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Laki
eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen
eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain (165/1999) 4 §:n 2 momentti, 6 §, 12 §:n 3
momentti sekä 13 ja 14 §,
sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 2 momentti sekä 13 ja 14 § laissa 687/2006 ja 12 §:n
3 momentti laissa 557/2012, seuraavasti:
4§
Oikeus siirtoon ja siirrettävä eläkeoikeus
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Siirron kohteena on eläkeoikeus, joka on karttunut siirtoon oikeutetulle siirtomäärän
laskentapäivään mennessä, tarkistettuna työntekijän eläkelain 96 §:n mukaisesti. Siirto
koskee myös työntekijäin eläkelain 11 §:n, sellaisena kuin se oli 31 päivänä joulukuuta
2006 sekä maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 11 §:n ja yrittäjien eläkelain
(468/1969) 11 §:n, sellaisina kuin ne olivat 31 päivänä joulukuuta 2000, mukaisia lisäetuja
lukuun ottamatta hautausavustusta. Siirrettävä eläkeoikeus käsittää työntekijäin eläkelain
8 §:n 4 momentin 3—5 ja 7—9 kohdassa, sellaisina kuin ne olivat 31 päivänä joulukuuta
2006, mainittujen lakien, eläkeohjesäännön, eläkesääntöjen ja työntekijän eläkelain mukaiset eläkeoikeudet yhteen sovitettuina ja muunnettuina vastaamaan eläkeoikeutta 63
vuoden iässä sen mukaisesti, mitä valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain
(679/2004) voimaantulosäännöksessä ja kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain
(713/2004) voimaantulosäännöksessä, sellaisina kuin ne olivat 31 päivänä joulukuuta
2016, säädetään.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
6§
Siirtomäärälle laskettava korko
Siirtomäärälle maksetaan 3,1 prosentin vuotuista korkoa siirtomäärän laskentapäivästä
siihen päivään, jona siirto Euroopan unionin eläkejärjestelmään tapahtuu.
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12 §
Eläkeoikeuden palauttaminen
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Suomeen 1 momentin mukaisesti palautettavan eläkeoikeuden pääoma-arvona käytetään palautusmäärää. Pääoma-arvosta lasketaan eläkeoikeus 5 §:ssä tarkoitettujen perusteiden mukaisesti. Näistä eläkeoikeuksista huolehtii Keva samalla tavalla kuin valtion palvelukseen perustuvista eläkeoikeuksista. Palautusmäärä tuloutetaan valtion eläkerahastolle.
13 §
Palauttamisen oikeusvaikutukset
Palautetun eläkeoikeuden perusteella henkilöllä on oikeus julkisten alojen eläkelain
(81/2016) mukaiseen eläkkeeseen siten, että oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle määräytyy
julkisten alojen eläkelain 10 §:n mukaisesti. Suomen työeläkejärjestelmään siirretyn eläkeoikeuden perusteella myönnettävää eläkettä määrättäessä eläkkeeseen oikeuttavaksi
ajaksi ei lueta julkisten alojen eläkelain 83 §:ssä tarkoitettua tulevaa aikaa eikä julkisten
alojen eläkelain 88 §:n mukaisen tulevan ajan ansioissa oteta huomioon Suomen työeläkejärjestelmään siirrettyä määrää.
14 §
Muutoksenhaku
Jos eläkkeensaaja katsoo, ettei hänelle tämän luvun perusteella myönnetty eläke ole tämän lain mukainen, hän saa hakea päätökseen muutosta tai lainvoimaisen päätöksen poistamista siten kuin julkisten alojen eläkelaissa säädetään.
————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Tätä lakia sovelletaan eläkeoikeuden siirtoon Euroopan unionin eläkejärjestelmään, jos
siirtomäärän laskentapäivä on 1 päivä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen.
Tämän lain 13 §:ää sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa palautettuun eläkeoikeuteen.
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