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kunnallisen eläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kunnallisen eläkelain (549/2003) 22 §, 88 §:n 1 ja 3 momentti, 91 §:n 1 momentti

ja 134 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 22 §, 88 §:n 1 ja 3 momentti ja 91 §:n 1
momentti laissa 1293/2006 sekä 134 §:n 1 momentti laissa 461/2008, sekä

lisätään 91 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1293/2006, uusi 2—4 momentti, jolloin
nykyinen 2 momentti siirtyy 5 momentiksi ja 98 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa
1293/2006 ja 1177/2011, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2—4 momentti siirtyy 3—5
momentiksi, seuraavasti:

22 §

Kuntoutusmahdollisuuksien varmistaminen

Ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen
työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on selvitet-
tävä, onko työntekijällä oikeus 17 §:n mukai-
seen kuntoutukseen ja varmistettava, että
työntekijän mahdollisuudet muun lainsäädän-
nön mukaiseen kuntoutukseen on selvitetty.
Jos työntekijällä on oikeus 17 §:n mukaiseen
kuntoutukseen, eläkelaitos antaa oikeudesta
kuntoutukseen ennakkopäätöksen 102 §:n
mukaan. Jos eläkettä tai työeläkekuntoutusta
koskeva hakemus hylätään, eläkelaitoksen on
huolehdittava siitä, että hakijalle annetaan
tietoa kuntoutusmahdollisuuksista ja että hä-
net ohjataan kuntoutustarvettaan vastaavaan
kuntoutukseen tai muiden palveluiden piiriin

yhteistyössä niitä järjestävien tahojen kanssa.
Lisäksi eläkelaitoksen on noudatettava, mitä
kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetussa
laissa (497/2003) säädetään.

88 §

Leskeneläkkeen vähentäminen

Leskeneläkettä määrättäessä otetaan huo-
mioon lesken työeläkkeet. Lesken saamat
eläkkeet otetaan huomioon vähentämättä
niistä 76 §:ssä tarkoitettuja ensisijaisia etuuk-
sia ja lesken saama osatyökyvyttömyyseläke
täyden työkyvyttömyyseläkkeen määräisenä.
Leskeneläkettä vähennettäessä lesken saaman
vanhuuseläkkeen lisäksi otetaan huomioon
lesken edunjättäjän kuolinvuotta edeltäneen
vuoden loppuun mennessä ansaitsema eläke
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siitä työstä, josta eläkettä ei ole vielä myön-
netty. Lisäksi otetaan huomioon edellä mai-
nittua eläkettä vastaava etuus, joka makse-
taan tai olisi maksettava leskelle ulkomailta
taikka Euroopan unionin toimielimen tai kan-
sainvälisen järjestön palveluksen perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

Jos leski ei saa 1 momentissa tarkoitettua
eläkettä, lesken työeläkkeenä pidetään sitä
laskennallista eläkettä, joka hänelle olisi
myönnetty, jos hän olisi tullut täyteen työky-
vyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin
työkyvyttömäksi edunjättäjän kuolinpäivänä
tai sinä päivänä, jona 2 momentissa tarkoi-
tettu lapsi täyttää 18 vuotta. Jos leski edunjät-
täjän kuolinpäivänä tai 2 momentissa tarkoi-
tetun lapsen täyttäessä 18 vuotta on täyttänyt
jonkin työeläkelain mukaisen vanhuuseläk-
keeseen oikeuttavan iän, lesken työeläkkeenä
pidetään sitä laskennallista eläkettä, joka hä-
nelle on karttunut edunjättäjän kuolinvuotta
tai nuorimman lapsen 18 vuoden iän täyttä-
mistä edeltäneen vuoden loppuun mennessä.
Jos leski on työskennellyt ulkomailla taikka
ollut Euroopan unionin toimielimen tai kan-
sainvälisen järjestön palveluksessa, lesken
työeläkkeenä pidetään sitä laskennallista elä-
kettä, joka leskelle olisi myönnetty, jos hänen
ulkomailla työskentelyyn taikka Euroopan
unionin toimielimen tai kansainvälisen järjes-
tön palvelukseen perustuvaan vakuutusai-
kaansa luettava työskentely olisi tämän lain
alaista.
— — — — — — — — — — — — —

91 §

Leskeneläkkeen tarkistus

Leskeneläke tarkistetaan, kun lesken olo-
suhteissa tapahtuu sellainen muutos, jonka
takia 90 §:n 1 momentissa tarkoitetut edelly-
tykset eivät enää täyty.

Jos leskeneläkettä ensimmäisen kerran vä-
hennettäessä lesken omana eläkkeenä on
otettu huomioon laskennallinen työkyvyttö-
myyseläke tai jos leskeneläkkeen vähentämi-
nen on tehty 90 §:n perusteella, leskeneläke
tarkistetaan, kun leskelle myönnetään työelä-
kelakien tai niihin rinnastettavien lakien mu-
kainen vanhuuseläke tai työkyvyttömyys-
eläke.

Leskeneläke tarkistetaan myös, jos lesken-
eläkettä vähennettäessä huomioon otettu les-
ken saama työkyvyttömyyseläke lakkaa ja
leskelle myöhemmin myönnetään uusi eläke,
johon ei sovelleta 60 §:n säännöksiä eläkkeen
myöntämisestä entisin perustein.

Leskeneläke tarkistetaan 2 tai 3 momen-
tissa tarkoitetun eläkkeen alkamisesta lukien.
Leskeneläkkeen vähentämisessä otetaan huo-
mioon leskelle myönnetty eläke sekä lisäksi
mainitun eläkkeen alkamista edeltäneen vuo-
den loppuun mennessä ansaittu eläke siitä
työstä, josta leskelle ei ole myönnetty elä-
kettä.
— — — — — — — — — — — — —

98 §

Eläkkeen hakeminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos työntekijällä on oikeus 17 §:n mukai-

seen kuntoutukseen, eläkelaitos antaa työky-
vyttömyyseläkehakemuksen käsittelyn yhtey-
dessä 22 §:n perusteella ennakkopäätöksen
työeläkekuntoutuksesta ilman kuntoutushake-
musta.
— — — — — — — — — — — — —

134 §

Maksun perintä ja maksusaatavan vanhentu-
minen

Kunnallisen eläkelaitoksen on määrättävä
tähän lakiin perustuva maksu viiden vuoden
kuluessa saatavan syntymisestä. Maksu-
osuussaatavan katsotaan syntyvän tämän lain
mukaisen lopullisen maksun eräpäivänä. Tä-
män lain perusteella määrätty maksu sekä
sille suorituksen viivästymisen ajalta korko-
lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korko-
kannan mukainen vuotuinen viivästyskorko
ovat suoraan ulosottokelpoisia. Näiden saata-
vien perinnästä säädetään verojen ja maksu-
jen täytäntöönpanosta annetussa laissa
(706/2007). Saatavien perinnästä säädetään
lisäksi saatavien perinnästä annetussa laissa
(513/1999).
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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Tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-
vaan työkyvyttömyyseläkehakemukseen so-

velletaan 22 ja 98 §:ää sellaisina kuin ne
olivat tämän lain voimaan tullessa.
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