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valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain (1296/2006) 16 a §, sellaisena

kuin se on laissa 1451/2011, sekä
lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti:

7 a §
Valtion eläkelain 73 ja 74 §:ää, sellaisena

kuin niistä jälkimmäinen oli 31 päivänä jou-
lukuuta 2012, sovelletaan myös eläkkeisiin,
joissa eläke on myönnetty 31 päivänä joulu-
kuuta 2004 voimassa olleiden säännösten mu-
kaisesti. Ensisijainen etuus vähennetään eläk-
keen saajan saaman eläkkeen määrästä. Jos
eläkkeen määrässä oli otettu huomioon myös
ensisijaisen etuus, ensisijaisen etuuden vaiku-
tus poistetaan eläkkeestä. Ensisijaisen etuu-
den vähentäminen valtion eläkelain mukaan
ei saa kuitenkaan pienentää eläkkeen määrää
enempää kuin olisi tapahtunut, jos eläke olisi
yhteensovitettu VEL-lain 11—13 §:n, sellai-
sina kuin ne olivat 31 päivänä joulukuuta
2004, mukaisesti.

16 a §
Perhe-eläke määräytyy valtion eläkelain

81 ja 85 §:n, sellaisina kuin ne olivat 31
päivänä joulukuuta 2012, mukaisesti myös
sellaisen edunjättäjän jälkeen, jonka saama
eläke on määrätty VEL-lain mukaan, sellai-

sena kuin se oli ennen 1 päivää tammikuuta
2005. Jos edunjättäjän eläke oli yhteensovi-
tettu ensisijaisen etuuden kanssa, perhe-eläk-
keen perusteena käytetään edunjättäjän elä-
kettä, jonka yhteensovituksessa ei ole otettu
huomioon ensisijaista etuutta. Mainittujen
säännösten mukainen ensisijaisen etuuden
vähentäminen ei saa kuitenkaan pienentää
perhe-eläkkeen kokonaismäärää enempää
kuin olisi tapahtunut, jos perhe-eläke olisi
yhteensovitettu valtion perhe-eläkelain 6 §:n,
sellaisena kuin se oli 31 päivänä joulukuuta
2004, mukaisesti.

Valtion eläkekelain 81, 84 ja 85 §:ää so-
velletaan myös sellaiseen perhe-eläkkeeseen,
joka on myönnetty ennen tämän lain voi-
maantuloa voimassa olleiden säännösten mu-
kaisesti ja jonka määrää tarkistetaan edunsaa-
jien lukumäärän muuttumisen vuoksi. Perhe-
eläkkeen perusteena on valtion perhe-eläke-
lain 5 §:n 1 momentin mukainen eläke, kui-
tenkin enintään 31 päivänä joulukuuta 2004
voimassa olleiden säännösten mukaisesti
muiden työeläkelakien mukaisten eläkkeiden
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kanssa yhteensovitettu eläke. Ensisijaista
etuutta vastaava perhe-eläke tai korvaus vä-
hennetään perhe-eläkkeestä siten kuin 1 mo-
mentissa 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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