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valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtiokonttorista annetun lain (305/1991) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on

laeissa 317/2009 ja 470/2010, seuraavasti:

2 §
Valtiokonttorin tehtävänä on, jollei toimi-

vallasta muualla toisin säädetä:
1) järjestää rahoitus-, sijoitus-, velanhoito-

ja lainanhoitopalveluja sekä henkilöstöpalve-
luja valtion virastoille ja laitoksille;

2) hoitaa valtion keskuskirjanpitoa;
3) huolehtia valtion vahingonkorvausasi-

oista.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Valtiokonttorin palveluksessa olevat val-
tion eläkelain (1295/2006) 143 §:n 3 momen-
tin mukaisia tehtäviä hoitavat virkamiehet
otetaan tämän lain voimaan tullessa kunnalli-
sen eläkelaitoksen palvelukseen, jos he eivät
ole vastustaneet siirtoa viimeistään kahta
kuukautta ennen tämän lain voimaantuloa.
Valtiokonttorin vastaavat virat lakkaavat ja
niihin perustuneet virkasuhteet päättyvät il-
man irtisanomista tämän lain voimaan tul-
lessa. Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan
kunnallisen eläkelaitoksen palvelussuhteen
ehtoja lain voimaantulosta alkaen.

Valtiokonttorin palveluksesta kunnallisen
eläkelaitoksen palvelukseen tämän lain voi-

maan tullessa siirtynyttä työntekijää pidetään
siirtoa edeltävän valtion palveluksensa osalta
valtion eläkelain (280/1966) 1 §:n 4 momen-
tissa tarkoitettuna vanhana edunsaajana.
Edellytyksenä on, että edellä tarkoitettu työn-
tekijä oli 31 päivänä joulukuuta 1992 yhden-
jaksoisessa valtion eläketurvan piiriin kuulu-
vassa palveluksessa ja että hänen tällainen
palveluksensa jatkuu yhdenjaksoisesti siirty-
mishetkeen saakka. Lisäksi valtion palveluk-
sen jälkeisen kunnallisen eläkelain
(549/2003) soveltamisalaan kuuluvan palve-
luksen tulee jatkua kunnallisen eläkelain
muuttamisesta annetun lain (713/2004) voi-
maantulosäännöksen 26 momentissa tarkoite-
tulla tavalla yhdenjaksoisesti valtion eläke-
lain muuttamisesta annetun lain (679/2004)
voimaantulosäännöksen 15 momentissa tar-
koitettua henkilökohtaista eläkeikää vastaa-
vaan eläkeikään. Työkyvyttömyyseläketapa-
uksessa palveluksen tulee jatkua yhdenjak-
soisesti työkyvyttömyyden alkamiseen asti.
Jos työntekijä siirtyy kunnallisen eläkelain
soveltamisalaan kuuluvasta palveluksesta ta-
kaisin valtion palvelukseen, sovelletaan tätä
momenttia edellyttäen, että valtion eläketur-
van piiriin kuuluva palvelus jatkuu yhdenjak-
soisesti valtion eläkelain muuttamisesta anne-
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tun lain (679/2004) voimaantulosäännöksen
15 momentissa tarkoitettuun henkilökohtai-
seen eläkeikään saakka.

Valtiokonttorin palveluksesta kunnallisen
eläkelaitoksen palvelukseen tämän lain voi-
maan tullessa siirtyneen työntekijän kunnalli-
sen eläkelain 14 §:n 1 momentin 2 kohdan

mukaisissa osa-aikaeläkkeen saamisedelly-
tyksissä otetaan huomioon myös valtion elä-
kelain piiriin kuulunut palvelus.

Valtiokonttorilla on oikeus luovuttaa kun-
nalliselle eläkelaitokselle valtion työeläketur-
van hoitoon hankittua irtainta ja aineetonta
omaisuutta vastikkeetta.
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