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Laki
työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 7 § ja 27 §:n 2 momentti

sekä
lisätään 30 b §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1210/2013 ja 70/2016, uusi 5 ja

6 momentti seuraavasti:

7 §
Mitä työntekijän eläkelain 37, 107, 107 a, 107 b ja 108—111 §:ssä säädetään viimeisen

eläkelaitoksen järjestelystä, ei sovelleta silloin, kun eläkkeenhakija saa tai hänellä on oi-
keus saada ennen 1 päivää tammikuuta 2004 vireille tulleen hakemuksen perusteella
omaan työ- tai virkasuhteeseen tai yrittäjätoimintaan perustuvaa eläkettä taikka maatalo-
usyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990) mukaista eläkettä,
maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/1992) mukaista luopumis-
korvausta tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukaista luo-
pumistukea ja hän hakee uutta eläkettä tai hänelle aikaisemmin myönnetyn eläkkeen jat-
kamista. Mainittuja säännöksiä ei sovelleta myöskään silloin, kun ennen 1 päivää tammi-
kuuta 2004 vireille tulleen hakemuksen perusteella myönnettyä ja sittemmin keskeytettyä
eläkettä ryhdytään maksamaan uudelleen. Jos edunjättäjä sai kuollessaan sellaista eläket-
tä, johon ei ole sovellettu edellä mainittuja työntekijän eläkelain säännöksiä, niitä ei so-
velleta myöskään hänen jälkeensä myönnettävään perhe-eläkkeeseen.

27 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla työntekijällä on oikeus saada vanhuuseläke vähentä-
mättömänä 63 vuotta täytettyään. Jos kuitenkin työntekijä jatkaa osa-aikatyössä 65 vuotta
täytettyään, osa-aikaeläke muuttuu samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi 65 vuoden iän
täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Tällöin työansioista karttuu eläkettä 1,5
prosenttia vuodessa 65 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alun ja
68 vuoden iän täyttämiskuukauden lopun välisenä aikana. Jos osa-aikatyöstä karttunut
vanhuuseläke alkaa myöhemmin kuin 68 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta,
lykättyä eläkkeen osaa korotetaan siten kuin työntekijän eläkelain 12 §:n 4 momentissa
säädetään sellaisena kuin se oli voimassa 31 päivänä joulukuuta 2016. Mitä tässä pykäläs-
sä säädetään, sovelletaan myös silloin, kun myönnetään uutta eläkettä sellaisen osa-ai-
kaeläkkeen jälkeen, jonka eläketapahtuma oli ennen 1 päivää tammikuuta 2005.
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30 b §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Jos työnantaja tai työntekijä huomaa 1 momentissa tarkoitettuun lisäeläkevakuutukseen
tai lisäeläkkeeseen vaikuttavissa tiedoissa virheen tai puutteen, työnantajan tai työntekijän
on esitettävä eläkelaitokselle vaatimus tietojen korjaamisesta viimeistään 31 päivänä jou-
lukuuta 2020. Työnantajan tai työntekijän on tarvittaessa esitettävä vaatimuksensa perus-
teista sellainen selvitys kuin häneltä kohtuudella voidaan edellyttää. Eläkelaitoksen on
määrättävä tietojen korjaamisesta aiheutuva lisäeläkevakuutuksen vakuutusmaksu vii-
meistään 20 päivänä kesäkuuta 2021. Tarkemmat määräykset lisäeläkevakuutuksen va-
kuutusmaksun määräämisestä annetaan työntekijän eläkelain 166 §:ssä tarkoitetuissa so-
siaali- ja terveysministeriön antamissa ja vahvistamissa laskuperusteissa.

Jos työnantaja tai työntekijä ilmoittaa lisäeläkevakuutukseen tai lisäeläkkeeseen vaikut-
tavissa tiedoissa olevan virheen tai puutteen 1 päivänä tammikuuta 2021 tai sen jälkeen,
eläkelaitos korjaa virheen tai puutteen, jos se on aiheutunut eläkelaitoksesta johtuvasta
syystä. Työnantajan tai työntekijän on tarvittaessa esitettävä vaatimuksensa perusteista
sellainen selvitys kuin häneltä kohtuudella voidaan edellyttää. Eläkelaitos antaa päätöksen
asiassa.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
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