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valtion eläkelain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan valtion eläkelain (1295/2006) 110—112 ja 114 §,
sellaisina kuin ne ovat, 110 ja 111 § laissa 468/2010 sekä 112 ja 114 § laissa 639/2009,
muutetaan 68 §:n 2 momentti, 100 §:n 2 momentti sekä 109, 113 ja 144 §,
sellaisina kuin niistä ovat 109 § laissa 468/2010 ja 113 § osaksi laissa 468/2010, sekä
lisätään 143 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 468/2010, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen

2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

68 §

Ulkomaisen eläkkeen tai sitä vastaavan
etuuden vähentäminen

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitettu eläkettä

vastaava etuus vähennetään tämän lain mu-
kaisesta eläkkeestä sosiaali- ja terveysminis-
teriön vahvistamien laskentaperusteiden mu-
kaisesti.

100 §

Eläkkeen hakeminen

— — — — — — — — — — — — —
Tarkemmat säännökset eläkkeen hakemi-

seen tarvittavista lomakkeista ja todistuksista
annetaan sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella.

109 §

Viimeinen eläkelaitos

Viimeisestä eläkelaitoksesta tämän lain
mukaisessa eläkeasiassa säädetään kunnalli-
sen eläkelain (549/2003) 7 luvussa.

113 §

Viimeisen eläkelaitoksen kustannukset

Jos kunnallinen eläkelaitos on tämän lain
mukaiseen eläketurvaan perustuen viimeisenä
eläkelaitoksena toimiessaan maksanut mui-
den työeläkelakien mukaista eläkettä tai jos
yksityisten alojen eläkelaitos tai kunnallinen
eläkelaitos muun julkisten alojen eläkelain
mukaisena viimeisenä eläkelaitoksena toimi-
essaan on maksanut tämän lain mukaista elä-
kettä, Valtiokonttori perii muulta eläkelaitok-
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selta, Kirkon keskusrahastolta tai Kansanelä-
kelaitokselta tai hyvittää muulle eläkelaitok-
selle tai Kirkon keskusrahastolle tai Kansan-
eläkelaitokselle nämä eläkekustannukset kor-
koineen viimeistään maksuvuotta seuraavan
kalenterivuoden aikana. Tätä varten voidaan
periä tai suorittaa ennakkoa, jonka laskee ja
suorittaa Valtiokonttori.

Hyvityksen ja maksun sekä ennakon mää-
räytymisen perusteista säädetään työntekijän
eläkelain 183 §:ssä.

143 §

Kunnallinen eläkelaitos ja Valtiokonttori

— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä ratkaisuvallan siirtämi-

sestä eräissä ylimääräistä eläkettä koskevissa
asioissa annetun valtioneuvoston päätöksen
(1429/1991) 1 §:ssä säädetään, kyseisen val-
tioneuvoston päätöksen 2 §:ssä mainittujen
valtioneuvoston päätösten perusteella tehdyt
ylimääräistä eläkettä koskevat hakemukset
ratkaisee kunnallinen eläkelaitos lukuun otta-
matta ylimääräisistä eläkkeistä annetun val-
tioneuvoston päätöksen (valtiovarainministe-
riön kiertokirje 6660/1959) 24 §:ssä tarkoitet-
tuja ylimääräisiä eläkkeitä.
— — — — — — — — — — — — —

144 §

Valtion eläkeneuvottelukunta

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valtion
eläkeneuvottelukunta, jonka jäsenet sosiaali-
ja terveysministeriö määrää kolmeksi vuo-
deksi kerrallaan. Neuvottelukunnan puheen-
johtaja edustaa sosiaali- ja terveysministe-
riötä. Muut jäsenet määrätään valtiovarainmi-
nisteriön sekä valtion virkamiesten ja työnte-
kijöiden keskustason edustavimpien järjestö-
jen ehdottamista henkilöistä. Neuvottelukun-
nan tehtävänä on toimia yhteistoiminnasta
valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain
(651/1988) ja yhteistoimintasopimusten mu-
kaisena neuvotteluelimenä, tehdä esityksiä,
antaa lausuntoja sekä toimia neuvoa-antavana
toimielimenä eläkekysymyksissä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Valtion eläkeneuvottelukunnan lain voi-
maantullessa voimassa oleva toimikausi päät-
tyy lain voimaantullessa.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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