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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden 
siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan 
yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muutta-
misesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia 

eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työelä-
kejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen elä-
kejärjestelmän välillä. Ehdotuksen mukaan 
Euroopan yhteisöjen palveluksessa oleva vir-
kamies ja tilapäiseen henkilökuntaan kuu-
luva, joka on siirtänyt eläkeoikeutensa Suo-
mesta Euroopan yhteisöjen eläkejärjestel-
mään ja joka ei saa yhteisöissä oikeutta vas-
taiseen eläkkeeseen, voi palauttaa koko Eu-
roopan yhteisöjen eläkejärjestelmässä karttu-
nutta eläkeoikeutta vastaavan vakuutusma-
temaattisen arvon takaisin Suomen työelä-
kejärjestelmään. Henkilön ei olisi enää mah-
dollista valita, palauttaako hän Suomeen ko-
ko eläkeoikeutensa vai osan yhteisöjen hal-
linnolta saamastaan erorahasta. Ehdotuksen 
mukaan Euroopan yhteisöjen palvelukseen 
lähtevän henkilön ei enää tarvitsisi tehdä 

Eläketurvakeskuksen kanssa sopimusta elä-
keoikeuden palauttamisesta. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan lisättäväksi 
lakiin mahdollisuus vähentää siirrettävän 
eläkeoikeuden pääoma-arvosta maksamatto-
mat yrittäjien ja maatalousyrittäjien eläkeva-
kuutusmaksut. 

Esitys sisältää siirtymäsäännöksen, joka 
koskee niitä virkamiehiä ja tilapäiseen hen-
kilökuntaan kuuluvia, jotka ovat tehneet elä-
keoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen 
ennen ehdotetun lain voimaantuloa. Näiden 
henkilöiden osalta ehdotus takaa voimassa 
olevan lain mukaiset oikeudet valita erorahan 
saamisen ja koko eläkeoikeuden palauttami-
sen välillä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 

————— 
 
 
 
 
 
 
 

YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Johdanto 

Euroopan yhteisöjen palveluksessa olevien 
virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan 
työskentelyn ehdoista säädetään Euroopan 
yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henki-
löstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta 
henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehto-
jen vahvistamisesta sekä yhteisöjen virka-

miehiin tilapäisesti sovellettavien erityisten 
toimenpiteiden laatimisesta annetussa neu-
voston asetuksessa (ETY, Euratom; EHTY) 
N:o 259/68, jäljempänä henkilöstöasetus, ja 
sen liitteissä. Yhteisöjen palveluksessa ole-
van henkilön eläkejärjestelmä määritellään 
henkilöstöasetuksen liitteessä VIII. Sään-
nösten mukaan henkilöllä on aina halutes-
saan oikeus siirtää kansallisessa järjestel-
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mässä ansaitsemansa eläkeoikeudet yhteisö-
jen eläkejärjestelmään. Vastaavasti henkilöllä 
on hänen palveluksensa päätyttyä joko oi-
keus eläkkeeseen yhteisöistä tai oikeus siirtää 
yhteisöiltä saamiaan vanhuuseläkeoikeuksia 
vastaava vakuutusmatemaattinen arvo uuteen 
eläkejärjestelmään tai oikeus erorahaan. 
Säännösten tavoitteena on turvata kertyneen 
eläkeoikeuden säilyminen tilanteissa, jolloin 
henkilö siirtyy jäsenvaltion eläkejärjestelmän 
piiristä yhteisöjen eläkejärjestelmän piiriin ja 
päinvastoin. 

Henkilöstöasetuksen säännökset ovat sel-
laisenaan voimassa olevaa oikeutta, ja ne 
velvoittavat jäsenmaita luomaan eläkeoikeu-
den siirron mahdollistavan kansallisen jär-
jestelmän. Euroopan yhteisöjen palveluk-
sessa olevalle henkilölle eläkeoikeuden siirto 
on vapaaehtoista.  

Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen 
työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen 
eläkejärjestelmän välillä (165/1999), jäljem-
pänä eläkesiirtolaki, on säädetty toteuttamaan 
henkilöstöasetuksen säännösten mukainen 
siirtojärjestelmä Suomessa.  

 
2.  Nykyt i la  

Henkilöstöasetuksessa säädetään palvelus-
suhteen muiden ehtojen lisäksi virkamiesten 
ja tilapäiseen henkilökuntaan kuuluvien oi-
keudesta siirtää eläkeoikeutensa Euroopan 
yhteisöjen eläkejärjestelmään. Heidän pal-
veluksensa päätyttyä ilman oikeutta vastai-
seen eläkkeeseen Euroopan yhteisöistä hen-
kilöstöasetus säätää oikeudesta siirtää virka-
miehen ansaitsema eläkeoikeus toiseen elä-
kejärjestelmään. Jos tämä ei ole mahdollista, 
henkilöllä on oikeus saada Euroopan yhtei-
söiltä eroraha.  

Vanhuuseläkkeeseen oikeutettuja ovat 
kymmenen vuotta yhteisöjen palveluksessa 
työskennellyt henkilö ja 60 vuotta täyttävä 
henkilö, vaikka hän ei olisikaan työskennel-
lyt yhteisöissä kymmentä vuotta. 

Eläkesiirtolaki koskee niitä Euroopan yh-
teisöjen palvelukseen siirtyviä virkamiehiä ja 
tilapäiseen henkilökuntaan kuuluvia, jotka 
haluavat siirtää Suomessa kertyneen eläkeoi-
keutensa Euroopan yhteisöjen eläkejärjes-
telmään. Jos heidän palveluksensa päättyy 
ilman oikeutta vastaiseen eläkkeeseen Eu-

roopan yhteisöistä, he voivat palauttaa eläke-
oikeutensa tai erorahan osan Suomen eläke-
järjestelmään. Eläkesiirtolain eläkeoikeutta ja 
erorahaa koskeva palautusjärjestelmä on luo-
tu sen tulkinnan varaan, joka lakia laadit-
taessa henkilöstöasetuksesta on ollut. Tämän 
tulkinnan mukaan alle kymmenen vuotta Eu-
roopan yhteisöissä palvellut alle 60-vuotias 
virkamies, jolla ei ole oikeutta vastaiseen 
eläkkeeseen Euroopan yhteisöistä, voisi hen-
kilöstöasetuksen säännösten mukaan valita 
joko hänelle maksettavan erorahan tai pa-
lauttaa jäsenmaan eläkejärjestelmään koko 
Euroopan yhteisöjen palveluksessa synty-
nyttä eläkeoikeutta vastaavan vakuutusma-
temaattisesti lasketun pääoma-arvon (rahas-
tosiirto). Henkilöllä olisi siis valintaoikeus 
erorahan maksamisen tai rahastosiirron vä-
lillä, jos jäsenmaa on tehnyt mahdolliseksi 
rahastosiirron palauttamisen kansalliseen 
eläkejärjestelmään. Jos jäsenmaa ei ole luo-
nut eläkeoikeuden palauttamisen mahdollis-
tavaa järjestelmää tai siinä on joitain rajoi-
tuksia, vain erorahan maksaminen on mah-
dollista.  

Eläkesiirtolaki mahdollistaa rahastosiirron 
tekemisen ja virkamiehelle maksetun erora-
han osan palauttamisen Suomen työeläkejär-
jestelmään. Palauttamisen edellytyksenä on 
molemmissa tapauksissa, että henkilö on ol-
lut Suomen eläkejärjestelmän piirissä, siirtä-
nyt Suomesta eläkeoikeutta yhteisöjen jär-
jestelmään ja tehnyt ennen siirtoa sopimuk-
sen Eläketurvakeskuksen kanssa eläkeoikeu-
den palauttamisesta.  

Euroopan yhteisöjen komissio on aikanaan 
käynyt läpi esityksen eläkesiirtolaiksi ja sen 
sopivuuden henkilöstöasetuksen kanssa. 

Euroopan yhteisöjen komissio on sittem-
min ilmoittanut henkilöstöasetuksen erilai-
sesta tulkinnasta, jonka mukaan henkilöllä ei 
ole valintamahdollisuutta erorahan ja rahas-
tosiirron välillä. Komission mukaan henki-
löstöasetusta sovelletaan siten, että alle 
60-vuotiaalla virkamiehellä, jonka palvelus 
Euroopan yhteisöissä päättyy ilman oikeutta 
vastaiseen eläkkeeseen yhteisöistä, on ensi 
sijassa oikeus siirtää yhteisöiltä saamiaan 
vanhuuseläkeoikeuksia vastaava vakuutus-
matemaattinen arvo takaisin jäsenvaltion elä-
kejärjestelmään. Euroopan yhteisöjen hal-
linto tutkii jokaisessa yksittäistapauksessa, 
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onko rahastosiirto henkilön kohdalla mah-
dollinen. Ainoastaan silloin, jos vastaanot-
tava jäsenvaltio ilmoittaa, ettei rahastosiirto 
ole mahdollinen kyseisessä tapauksessa, yh-
teisöjen hallinto maksaa erorahan. Näin voi 
tapahtua silloin, kun eläkejärjestelmä ei 
mahdollista eläkeoikeuden palauttamista tai 
järjestelmässä on sellaisia rajoituksia, jotka 
estävät yksittäistapauksessa siirron tekemi-
sen. Euroopan yhteisöjen hallinto saattaa 
esimerkiksi katsoa, ettei rahastosiirto ole 
mahdollinen, jos kyseessä olevan siirron 
osalta siirtosäännöt käytännössä johtavat elä-
keoikeuden huomattavaan heikkenemiseen. 

Eläkesiirtolain mukaisia eläkeoikeuden 
siirtoja on tehnyt vuodesta 1995 alkaen noin 
460 henkilöä. Sopimuksen Eläketurvakes-
kuksen kanssa on tehnyt noin 80 % eläkeoi-
keutensa siirtäneistä. Eläkeoikeuden siirtoa 
koskevia hakemuksia on tällä hetkellä vireil-
lä 118. Eläkeoikeuksia ei ole vielä palautettu 
yhteisöjen eläkejärjestelmästä takaisin Suo-
men työeläkejärjestelmään. 
 
3.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset   

Esityksessä ehdotetaan, että eläkesiirtolakia 
muutettaisiin vastaamaan komission ilmoit-
tamaa henkilöstöasetuksen säännösten tul-
kintaa. Vaikka henkilöstöasetuksen säännök-
set ovat suoraan sovellettavia, esityksessä 
katsotaan tarpeelliseksi eläkesiirtolain sään-
nösten saattaminen henkilöstöasetuksen 
säännösten soveltamistapaa vastaaviksi, jotta 
eläkesiirtolaki ja henkilöstöasetuksen sovel-
tamistapa eivät olisi keskenään ristiriidassa. 
Esityksen tavoitteena on myös yksinkertais-
taa ja selkiyttää eläkesiirtoon liittyvää me-
nettelyä. Esityksen mukaan virkamies tai ti-
lapäiseen henkilökuntaan kuuluva voi pa-
lauttaa Euroopan yhteisöistä koko yhteisöjen 
eläkejärjestelmän mukaan karttunutta eläke-
oikeutta vastaavan pääoma-arvon. Tämä 
summa sisältää aikanaan Suomesta siirretyn 
eläkeoikeuden lisäksi yhteisöissä kertyneen 
eläkeoikeuden. Palauttamisen edellytyksenä 
olisi, että henkilö on kuulunut Suomen elä-
kejärjestelmään ja siirtänyt Suomesta eläke-
oikeutensa yhteisöjen järjestelmään. Palau-
tuksen voisi tehdä vain sellainen virkamies 
tai tilapäiseen henkilökuntaan kuuluva, jolle 

ei ole syntynyt oikeutta vastaiseen eläkkee-
seen yhteisöistä. 

Erorahan osan palauttaminen ei olisi enää 
mahdollista. Koska Suomessa on tehty mah-
dolliseksi rahastosiirron tekeminen, Euroo-
pan yhteisöjen hallinto ei tämän vuoksi mak-
sa erorahaa henkilölle, joka on palaamassa 
Suomeen.  

Uuden lain voimaantultua ei enää edelly-
tettäisi, että henkilö on tehnyt ennen rahasto-
siirtoa eläketurvakeskuksen kanssa sopimuk-
sen eläkeoikeuden palauttamisesta. Sopimuk-
sen tärkeimpänä sisältönä on ollut siirron ha-
kijan Euroopan yhteisöjen hallinnolle antama 
valtuutus erorahan osan palauttamiseen 
Suomen eläkejärjestelmään. Edellytys, että 
henkilö on siirtänyt Suomesta eläkeoikeutta 
yhteisöjen järjestelmään, säilyisi ennallaan. 

Koska nykyinen eläkesiirtolaki mahdollis-
taa valintamahdollisuuden rahastosiirtona 
tehtävän palautuksen ja erorahan saamisen 
välillä, tämä mahdollisuus on haluttu taata 
myös uuden lain voimaantultua niille henki-
löille, jotka ovat tehneet eläkesiirtoa koske-
van hakemuksen ennen uuden lain voimaan-
tuloa. Edellytys ennakkosopimuksen tekemi-
sestä Eläketurvakeskuksen kanssa pysyisi 
voimassa heidän osaltaan. Järjestely mahdol-
listaa sen, että henkilö saa halutessaan erora-
han rahastosiirron sijasta ja henkilö voi ha-
lutessaan palauttaa osan erorahasta Suomen 
työeläkejärjestelmään. Ennen uuden lain 
voimaantuloa eläkesiirtohakemuksen teh-
neelle henkilölle, joka ei ole tehnyt sopi-
musta Eläketurvakeskuksen kanssa, Euroo-
pan yhteisöjen hallinto maksaa aina erorahan. 
Myös hänen osaltaan järjestely säilyy muut-
tumattomana. 

Siirtojärjestelmän toteuttamisen edellytyk-
senä on ollut Suomen ja Euroopan yhteisöjen 
tekemä sopimus henkilöstöasetuksen liitteen 
VIII artiklojen 11 ja 12 soveltamisesta. So-
pimus sisältää eläkesiirtojärjestelmän toi-
meenpanoon liittyviä menettelyllisiä sään-
nöksiä. Sopimusta on muutettava esitettyjä 
lainmuutoksia vastaavilta osin. Sopimus ei 
sisällä lainsäädännön alaan kuuluvia määrä-
yksiä tai vaadi muuten Eduskunnan hyväk-
symistä. Eläkesiirtolain 15 § valtuuttaa asi-
anomaisen ministeriön eli sosiaali- ja terve-
ysministeriön tekemään sopimuksen siirtoon 
liittyvistä toimenpiteistä. 
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Esityksen mukaan tehtäisiin myös mahdol-
liseksi vähentää siirrettävän eläkeoikeuden 
pääoma-arvosta maksamattomat yrittäjien ja 
maatalousyrittäjien eläkevakuutusmaksut. 
Vähennys tehtäisiin siirrettävän eläkeoikeu-
den pääoma-arvoa koskevassa päätöksessä. 
Esitys ei liity henkilöstöasetuksen säännök-
siin, vaan sen tarkoituksena on mahdollistaa 
maksamattomien vakuutusmaksujen perimi-
nen. 
 
4.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole suuria taloudellisia tai or-
ganisatorisia vaikutuksia. Eläkeoikeuden siir-
tämisen käytännön tehtävistä huolehtii Eläke-
turvakeskus, joka sopii Euroopan yhteisöjen 
hallinnon kanssa tarpeellisista muutoksista 
eläkeoikeuden siirtoon liittyviin menet-
telyihin. Palautuvalle eläkeoikeudelle laske-
taan sen pääoma-arvon perusteella vapaakir-
jaeläkeoikeus. Palautuvista eläkeoikeuksista 
huolehtii Valtiokonttori, joka ottaa vapaa-
kirjan hoitaakseen. Esityksellä ei ole vaiku-
tuksia Valtiokonttorin tehtäviin. Esitys sel-
kiyttää ja yksinkertaistaa Eläketurvakeskuk-
sen hoitamaa eläkesiirtomenettelyä. 

Esitys ei muuta niitä Euroopan yhteisöjen 
virkamiehen tai tilapäiseen henkilökuntaan 

kuuluvan henkilön oikeuksia tai velvolli-
suuksia, jotka heillä henkilöstöasetuksen 
mukaan on. Esitetty laki kuitenkin muuttaa 
jonkin verran eläkesiirrossa Suomessa nou-
datettavaa menettelyä hakijan ja hallinnon 
kannalta selkeämmäksi. Voimaantulosään-
nöksellä taataan ennen lain voimaantuloa 
eläkesiirtohakemuksen tehneille henkilöille 
se asema, joka heillä on voimassa olevan 
eläkesiirtolain mukaan.  

Maksamattomien yrittäjien ja maatalous-
yrittäjien eläkevakuutusmaksujen vähentä-
minen siirrettävän eläkeoikeuden pääoma-ar-
vosta vähentää jonkin verran valtion menoja. 
 
5.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja 
terveysministeriössä. Valmistelun yhteydessä 
on kuultu Eläketurvakeskusta, Valtiokontto-
ria, Tapaturmavakuutuslaitosten liittoa, Maa-
talousyrittäjien eläkelaitosta, Kansanelä-
kelaitosta, valtiovarainministeriötä, ulkoasi-
ainministeriötä, Kuntien eläkevakuutusta, 
Työeläkelaitosten liittoa, Eläkesäätiöyhdis-
tystä, Vakuutuskassojen yhdistystä, Suomen 
Pankkia ja Kirkkohallitusta. Lisäksi on kuul-
tu asian kannalta keskeisimpiä työmark-
kinaosapuolia. 

 
 
 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

3 §. Yhdyslaitos. Pykälän 2 momentin 4 
kohta ehdotetaan kumottavaksi, koska siinä 
asetetaan eläketurvakeskuksen tehtäväksi 
solmia eläkesiirron hakijan kanssa sopimus 
eläkeoikeuden palauttamisesta. 

4 §. Oikeus siirtoon ja siirrettävä eläkeoi-
keus. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 
momentti, joka koskee maksamattomien yrit-
täjien eläkevakuutusmaksujen ja maata-
lousyrittäjien eläkevakuutusmaksujen vä-
hentämistä siirrettävän eläkeoikeuden pää-
oma-arvosta. Eläkeoikeuden siirtäminen rin-
nastetaan yleisesti eläkeoikeuden laskennan 

näkökulmasta eläketapahtumaan. Jos yrittä-
jän tai maatalousyrittäjän maksamattomat 
vakuutusmaksut ovat jo vanhentuneet, ne 
pienentävät eläkkeen perusteena olevaa työ-
tuloa myös eläkesiirtotapauksissa. Maksa-
mattomat eläkevakuutusmaksut, jotka eivät 
ole vanhentuneet, voidaan vähentää yrittäjien 
eläkelain (468/1969) 12 §:n ja maatalous-
yrittäjien eläkelain (467/1969) 12 §:n mu-
kaan eläkkeestä. Eläkesiirtotapauksessa mak-
samattoman eläkevakuutusmaksun vähentä-
miselle on luotava uusi menettely. Toimi-
valtainen eläkelaitos voisi todeta eläkesiirto-
lain 7 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä, että 
siinä ilmoitettu eläkeoikeus on siltä osin eh-
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dollinen kuin siihen kohdistuu maksamatto-
mia eläkevakuutusmaksuja. Jos eläkesiirron 
hakija ei maksa näitä maksuja siihen men-
nessä, kun Eläketurvakeskus antaa päätök-
sensä siirrettävän eläkeoikeuden määrästä 
eläkesiirtolain 9 §:n nojalla, Eläketurvakes-
kus vähentää eläkeoikeuden nojalla lasketta-
vasta pääoma-arvosta maksamattomat va-
kuutusmaksut ennen eläkesiirtolain 6 §:n 
mukaisen koron laskemista ja ennen eläke-
siirtoa yhteisöjen eläkejärjestelmään. Esite-
tyllä menettelyllä eläkeoikeutensa yhteisöjen 
järjestelmään siirtävät yrittäjät ja maatalous-
yrittäjät asetetaan maksamattomien vakuu-
tusmaksujen osalta yhdenvertaiseen asemaan 
muiden yrittäjien ja maatalousyrittäjien kans-
sa.   

8 §. Sopimus eläkeoikeuden palauttami-
sesta. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, koska 
sopimuksia ei enää tehtäisi eikä sopimus olisi 
edellytys eläkeoikeuden palauttamiseksi ta-
kaisin Suomen eläkejärjestelmään. Tämä joh-
tuu siitä, että sopimuksen sisältönä on siirron 
hakijan yhteisöille antama valtuutus maksaa 
osa erorahasta Suomen eläkejärjestelmään. 
Erorahan osan palauttaminen Suomen työ-
eläkejärjestelmään ei olisi enää mahdollista. 

9 §. Siirron toteuttaminen. Pykälän 1 mo-
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
eläkesiirtoa koskevan päätöksen anta-
misajankohta ei olisi enää riippuvainen 
8 §:ssä mainitun sopimuksen tekoajankoh-
dasta. 

12 §. Eläkeoikeuden palauttaminen. Pykä-
län 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että eläkeoikeuden palauttamista kos-
kevista edellytyksistä poistetaan 8 §:ssä mai-
nittu Eläketurvakeskuksen kanssa tehtävä so-
pimus. Eläkeoikeuden voisi palauttaa yhtei-
söjen eläkejärjestelmästä Suomen työeläke-
järjestelmään, jos henkilö on aikanaan kuu-
lunut siihen ja hänen palveluksensa yhtei-
söissä päättyy hänen saamatta mainitun pal-
veluksen perusteella oikeutta vastaiseen 
eläkkeeseen. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että Euroopan yhteisöistä palau-
tettava summa (palautusmäärä) olisi koko 
Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän mu-
kaan karttunutta eläkeoikeutta vastaava pää-
oma-arvo (rahastosiirto). Rahastosiirtona to-
teutettavan palautuksen menettelyssä ei ta-

pahtuisi muutoksia. Erorahan osan käyttämi-
nen palautusmäärän perusteena poistettaisiin. 
Euroopan yhteisöjen hallinto ei maksa hen-
kilöstösäännön mukaan erorahaa, jos rahas-
tosiirto on mahdollinen eläkeoikeuden vas-
taanottavassa järjestelmässä.  

Palautuvalle eläkeoikeudelle lasketaan sen 
pääoma-arvon perusteella vapaakirjaeläkeoi-
keus. Jos eläkkeensaaja katsoo, ettei hänelle 
vapaakirjan perusteella myönnetty eläke ole 
lain ja sosiaali- ja terveysministeriön vah-
vistamien vapaakirjan ehtojen mukainen, hän 
voi hakea eläkesiirtolain 14 §:n mukaan pää-
tökseen muutosta siten kuin valtion elä-
kelaissa (280/1966) säädetään.  

13 §. Palauttamisen oikeusvaikutukset. Py-
kälän 2 momentissa säädetään, että eläkkeen 
yhteensovitusperusteena voidaan käyttää 
myös yhteisöjen eläkkeen perusteena olevaa 
palkkaa, jos eläkeoikeuden palauttaminen on 
toteutettu rahastosiirtona. Koska palautusta ei 
voi esityksen mukaan tehdä muuna kuin ra-
hastosiirtona, 2 momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että siitä poistetaan tarpeet-
tomana maininta rahastosiirrosta. 
 

Voimaantulosäännökset 

Lain olisi tultava voimaan mahdollisimman 
pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja 
vahvistettu. 

Lakiin ehdotetaan otettavaksi soveltamis-
säännös, jonka mukaan esitettyä lakia sovel-
letaan eläkeoikeuden siirtoon, jota koskeva 
hakemus on tehty lain voimaantulon jälkeen. 
Kuitenkin esitetyn lain 4 §:n 3 momenttia, 
joka koskee maksamattomien eläkevakuu-
tusmaksujen vähentämistä siirrettävästä elä-
keoikeudesta sovelletaan myös niihin eläke-
siirtolain 7 §:ssä tarkoitettuihin eläkeoikeutta 
koskeviin päätöksiin, jotka on tehty esitetyn 
lain voimaantulon jälkeen, vaikka siirtoa 
koskeva hakemus olisi tehty jo aikaisemmin. 
Eläkevakuutusmaksujen vähentämisen ulot-
tamisella käsittelyssä oleviin tapauksiin on 
tarkoitus asettaa kaikki yrittäjät yhdenvertai-
seen asemaan maksamattomien eläkevakuu-
tusmaksujen osalta. 

Siirtymäsäännökseen ehdotetaan otetta-
vaksi säännökset niiden henkilöiden osalta, 
jotka ovat tehneet eläkesiirtoa koskevan ha-
kemuksen ennen esitetyn lain voimaantuloa. 
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Koska voimassa oleva eläkesiirtolaki mah-
dollistaa valintamahdollisuuden rahastosiir-
tona tehtävän palautuksen ja erorahan välillä, 
tämä mahdollisuus on haluttu taata myös uu-
den lain voimaantultua niille henkilöille, jot-
ka ovat tehneet hakemuksen voimassa olevan 
lain aikana. Heidän osaltaan edellytettäisiin, 
että henkilö on tehnyt eläkesiirtolain 8 §:n 
mukaisen sopimuksen Eläketurvakeskuksen 
kanssa. Lisäksi siirtymäsäännös asettaisi uu-
den edellytyksen erorahan osan palautusta 
koskevan hakemuksen tekemisestä kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun henkilön pal-
velus Euroopan yhteisöissä päättyy. Lyhyen 
määräajan asettaminen on perusteltua siksi, 
että henkilön eläkeoikeuden kohtelu on syytä 
selvittää mahdollisimman pikaisesti henkilön 
oikeusturvan ja Suomen eläkejärjestelmän 
hallinnoinnin kannalta. Lisäksi eläkeoikeu-
den palauttava henkilö on jo ennen palveluk-
sensa päättymistä joutunut tekemään valin-
nan rahastosiirron ja erorahan välillä, jolloin 
asia ei ole hänelle enää uusi. 

Siirtymäsäännös mahdollistaa sen, että Eu-
roopan yhteisöjen hallinto voi Eläketurva-
keskuksen ilmoituksen perusteella maksaa 
henkilölle erorahan. Euroopan yhteisöjen 
hallinto ilmoittaa Eläketurvakeskukselle sille 
tehdystä eläkeoikeuden palautushakemuk-
sesta. Eläketurvakeskus tiedustelee hakijalta, 
haluaako hän toteuttaa rahastosiirron vai ha-
luaako hän erorahan. Eläketurvakeskus il-
moittaa valitusta järjestelystä yhteisöjen hal-
linnolle. Jos hakija haluaa erorahan, Eläke-
turvakeskus ilmoittaa, ettei rahastosiirron te-
keminen ole mahdollista. Tällöin yhteisöjen 
hallinto maksaa hakijalle erorahan. Erorahan 
saaneella virkamiehellä on siirtymäsäännök-
sen nojalla mahdollisuus erorahan osan pa-
lauttamiseen Suomen työeläkejärjestelmään.  
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 

Laki 

eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejär-
jestelmän välillä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 12 päivänä helmikuuta 1999 eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjes-

telmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain (165/1999) 3 §:n 2 mo-
mentin 4 kohta ja 8 §,  

muutetaan 9 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 ja 2 momentti ja 13 §:n 2 momentti sekä  
lisätään 4 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 
 
 

4 §  

Oikeus siirtoon ja siirrettävä eläkeoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläketurvakeskus voi vähentää yrittäjien 

eläkelain ja maatalousyrittäjien eläkelain 
mukaisen maksamattoman vakuutusmaksun 
siirron kohteena olevan eläkeoikeuden pää-
oma-arvosta.  

 
9 § 

 Siirron toteuttaminen 

Eläketurvakeskus antaa päätöksen Euroo-
pan yhteisöihin siirrettävästä määrästä, joka 
sisältää siirtomäärän ja sille 6 §:n mukaisesti 
laskettavan koron. Päätös annetaan sen jäl-
keen kun 7 §:ssä tarkoitetut päätökset ovat 
tulleet lainvoimaisiksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Eläkeoikeuden palauttaminen 

Henkilöllä on oikeus eläkeoikeuden pa-
lauttamiseen Suomen työeläkejärjestelmään, 
jos henkilön palvelus Euroopan yhteisöissä 
päättyy hänen saamatta mainitun palveluksen 
perusteella oikeutta vastaiseen eläkkeeseen.  

Euroopan yhteisöistä palautettava summa 
(palautusmäärä) on koko Euroopan yhteisö-

jen eläkejärjestelmän mukaan karttunutta 
eläkeoikeutta vastaava pääoma-arvo (rahas-
tosiirto).  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Palauttamisen oikeusvaikutukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kun ratkaistaan eläkkeen saamisen edelly-

tyksiä taikka määrätään työntekijäin eläke-
lain 8 §:ssä tarkoitettua yhteensovitusperus-
tetta tai valtion eläkelain 10 §:n 6 momen-
tissa tarkoitettua eläkkeiden enimmäismää-
rää, otetaan huomioon siirtomäärän perus-
teena olevat palveluajat ja työansiot. Yhteen-
sovitusperusteena voidaan käyttää myös Eu-
roopan yhteisöjen eläkkeen perusteena ole-
vaa palkkaa.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

2002. 
Tätä lakia sovelletaan eläkeoikeuden siir-

toon, jota koskeva hakemus on tehty tämän 
lain voimaantulon jälkeen. Tämän lain 4 §:n 
3 momenttia sovelletaan kuitenkin myös nii-
hin lain 7 §:ssä tarkoitettuihin päätöksiin, 
jotka tehdään tämän lain voimaantulon jäl-
keen, vaikka siirtoa koskeva hakemus olisi 
tehty aikaisemmin. 

Henkilöt, jotka ovat hakeneet eläkeoikeu-
den siirtoa ennen tämän lain voimaantuloa, 
voivat Eläketurvakeskuksen luvalla palauttaa 
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lain 1 §:ssä mainitun Euroopan yhteisöjen 
asetuksen liitteen VIII 12 artiklan mukaisesta 
erorahasta Suomen työeläkejärjestelmään sen 
osan, joka vastaa yhteisöille suoritettua siir-
tomäärää korotettuna työntekijäin eläkelain 
12 a §:n 5 momentissa tarkoitetulla laskupe-
rustekorolla. Hakemus erorahan osan pa-
lauttamisesta on tehtävä Eläketurvakeskuk-

selle kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa 
siitä, kun henkilön palvelus Euroopan yhtei-
söissä päättyy. Oikeus tässä säännöksessä 
tarkoitettuun eläkeoikeuden palautukseen on 
kuitenkin vain niillä henkilöillä, jotka ovat 
tehneet tällä lailla kumotun 8 §:n mukaisen 
sopimuksen Eläketurvakeskuksen kanssa. 

————— 

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2002 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
Laki 

eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejär-
jestelmän välillä annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 12 päivänä helmikuuta 1999 eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjes-

telmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain (165/1999) 3 §:n 2 mo-
mentin 4 kohta ja 8 §,  

muutetaan 9 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 ja 2 momentti ja 13 §:n 2 momentti sekä  
lisätään 4 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

3 § 

Yhdyslaitos 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yhdyslaitoksena eläketurvakeskuksen 

tehtävänä on muun muassa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) tehdä siirron hakijan kanssa sopimus 3 
luvun mukaisesta eläkeoikeuden palautta-
misesta; 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

(kumotaan) 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
 

4 §  

Oikeus siirtoon ja siirrettävä eläkeoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläketurvakeskus voi vähentää yrittäjien 

eläkelain ja maatalousyrittäjien eläkelain 
mukaisen maksamattoman vakuutusmaksun 
siirron kohteena olevan eläkeoikeuden pää-
oma-arvosta. 

 
 

8 § 

Sopimus eläkeoikeuden palauttamisesta 

Siirron hakija voi tehdä eläketurvakes-
kuksen kanssa sopimuksen eläkeoikeuksien 
palauttamisesta Suomen työeläkejärjestel-

8 § 

Sopimus eläkeoikeuden palauttamisesta 

(kumotaan) 
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mään. Sopimuksessa siirron hakija valtuut-
taa Euroopan yhteisöjen hallinnon suorit-
tamaan eläketurvakeskukselle 12 §:ssä tar-
koitetussa erorahatilanteessa määrän, joka 
perustuu tämän lain mukaisesti yhteisöihin 
siirretyn eläkeoikeuden arvoon. Sopimus 
tehdään sen jälkeen, kun 7 §:ssä tarkoitetut 
päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi. 
 

9 § 

Siirron toteuttaminen 

Eläketurvakeskus antaa päätöksen Euroopan 
yhteisöihin siirrettävästä määrästä, joka sisäl-
tää siirtomäärän ja sille 6 §:n mukaisesti las-
kettavan koron. Päätös annetaan 8 §:n mukai-
sen sopimuksen tekemisen jälkeen tai, jos so-
pimusta ei ole tehty, sen jälkeen kun 7 §:ssä 
tarkoitetut päätökset ovat tulleet lainvoimai-
siksi. 

9 § 

 Siirron toteuttaminen 

Eläketurvakeskus antaa päätöksen Euroopan 
yhteisöihin siirrettävästä määrästä, joka sisäl-
tää siirtomäärän ja sille 6 §:n mukaisesti las-
kettavan koron. Päätös annetaan sen jälkeen 
kun 7 §:ssä tarkoitetut päätökset ovat tulleet 
lainvoimaisiksi. 
 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Eläkeoikeuden palauttaminen 

Henkilöllä on oikeus eläkeoikeuden pa-
lauttamiseen Suomen työeläkejärjestel-
mään, jos henkilön palvelus Euroopan yh-
teisöissä päättyy hänen saamatta mainitun 
palveluksen perusteella oikeutta vastaiseen 
eläkkeeseen ja jos hän on tehnyt 8 §:n mu-
kaisen sopimuksen eläketurvakeskuksen 
kanssa. 

12 § 

Eläkeoikeuden palauttaminen 

Henkilöllä on oikeus eläkeoikeuden pa-
lauttamiseen Suomen työeläkejärjestel-
mään, jos henkilön palvelus Euroopan yh-
teisöissä päättyy hänen saamatta mainitun 
palveluksen perusteella oikeutta vastaiseen 
eläkkeeseen. 

Euroopan yhteisöistä palautettava summa 
(palautusmäärä) on erorahasta osa, joka 
vastaa yhteisöille suoritettua siirtomäärää 
korotettuna työntekijäin eläkelain 12 a §:n 
5 momentissa tarkoitetulla laskuperusteko-
rolla, tai koko Euroopan yhteisöjen eläke-
järjestelmän mukaan karttunutta eläkeoike-
utta vastaava pääoma-arvo (rahastosiirto). 

Euroopan yhteisöistä palautettava summa 
(palautusmäärä) on koko Euroopan yhtei-
söjen eläkejärjestelmän mukaan karttunutta 
eläkeoikeutta vastaava pääoma-arvo (rahas-
tosiirto). 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Palauttamisen oikeusvaikutukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kun ratkaistaan eläkkeen saamisen edelly-

tyksiä taikka määrätään työntekijäin eläkelain 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kun ratkaistaan eläkkeen saamisen edelly-

tyksiä taikka määrätään työntekijäin eläkelain 
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8 §:ssä tarkoitettua yhteensovitusperustetta tai 
valtion eläkelain 10 §:n 6 momentissa tarkoi-
tettua eläkkeen enimmäismäärää, otetaan 
huomioon siirtomäärän perusteena olevat pal-
veluajat ja työnansiot. Yhteensovitusperustee-
na voidaan käyttää myös Euroopan yhteisöjen 
eläkkeen perusteena olevaa palkkaa, jos elä-
keoikeuden palauttaminen on toteutettu 12 §:n 
2 momentissa tarkoitettuna rahastosiirtona. 

8 §:ssä tarkoitettua yhteensovitusperustetta tai 
valtion eläkelain 10 §:n 6 momentissa tarkoi-
tettua eläkkeiden enimmäismäärää, otetaan 
huomioon siirtomäärän perusteena olevat pal-
veluajat ja työansiot. Yhteensovitusperusteena 
voidaan käyttää myös Euroopan yhteisöjen 
eläkkeen perusteena olevaa palkkaa.  
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä       kuuta 

2002. 
Tätä lakia sovelletaan eläkeoikeuden siir-

toon, jota koskeva hakemus on tehty tämän 
lain voimaantulon jälkeen. Tämän lain 4 §:n 3 
momenttia sovelletaan kuitenkin myös niihin 
lain 7 §:ssä tarkoitettuihin päätöksiin, jotka 
tehdään tämän lain voimaantulon jälkeen, 
vaikka siirtoa koskeva hakemus olisi tehty ai-
kaisemmin. 

Henkilöt, jotka ovat hakeneet eläkeoikeuden 
siirtoa ennen tämän lain voimaantuloa, voivat 
Eläketurvakeskuksen luvalla palauttaa lain 
1 §:ssä mainitun Euroopan yhteisöjen asetuk-
sen liitteen VIII 12 artiklan mukaisesta erora-
hasta Suomen työeläkejärjestelmään sen osan, 
joka vastaa yhteisöille suoritettua siirtomää-
rää korotettuna työntekijäin eläkelain 
12 a §:n 5 momentissa tarkoitetulla laskupe-
rustekorolla. Hakemus erorahan osan palaut-
tamisesta on tehtävä Eläketurvakeskukselle 
kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa siitä, 
kun henkilön palvelus Euroopan yhteisöissä 
päättyy. Oikeus tässä säännöksessä tarkoitet-
tuun eläkeoikeuden palautukseen on kuitenkin 
vain niillä henkilöillä, jotka ovat tehneet tällä 
lailla kumotun 8 §:n mukaisen sopimuksen 
Eläketurvakeskuksen kanssa. 

——— 
 


