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Laki
merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 2 ja 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain (1291/2006) 21 §:n 2 mo-

mentti ja
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 297/2015, uusi 6—8 momentti seuraavasti:

2 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Jos eläkekassa on uuden lain 108 §:n mukaan toimivaltainen käsittelemään työuraelä-
kettä koskevan hakemuksen, työuraeläkkeen määrä määräytyy 1, 2 ja 5 momentin mu-
kaan. Muussa tapauksessa työuraeläkkeen määrä määräytyy 3—5 momentin mukaan. Jos
kuitenkin työuraeläke myönnetään osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkeen, työu-
raeläkkeen määrä määräytyy siten kuin 7 ja 8 momentissa säädetään.

Jos työntekijä jää osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle uuden lain alaisesta työ-
suhteesta eläkekassan ollessa uuden lain 108 §:n perusteella toimivaltainen käsittelemään
eläkehakemuksen, osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena oleva eläkkeen
määrä määräytyy 1, 2 ja 5 momentin mukaan. Tällöin myös osittaisen varhennetun van-
huuseläkkeen jälkeen myönnettävän vanhuuseläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen ja työu-
raeläkkeen määrä määräytyy soveltaen samoja 1 ja 2 momentin kohtia, joita on aikaisem-
min sovellettu laskettaessa osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena olevaa
eläkkeen määrää.

Jos työntekijä jää osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle muussa kuin 7 momen-
tissa tarkoitetussa tilanteessa, osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena oleva
eläkkeen määrä määräytyy 3—5 momentin mukaan. Tällöin myös osittaisen varhennetun
vanhuuseläkkeen jälkeen myönnettävän vanhuuseläkkeen, työkyvyttömyyseläkkeen ja
työuraeläkkeen määrä määräytyy soveltaen samoja 3 ja 4 momentin kohtia, joita on aikai-
semmin sovellettu laskettaessa osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteena olevaa
eläkkeen määrää.

21 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

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. Sen estämättä, mitä uuden lain 72 §:n
1 momentin 3 kohdassa säädetään, eläkettä karttuu työansioista 2 prosenttia vuodessa sitä
seuraavan kalenterikuukauden alusta, jona työntekijä täyttää 63 vuotta, sen kalenterikuu-
kauden loppuun, jona työntekijä täyttää 65 vuotta, ja 1,6 prosenttia vuodessa 65 vuoden
iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alun ja 68 vuoden iän täyttämiskuukauden
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lopun välisenä aikana. Jos osa-aikatyöstä karttunut vanhuuseläke alkaa myöhemmin kuin
68 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta, lykättyä eläkkeen osaa korotetaan
siten kuin uuden lain 11 §:n 4 momentissa, sellaisena kuin se oli voimassa 31 päivänä jou-
lukuuta 2016, säädetään. Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan myös silloin, kun
myönnetään uutta eläkettä sellaisen osa-aikaeläkkeen jälkeen, jonka eläketapahtuma oli
ennen 1 päivää tammikuuta 2005.

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