sovelletaan perhe-
eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma sattuu 
tämän lain tultua voimaan. Kuitenkin sellai-
seen perhe-eläkkeeseen, jonka eläketapah-
tuma on vuonna 2005, sovelletaan ennen 
tämän lain voimaantuloa voimassa olleita 
säännöksiä.  

3. Jos eläkesovitus tulee tehtäväksi en-
simmäisen kerran ennen vuotta 2004, käyte-
tään tämän lain 7 a §:n 1 momentissa tar-
koitettuna eläkesovitusperusteena vuonna 
1990 649,69 euron asemesta 886,61 euroa, 
josta vähennetään 16,97 euroa kunakin seu-
raavana vuonna. Rahamäärät vastaavat 11 
§:n 1 momentissa tarkoitetun palkkakertoi-
men arvoa yksi (1,000) vuonna 2004.  

4. Mitä valtion eläkelain muuttamisesta 
annetun lain ( / ) voimaantulosäännöksen 12 
momentissa säädetään, sovelletaan myös 
myönnettäessä perhe-eläke sellaisen edun-
jättäjän jälkeen, jonka saama eläke on mää-
rätty ennen tämän lain voimaantuloa voi-
massa olleiden säännösten mukaisesti. Per-
he-eläke yhteensovitetaan siten, kuin tämän 
lain voimaantullessa voimassa olleen valti-
on perhe-eläkelain 8 §:ssä säädetään kui-
tenkin niin, että valtion perhe-eläkelain mu-
kaisesta eläkkeestä vähennetään yhteensovi-
tusrajan ylittävästä osasta sama suhteelli-
nen osuus kuin  perhe-eläke on työntekijäin 
eläkelain 8 §:n 4 momentin 3-5 ja 7-9 koh-
dissa mainittujen eläkkeiden yhteismääräs-
tä. Myönnettäessä perhe-eläke sellaisen 
edunjättäjän jälkeen, jonka eläke on mää-
rätty tämän lain mukaisesti perhe-eläkkeen 
pohjana vuoden 2004 loppuun on valtion 
eläkelain muuttamisesta annetun lain ( / ) 
voimaantulosäännöksen 5 momentin mukai-
sesti yhteensovitettu edunjättäjän eläke. 

5. Tämän lain 11 §:n 2 momenttia sovelle-
taan myös perhe-eläkkeeseen, jossa eläketa-
pahtuma on sattunut ennen tämän lain voi-
maantuloa.  

6. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryh-
tyä  lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin. 

——— 
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4.  

Laki 

valtion virkamieslain 35 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 35 §, sellai-

sena kuin se on osittain muutettuna lailla 604/1997, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

35 § 
Virkamiesten yleinen eroamisikä on 65 

vuotta. Tuomariin sovelletaan kuitenkin 67 
vuoden eroamisikää, ellei 75 §:stä muuta 
johdu. 

Asetuksella voidaan säätää, että virassa, 
jonka laatu sitä vaatii, eroamisikä on yleistä 
eroamisikää alempi.  

Virkamiehen virkasuhde päättyy ilman ir-
tisanomista tai muuta virkasuhteen päätty-
mistä tarkoittavaa toimenpidettä sen kuu-
kauden päättyessä, jonka aikana virkamies 
saavuttaa eroamisiän. Viranomainen voi kui-
tenkin painavasta syystä ja virkamiehen 
suostumuksella päättää, että virkamies voi 
jatkaa samassa virassa eroamisiän jälkeen 
määräajan, kuitenkin enintään yhden vuo-
den. Tämän määräajan kuluttua loppuun 
virkasuhde päättyy ilman irtisanomista. 
Päätös virkamiehen oikeuttamisesta jatka-
maan virassa on tehtävä ennen kuin virka-
mies on saavuttanut eroamisiän.  

Viranomainen voi painavasta syystä ja 
virkamiehen suostumuksella päättää, että 
määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetty 
virkamies, joka laissa tai asetuksessa sääde-
tyn toimikautensa aikana saavuttaa 
eroamisiän, voi jatkaa tehtävässään toimi-
kautensa loppuun, kuitenkin enintään yhden 
vuoden. Tällöin virkasuhde päättyy ilman ir-
tisanomista, kun määräaika on kulunut lop-
puun.  

 

Ehdotus 
 

35 § 
Virkamiesten yleinen eroamisikä on 68 

vuotta. 
Asetuksella voidaan säätää, että virassa, 

jonka laatu sitä vaatii, eroamisikä on yleistä 
eroamisikää alempi. 

Virkamiehen virkasuhde päättyy ilman ir-
tisanomista tai muuta virkasuhteen päätty-
mistä tarkoittavaa toimenpidettä sen kuu-
kauden päättyessä, jonka aikana virkamies 
saavuttaa eroamisiän. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2005. 
——— 

 


