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työntekijän eläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan työntekijän eläkelain (395/2006) 91 §:n 4 momentti,
muutetaan 36 §, 88 §:n 1 ja 2 momentti, 89 §:n 2 momentti, 91 §:n 3 momentti ja 159 §,

sellaisena kuin niistä on 159 § laissa 1164/2007, sekä
lisätään 90 §:ään siitä lailla 627/2009 kumotun 4 momentin tilalle uusi 4 momentti, lakiin

uusi 91 a §, 101 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja
184 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1427/2011, uusi 2 momentti seuraavasti:

36 §

Kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen

Ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen
työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on selvitet-
tävä, onko työntekijällä oikeus 25 §:n mukai-
seen kuntoutukseen ja varmistettava, että
työntekijän mahdollisuudet muun lainsäädän-
nön mukaiseen kuntoutukseen on selvitetty.
Jos työntekijällä on oikeus 25 §:n mukaiseen
kuntoutukseen, eläkelaitos antaa oikeudesta
kuntoutukseen ennakkopäätöksen 27 §:n mu-
kaan.

4 luku

Eläkkeen määräytyminen

88 §

Leskeneläkkeen vähentäminen

Lesken ansiotyön perusteella saamat työ-

eläkelakeihin ja niihin rinnastettaviin lakeihin
perustuvat eläkkeet vähentävät leskenelä-
kettä. Leskeneläkettä vähennettäessä lesken
saamat eläkkeet otetaan huomioon vähentä-
mättä niistä 92 ja 93 §:ssä tarkoitettuja ensi-
sijaisia etuuksia ja lesken saama osatyökyvyt-
tömyyseläke otetaan huomioon täyden työky-
vyttömyyseläkkeen määräisenä. Leskenelä-
kettä vähennettäessä lesken saaman vanhuus-
eläkkeen lisäksi otetaan huomioon lesken
edunjättäjän kuolinvuotta edeltäneen vuoden
loppuun mennessä ansaitsema eläke siitä
työstä, josta eläkettä ei ole vielä myönnetty.
Lisäksi leskeneläkettä vähennettäessä otetaan
huomioon edellä mainittua eläkettä vastaava
etuus, joka maksetaan tai olisi maksettava
leskelle ulkomailta tai Euroopan unionin toi-
mielimen taikka kansainvälisen järjestön pal-
veluksen perusteella.

Jos leski ei saa 1 momentissa tarkoitettua
eläkettä, lesken työeläkkeenä pidetään kui-
tenkin sitä laskennallista eläkettä, joka les-
kelle olisi myönnetty, jos hän olisi tullut täy-
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teen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutta-
vassa määrin työkyvyttömäksi edunjättäjän
kuolinpäivänä. Jos leski on täyttänyt jonkin
työeläkelain mukaisen vanhuuseläkkeeseen
oikeuttavan iän viimeistään edunjättäjän kuo-
linpäivänä, lesken työeläkkeenä pidetään sitä
laskennallista eläkettä, joka hänelle on karttu-
nut edunjättäjän kuolinvuotta edeltäneen vuo-
den loppuun mennessä. Jos leski on työsken-
nellyt ulkomailla tai Euroopan unionin toimi-
elimen tai kansainvälisen järjestön palveluk-
sessa, lesken työeläkkeenä pidetään sitä las-
kennallista eläkettä, joka leskelle olisi myön-
netty, jos hänen ulkomailla, Euroopan
unionin toimielimen tai kansainvälisen järjes-
tön palvelukseen perustuvaan vakuutusaikaan
luettava työskentelynsä olisi tämän lain
alaista.
— — — — — — — — — — — — —

89 §

Leskeneläkkeen vähentämisen ajankohta

— — — — — — — — — — — — —
Jos edunjättäjän kuollessa hänen ja lesken

kanssa samassa taloudessa asui lapsi tai lap-
sia, joilla on oikeus lapseneläkkeeseen edun-
jättäjän jälkeen, leskeneläkettä ei vähennetä
ennen kuin nuorin lapsista täyttää 18 vuotta.
Tällöin lesken laskennallisena eläkkeenä pi-
detään sitä työkyvyttömyyseläkettä, joka hä-
nelle olisi myönnetty, jos hän olisi tullut täy-
teen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutta-
vassa määrin työkyvyttömäksi nuorimman
lapsen täyttäessä 18 vuotta. Jos leski tuolloin
on täyttänyt vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan
iän, lesken laskennallisena eläkkeenä pide-
tään sitä vanhuuseläkettä, jonka hän on an-
sainnut nuorimman lapsen 18 vuoden iän
täyttämistä edeltäneen vuoden loppuun men-
nessä.

90 §

Leskeneläkkeen vähennyksen peruste ja
määrä

— — — — — — — — — — — — —
Leskeneläkettä tarkistettaessa käytetään sa-

maa eläkkeen vähennyksen perustetta kuin
leskeneläkettä ensimmäisen kerran vähennet-
täessä.

91 §

Leskeneläkkeen vähentäminen
erityistilanteissa

— — — — — — — — — — — — —
Leskeneläke tarkistetaan, kun lesken olo-

suhteissa tapahtuu sellainen muutos, jonka
takia 1 momentissa tarkoitetut edellytykset
eivät enää täyty.

91 a §

Leskeneläkkeen tarkistaminen

Jos leskeneläkettä ensimmäistä kertaa vä-
hennettäessä lesken omana eläkkeenä on
otettu huomioon laskennallinen työkyvyttö-
myyseläke tai jos leskeneläkkeen vähentämi-
nen on tehty 91 §:n mukaan, 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 80 §:n säännöksiä eläkkeen
myöntämisestä entisin perustein.

Leskeneläke tarkistetaan 1 tai 2 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.

101 §

Eläkehakemus

— — — — — — — — — — — — —
Jos työntekijällä on oikeus 25 §:n mukai-

seen kuntoutukseen, eläkelaitos antaa työky-
vyttömyyseläkehakemuksen käsittelyn yhtey-
dessä 36 §:n perusteella ennakkopäätöksen
työeläkekuntoutuksesta ilman kuntoutushake-
musta.
— — — — — — — — — — — — —
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159 §

Työeläkevakuutusmaksun ulosottokelpoisuus

Eläkelaitoksen tämän lain perusteella mää-
räämä työeläkevakuutusmaksu ja 163 §:ssä
sekä 186 §:n 5 momentissa tarkoitettu koro-
tettu työeläkevakuutusmaksu viivästyskor-
koineen ovat suoraan ulosottokelpoisia. Näi-
den saatavien perinnästä säädetään verojen ja
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa.
Saatavien perinnästä säädetään lisäksi saata-
vien perinnästä annetussa laissa (513/1999).

184 §

Päätös kustannusten jakamisesta

— — — — — — — — — — — — —
Jos eläkelaitos laiminlyö maksaa sen vas-

tuulle tulevista kustannuksista määrätyn mak-
sun tai Eläketurvakeskus laiminlyö maksaa
eläkelaitokselle määrätyn hyvityksen 1 mo-
mentissa tarkoitetussa päätöksessä mainittuna
eräpäivänä, maksun tai hyvityksen viivästy-
misen ajalta peritään korkolain 4 a §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun korkokannan mukainen
viivästyskorko. Viivästyskorkoa ei kuiten-
kaan peritä viivästymisen ajalta, joka johtuu

siitä, että Eläketurvakeskus on yhdistänyt elä-
kelaitoksen maksettaviksi tulevia ja sille hy-
vitettäviä eriä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-
viin työkyvyttömyyseläkehakemuksiin sovel-
letaan 36 ja 101 §:ää sellaisina kuin ne olivat
tämän lain voimaan tullessa.

Sen estämättä, mitä työntekijän eläkelain
muuttamisesta annetun lain (627/2009) voi-
maantulosäännöksen 1 ja 2 momentissa sää-
detään 68 §:n 2 momentista, päättyneen työ-
kyvyttömyyseläkkeen ajalta tulevan ajan
eläkkeen perusteena olevasta ansiosta karttuu
eläkettä 1,5 karttumisprosentin mukaan, jos
päättyneen työkyvyttömyyseläkkeen eläketa-
pahtuma on vuonna 2006 tai sen jälkeen ja
jos uusin perustein määrättävä vanhuuseläke
alkaa 1 päivänä tammikuuta 2010 tai sen
jälkeen tai uusin perustein määrättävän eläk-
keen eläketapahtuma on 1 päivänä tammi-
kuuta 2010 tai sen jälkeen. Tämän lain voi-
maan tullessa maksussa olevan tässä momen-
tissa tarkoitetun eläkkeen määrän eläkelaitos
tarkistaa 1 päivästä tammikuuta 2015.
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