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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kunnallisen eläkelain (549/2003) 36 §:n 4 momentti ja 42 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat laissa 713/2004, ja
muutetaan 10 ja 13 §, 14 §:n 1 momentin johdantokappale ja 4 momentti, 42 §:n otsikko

sekä 147 §,
sellaisina kuin ne ovat, 10 § ja 42 §:n otsikko laissa 713/2004, 13 § laeissa 713/2004,

1293/2006 ja 1447/2011, 14 §:n 1 momentin johdantokappale laissa 925/2009 ja 4 momentti
laissa 1293/2006 sekä 147 § osaksi laeissa 469/2010 ja 1177/2011, seuraavasti:

10 §

Eläke ja muut etuudet

Työntekijällä on oikeus eläkkeeseen ja
kuntoutukseen tämän lain mukaisesti. Eläk-
keitä ovat vanhuuseläke, osa-aikaeläke, työ-
kyvyttömyyseläke, kuntoutustuki ja työttö-
myyseläke. Työntekijän edunsaajilla on oi-
keus tämän lain mukaiseen perhe-eläkkee-
seen siten kuin 5 luvussa säädetään. Kuntou-
tukseen liittyvien etuuksien osalta on soveltu-
vin osin voimassa, mitä tässä laissa säädetään
eläkkeestä ja eläkkeensaajasta. Kuntoutus-
raha, -korotus ja -avustus voidaan kuitenkin
maksaa myös kuukautta lyhyemmältä ajalta.

13 §

Lykätty vanhuuseläke

Vanhuuseläke myönnetään lykättynä
68 vuoden iän täyttämisen jälkeen 42 §:n mu-
kaisella lykkäyskorotuksella korotettuna.

Lykätty vanhuuseläke myönnetään aikai-
sintaan eläkkeen hakemista seuraavan kalen-
terikuukauden alusta.

Lykättyyn vanhuuseläkkeeseen sovelletaan
muuten, mitä vanhuuseläkkeestä tässä laissa
säädetään.

14 §

Osa-aikaeläke

Oikeus saada osa-aikaeläkettä on 61—67-
vuotiaalla työntekijällä edellyttäen, että:
— — — — — — — — — — — — —

Jos työntekijän 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitettu ansiotulojen vähentyminen poik-
keaa työajan lyhentymisestä sen vuoksi, että
kokoaikaisen ansiotyön ansiotuloon on sisäl-
tynyt palkkaukseen kuuluvaa ylityökorva-
usta, sunnuntai-, yötyö- tai vuorolisää taikka
muuta sellaista erityistä lisää tai korvausta,
jota ei sisälly osa-aikatyöstä saatavaan ansio-
tuloon, tällainen lisä tai korvaus jätetään huo-
mioon ottamatta 1 momentin 4 kohdassa sää-
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detyn ansioiden ja työajan muutosta arvioi-
taessa. Osa-aikatyön työansioiden tulee kui-
tenkin olla 35—70 prosenttia työntekijän va-
kiintuneesta ansiosta.
— — — — — — — — — — — — —

42 §

Lykkäyskorotus
— — — — — — — — — — — — —

147 §

Tietojen antaminen työnantajalle

Kunnallisella eläkelaitoksella on oikeus vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuu-
den ja muiden tiedon saantia koskevien rajoi-
tusten estämättä antaa jäsenyhteisölle, valtio-
työnantajalle, kirkkotyönantajalle ja Kansan-
eläkelaitokselle työnantajana taloushallintoa
ja eläkemaksun tarkistamista varten välttä-
mättömät tiedot eläkkeensaajalle myönne-
tystä tämän lain, valtion eläkelain ja evanke-
lis-luterilaisen kirkon eläkelain mukaisesta
etuudesta ja sen määrästä. Eläkelaitoksella on
myös oikeus ilmoittaa sille työnantajalle,
jonka palveluksesta henkilö siirtyy eläk-

keelle, myönnetyn eläkkeen laji sekä alka-
mis- ja päättymisajankohta työnantajan hen-
kilöstöhallinnollisia järjestelyjä varten.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Ennen vuotta 1952 syntyneen työntekijän
oikeuteen jäädä varhennetulle vanhuuseläk-
keelle ja varhennetun vanhuuseläkkeen mää-
rään sovelletaan kuitenkin 13 §:n 1 ja 2 mo-
menttia sekä 42 §:n 1 momenttia sellaisina
kuin ne olivat voimassa tämän lain voimaan
tullessa.

Ennen vuotta 1958 syntyneen työntekijän,
joka saa työttömyyspäivärahaa työttömyys-
turvalain (1290/2002) 6 luvun 9 §:n 2 tai
3 momentissa tarkoitetun lisäpäiväoikeuden
perusteella, oikeuteen jäädä varhennusvähen-
nyksellä vähentämättömälle vanhuuseläk-
keelle 62 vuoden iässä sovelletaan 13 §:n 3
momenttia sellaisena kuin se oli voimassa
tämän lain voimaan tullessa.

Ennen vuotta 1954 syntyneellä työnteki-
jällä on oikeus jäädä osa-aikaeläkkeelle tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleiden
säännösten mukaisesti.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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