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valtion eläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion eläkelain (1295/2006) 96 §:n 2 ja 3 momentti sekä 97—99 §, sellaisena

kuin niistä on 98 § laissa 1060/2009, seuraavasti:

96 §

Oikeus jäädä eläkkeelle

— — — — — — — — — — — — —
Sotilaalla, joka on puolustusvoimain ko-

mentajan, pääesikunnan päällikön, kenraalin,
amiraalin, everstin, kommodorin, sotilaspro-
fessorin, upseerin tai opistoupseerin taikka
rajavartiolaitoksen upseerin tai opistoupsee-
rin sotilasvirassa, johon on määrätty erityiset
kelpoisuusehdot puolustusvoimista annetun
lain (551/2007) taikka rajavartiolaitoksen
hallinnosta annetun lain (577/2005) nojalla
annetuissa säädöksissä, on oikeus saada van-
huuseläke, jos:

1) hänellä on sotilasarvo;
2) hän on palveluksen päättyessä täyttänyt

48 vuotta ja ennen eläkkeen alkamista

55 vuotta tai lentäjäntutkintoa edellyttävässä
virassa palveleva virkamies on palveluksen
päättyessä ja ennen eläkkeen alkamista täyt-
tänyt 45 vuotta;

3) hänellä on 95 §:ssä tarkoitetuissa soti-
lasviroissa tai tehtävissä 30 kalenterivuoden
aikana eläkkeeseen oikeuttavia ansioita vä-
hintään 12 000 euroa vuodessa vähennettynä
niillä täysillä vuosilla, jotka hänellä oli jäl-
jellä 55 vuoden iän täyttämisvuoden loppuun,
ja lentäjän tehtävissä palvelevan virkamiehen
osalta lentäjän tutkintoa edellyttävässä vi-
rassa edellä mainittuja ansioita vähintään 20
kalenterivuoden aikana ennen sitä, kun hän
erosi palveluksesta; ja

4) tämän lain 98 §:ssä säädetyt, eläkkeen
perusteena olevia työansioita koskevat edel-
lytykset täyttyvät.

Sotilaalla joka on puolustusvoimien pääin-
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sinöörin, sotilasyli-insinöörin, puolustusvoi-
mien ylilääkärin, sotilasylilääkärin, kenttä-
piispan, sotilaspapin, erikoisupseerin tai ali-
upseerin taikka rajavartiolaitoksen erikoisup-
seerin, rajavartijan tai merivartijan sotilasvi-
rassa, on lisäksi oikeus saada vanhuuseläke,
jos:

1) hän on palveluksen päättyessä täyttänyt
55 vuotta;

2) hänellä on vähintään 30 kalenterivuo-
den aikana 95 §:ssä tarkoitetuissa sotilasvi-
roissa tai tehtävissä eläkkeeseen oikeuttavia
ansioita vähintään 12 000 euroa vuodessa; ja

3) tämän lain 98 §:ssä säädetyt, eläkkeen
perusteena olevia työansioita koskevat edel-
lytykset täyttyvät.
— — — — — — — — — — — — —

97 §

Eläkkeen perusteena oleva työansio ja
loppupalkka

Eläkkeen perusteena olevaa työansiota las-
kettaessa otetaan sotilaalla huomioon ainoas-
taan 98 §:n mukaiset ansiot. Eläkkeen perus-
teena oleva työansio lasketaan ottaen huo-
mioon, mitä 59, 61 ja 70 §:ssä säädetään.

Eläkkeen määräämistä varten lasketaan
1 momentissa tarkoitetuista työansioista lop-
pupalkka. Loppupalkka määrätään enintään
kymmenen eläketapahtumaa edeltävän kalen-
terivuoden tai vastaavasti palveluksen päätty-
mistä edeltävän kymmenen kalenterivuoden
työansioista. Eläketapahtumavuosi otetaan
huomioon yhtenä valintavuotena, jos palve-
lus on päättynyt vuoden viimeisenä päivänä.
Kunkin kalenterivuoden työansioissa otetaan
huomioon myös 62 §:ssä tarkoitetuilta pal-
kattomilta ajoilta saatujen etuuksien perus-
teena olevat ansiot siten kuin 63 §:n 2 mo-
mentissa säädetään sekä huomioon otettavina
vuosina maksetun työkyvyttömyyseläkkeen
tulevan ajan ansiota vastaava ansio. Näin
saatu ansioiden summa jaetaan niiden vuo-
sien lukumäärällä, jotka ansioiden summaa
määrättäessä on otettu huomioon. Jakajana
käytettävissä vuosissa ei oteta huomioon ka-
lenterivuosia, joina ei ole lainkaan 1 momen-
tissa tarkoitettuja ansioita eikä edellä mainit-

tuja työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan
ansioita vastaavaa ansiota. Kyseinen luku
jaetaan 12:lla.

Jos tässä luvussa tarkoitettu palvelus on
2 momentissa huomioon otettavien enintään
kymmenen kalenterivuoden aikana ollut pal-
kattomasti keskeytyneenä yhdenjaksoisesti
vähintään 30 päivän ajan kalenterivuoden ai-
kana, tämä vuosi ja siltä saadut ansiot jäte-
tään hakemuksesta huomioon ottamatta lop-
pupalkkaa määrättäessä. Edellytyksenä on,
että keskeytyksen syynä on muun viran tai
työn kuin sotilasviran tai tehtävän hoitaminen
tai sellainen virkavapaus tai työloma, johon
on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen pe-
rusteella. Sen lisäksi edellytetään, ettei kysei-
sen kalenterivuoden työansioon ole lisätty
näiltä ajoilta 2 momentissa tarkoitettuja pal-
kattoman ajan etuuden perusteena olevia an-
sioita. Vuosia, joita ei oteta huomioon, voi
kuitenkin olla enintään kolmannes 2 momen-
tissa tarkoitetuista enintään kymmenestä ka-
lenterivuodesta.

98 §

Eläkkeen karttuminen

Sotilaalla eläkettä karttuu kaksi prosenttia
vuodessa kunkin vuoden eläkkeen perusteena
olevista työansioista. Puolustusvoimien tai
rajavartiolaitoksen lentäjän tehtävissä palve-
levan virkamiehen eläke karttuu kolme pro-
senttia vuodessa kunkin vuoden eläkkeen pe-
rusteena olevista työansioista. Sotilaan tule-
van ajan eläke karttuu kuten työstä siltä osin
kuin eläkkeeseen luetaan tuleva aika 50 vuo-
den iän täyttämiskuukauden loppuun. Tätä
momenttia sovelletaan vain, jos:

1) sotilaalla on sotilasvirassa eläkkeen pe-
rusteena olevia ansioita vähintään keskimää-
rin 12 000 euroa vuodessa ja hänellä on elä-
keoikeuden syntymistä ja palveluksen päätty-
mistä välittömästi edeltäneiden viiden kalen-
terivuoden aikana vähintään kolmena kalen-
terivuotena tällaisessa virassa eläkkeen pe-
rusteena olevia ansioita edellä mainittu
määrä; tai

2) työkyvyttömyyseläke myönnetään
55 §:ää soveltaen.

Eläke, joka sotilaalle on karttunut 1 mo-
mentin mukaan 97 §:ssä tarkoitettuja kym-
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mentä viimeistä kalenterivuotta edeltäviltä
vuosilta, muunnetaan vastaamaan ansiota-
sossa tapahtunutta muutosta. Karttunut eläke
kerrotaan luvulla, joka saadaan jakamalla
loppupalkka sen määräämisessä käytettäviä
kalenterivuosia edeltävien kalenterivuosien
ansioista lasketulla keskimääräisellä kuukau-
siansiolla. Edeltävien vuosien keskimääräi-
nen kuukausiansio lasketaan lisäämällä kun-
kin vuoden sotilasansioihin 63 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetut tulot sekä näinä vuosina mak-
setun työkyvyttömyyseläkkeen tulevan ajan
ansiota vastaava ansio. Ansiot jaetaan huo-
mioon otettujen vuosien lukumäärällä ja sen
jälkeen 12:lla. Keskimääräistä kuukausian-
siota laskettaessa ei oteta huomioon kahta
ensimmäistä ansiovuotta eikä kalenterivuo-
sia, joina ansiot ovat alle 70 prosenttia kah-
den edellisen keskiansiota määrättäessä mu-
kaan otettavan ansiovuoden keskiansioista,
eikä kolmatta ansiovuotta, jos ansiot ovat alle
70 prosenttia toisen ansiovuoden ansioista.
Kerroin määrätään kahden desimaalin tark-
kuudella. Jos huomioon otettavia vuosia ei
ole, kerroin on 1,00.

Jos palvelus päättyy samana vuonna, jona
vanhuuseläke alkaa, eläkkeen alkamisvuoden
ansioina käytetään 97 §:n mukaan määrättyä
loppupalkkaa. Loppupalkka kerrotaan eläk-
keen alkamisvuoden alusta palveluksen päät-
tymiskuukauden loppuun olevien kalenteri-
kuukausien lukumäärällä.

Edellä 62 §:ssä tarkoitetuilta palkattomilta
ajoilta sotilaan eläke karttuu samoin kuin
muissa kuin sotilasvirassa olevilla työnteki-
jöillä.

Sotilaan vanhuuseläke muunnetaan elinai-
kakertoimella 72 §:n mukaisesti kuitenkin si-
ten, että sotilaan vanhuuseläkkeen alkaessa
eläke muunnetaan eläkkeen alkamisvuodelle
vahvistetulla elinaikakertoimella. Jos soti-
laalle myönnetään työkyvyttömyyden joh-
dosta työkyvyttömyyseläke, työkyvyttömyys-
eläkkeen alkaessa työkyvyttömyyden alkami-
seen mennessä ansaittu eläke muunnetaan
työkyvyttömyyden alkamisvuodelle vahviste-
tulla elinaikakertoimella. Elinaikakerrointa
sovellettaessa sillä muunnetaan sotilaan pal-
veluksesta karttuneen vanhuus-eläkkeen
määrä ennen 99 §:n mukaisesti tehtävää eläk-
keen enimmäismäärän rajausta.

99 §

Eläkkeen enimmäismäärä

Sotilaan tämän luvun mukaisen eläkkeen
enimmäismäärä saa olla enintään 60 prosent-
tia tässä luvussa tarkoitetusta loppupalkasta.
Enimmäismäärässä otetaan huomioon myös
sotilaseläketapahtuman yhteydessä myönnet-
tävät 62 §:ssä tarkoitetut etuudet. Vähennys
tehdään sotilaseläkkeestä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Tätä lakia sovelletaan eläkkeisiin, joissa
eläketapahtuma sattuu 1 päivänä tammikuuta
2016 tai sen jälkeen.

Jos sotilaalla on valtion eläkelain voimaan-
panosta annetun lain (1296/2006) perusteella
oikeus vanhuuseläkkeeseen eläkkeeseen oi-
keuttavan ajan perusteella, eläkkeeseen oi-
keuttava aika 1 päivästä tammikuuta 2014
lukien määrätään vähentämällä sotilasviran
tai tehtävän kestosta aika, jolta virantoimitus
tai työ on ollut palkattomana keskeytyneenä
yhdenjaksoisesti vähintään 30 päivän ajan.

Tämän lain 96 §:n 2 ja 3 momentissa tar-
koitetut vuodet 31 päivään joulukuuta 2013
saakka otetaan huomioon tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleen 96 §:n mukaisesti
laskettuna. Jos sotilaspalvelus päättyy
vuonna 2014 tai 2015 eikä 96 §:n 2 tai 3 mo-
mentin mukainen ansiovaatimus näinä vuo-
sina täyty, palvelusaika lasketaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleen 96 §:n mu-
kaisesti.

Eläke sotilasvirasta tai tehtävästä ennen
1 päivää tammikuuta 2014 sen vuoden lop-
puun, joka edeltää loppupalkkaa laskettaessa
huomioon otettua ensimmäistä vuotta, määrä-
tään tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleen lain ja valtion eläkelain voimaanpa-
nosta annetun lain mukaisesti pitämällä eläk-
keen perusteena olevana palkkana 97 §:n mu-
kaista loppupalkkaa. Samoin menetellään, jos
sotilaspalvelu on päättynyt ennen lain voi-
maantuloa.

Valittaessa ansiovuosia 98 §:n 2 momentin
mukaista kerrointa varten otetaan huomioon
vuodet myös ennen tämän lain voimaantuloa.
Jos vuodet 2014 ja 2015 tällöin jätetään huo-
mioon ottamatta, näiden vuosien keskimää-
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räinen kuukausiansio lasketaan viimeisen
vuotta 2014 edeltävän ansiovuoden ansiosta
ennen tämän lain voimaantuloa voimassa ol-
leen lain mukaisesti.

Tämän lain 96 §:n 2 ja 3 momentissa ja

98 §:n 1 momentissa mainittu rahamäärä vas-
taa työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä
tarkoitetun palkkakertoimen arvoa yksi
(1,000) vuonna 2004.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty
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