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työntekijän eläkelain voimaanpanolain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 8 §:n 2 ja 5 momentti, sellai-

sina kuin ne ovat laissa 1098/2008, ja
muutetaan 8 §:n 3 momentti ja 9 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1098/2008, seuraavasti:

8 §
— — — — — — — — — — — — —

Vuonna 2008 annettavalla työntekijän elä-
keotteella on tiedot työntekijän eläkelain
75 §:n 1 momentin 1—4 kohdassa tarkoite-
tuista työansioista ja etuuksista kymmeneltä
eläkeotteen antamista edeltävältä kalenteri-
vuodelta, vuonna 2009 vastaavat tiedot ovat
yhdeksältä, vuonna 2010 kahdeksalta,
vuonna 2011 seitsemältä ja vuonna 2012
kuudelta eläkeotteen antamista edeltävältä
vuodelta. Työntekijän eläkelain 75 §:n 1 mo-
mentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei
kuitenkaan ilmoiteta eläkeotteella aikaisem-
malta ajalta kuin vuodesta 2005.
— — — — — — — — — — — — —

9 §
Työntekijän eläkelain 125 §:n ja 126 §:n

4 momentin sekä 158 ja 162 §:n mukaista
viiden vuoden vanhentumisaikaa sovelletaan

vuoden 2013 alusta. Vuosina 2007 ja 2008
mainittu vanhentumisaika on kymmenen
vuotta, vuonna 2009 yhdeksän, vuonna 2010
kahdeksan, vuonna 2011 seitsemän ja vuonna
2012 kuusi vuotta. Mainittuja vanhentumisai-
koja laskettaessa otetaan huomioon myös en-
nen lain voimaantuloa kulunut aika. Lyhytai-
kaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin elä-
kelain sekä taiteilijoiden ja eräiden erityisryh-
miin kuuluvien työntekijäin eläkelain mu-
kaista vakuutusmaksua ei kuitenkaan määrätä
takautuvasti pidemmältä ajalta kuin lyhytai-
kaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin elä-
kelain 10 §:n 4 momentin tai taiteilijoiden ja
eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin
eläkelain 8 §:n 1 momentin mukaiselta vii-
deltä kalenterivuodelta vuoden 2007 alusta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.
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