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työntekijän eläkelain voimaanpanolain 26 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 26 §:n 3 momentti, sellaisena

kuin se on laissa 1428/2011, sekä
lisätään 26 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1428/2011, uusi 3 momentti, jolloin

muutettu 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, ja uusi 5 momentti seuraavasti:

26 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2005 voi-
massa olleiden työsuhde-eläkelakien mukai-
sen työkyvyttömyys-, työttömyys- tai van-
huuseläkkeen saajalle myönnetään ensisijai-
nen etuus tai hänelle myönnetyn ensisijaisen
etuuden määrä muuttuu, sen estämättä, mitä 1
ja 2 momentissa säädetään, eläkkeeseen so-
velletaan työntekijän eläkelain 92 §:n, sellai-
sena kuin se oli 31 päivänä joulukuuta 2012,
sekä 93 ja 94 §:n säännöksiä ensisijaisen
etuuden vähentämisestä. Ensisijainen etuus
vähennetään eläkkeensaajan saaman eläkkeen
määrästä. Jos kuitenkin eläkkeen TEL-lain 8
ja 8 a §:n, sellaisina kuin ne olivat 31 päivänä
joulukuuta 2004, mukaisessa yhteensovituk-
sessa oli otettu huomioon myös mainitun lain
8 §:n 1 momentissa mainittu ensisijainen
etuus, ensisijaisen etuuden vaikutus poiste-
taan eläkkeestä. Ensisijaisen etuuden vähen-
täminen työntekijän eläkelain mukaan ei saa
kuitenkaan pienentää eläkkeen määrää enem-
pää kuin olisi tapahtunut, jos eläke olisi yh-

teensovitettu TEL-lain 8 tai 8 a §:n, sellaisina
kuin ne olivat 31 päivänä joulukuuta 2004,
mukaisesti.

Perhe-eläke, joka perustuu edunjättäjän en-
nen 1 päivää tammikuuta 2005 voimassa ol-
leiden työsuhde-eläkelakien mukaisesti mää-
räytyneeseen eläkkeeseen, määräytyy edun-
jättäjän kuollessaan saaman vanhuuseläkkeen
tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen perus-
teella. Jos kuitenkin edunjättäjän eläkkeen
TEL-lain 8 tai 8 a §:n mukaisessa yhteenso-
vituksessa oli otettu huomioon myös maini-
tun lain 8 §:n 1 momentissa mainittu ensisi-
jainen etuus, ensisijaisen etuuden vaikutus
poistetaan edunjättäjän eläkkeestä. Perhe-
eläkkeen perusteeksi laskettavaan edunjättä-
jän eläkkeeseen lisätään edunjättäjän eläk-
keellä ollessaan ansaitsema eläke. Jos perhe-
eläkkeen edunsaajalle myönnetään ensisi-
jaista etuutta vastaava perhe-eläke tai kor-
vaus, se vähennetään perhe-eläkkeen perus-
teesta työntekijän eläkelain 92 §:n, sellaisena
kuin se oli 31 päivänä joulukuuta 2012, sekä
93 §:n ja 94 §:n 2—4 momentin mukaisesti.
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Mainittujen säännösten mukainen ensisijaisen
etuuden vähentäminen ei saa kuitenkaan pie-
nentää perhe-eläkkeen kokonaismäärää
enempää kuin olisi tapahtunut, jos perhe-
eläke olisi yhteensovitettu TEL-lain 8 tai
8 a §:n mukaisesti.

Jos ennen 1 päivää tammikuuta 2005 voi-
massa olleiden työsuhde-eläkelakien mukaan
myönnetyn perhe-eläkkeen määrä tarkiste-
taan edunsaajien lukumäärän muuttumisen
vuoksi, perhe-eläkkeen peruste jaetaan edun-
saajien kesken siten kuin työntekijän eläke-
lain 85 ja 86 §:ssä säädetään. Tällöin perhe-
eläkkeen peruste on edunjättäjän TEL-lain

7 h §:n 1 momentin mukainen, kuitenkin
enintään mainitun lain 8 §:n 5 momentissa
tarkoitetun yhteensovitusrajan suuruinen
eläke, sellaisina kuin mainitut lainkohdat oli-
vat 31 päivänä joulukuuta 2004. Ensisijaista
etuutta vastaava perhe-eläke tai korvaus vä-
hennetään perhe-eläkkeen perusteesta siten
kuin 4 momentissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015. Lakia sovelletaan eläkkeeseen,
jonka määrää tarkistetaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015 tai sen jälkeen.
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