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merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 2 ja 20 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain (1291/2006) 2 §:n 3 momentti ja

20 §:n 3 momentti seuraavasti:

2 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos työntekijälle ei ole karttunut vanhan tai
uuden lain mukaista eläkettä ollenkaan
31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen taikka jos
uuden lain mukainen eläke määräytyy maini-
tun lain 72—76 §:n mukaisesti, ennen 1 päi-
vää tammikuuta 2005 karttunut eläke mää-
räytyy siten kuin tämän momentin 1 tai
2 kohdassa säädetään soveltaen 1 kohdassa
vanhan lain 17 §:n 3—5 ja 7—9 momenttia
sekä 20 §:n 1 momentin 1—5 virkettä, sellai-
sina kuin ne olivat ennen 1 päivää tammi-
kuuta 2005 voimassa olleessa vanhassa
laissa, sekä merimieseläkelain muuttamisesta
annetun lain (1745/1995) voimaantulosään-
nöksen 7 momenttia:

1) karttunut eläke määräytyy siten kuin
1 momentin 1 kohdassa säädetään;

2) karttunut eläke määräytyy vanhan lain
17 §:n 3—5 ja 7—9 momentin mukaisesti
sellaisina kuin ne olivat voimassa 31 päivänä
joulukuuta 2004, siltä osin kuin eläkkeeseen
oikeuttava aika kohdistuu vuosille
1991—2004; ajalta ennen 1 päivää tammi-

kuuta 1991 ansaitulta eläkkeeseen oikeutta-
valta maksukuukaudelta eläkkeen määrä on
1/8 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta
palkasta.
— — — — — — — — — — — — —

20 §
— — — — — — — — — — — — —

Perhe-eläke, joka perustuu edunjättäjän en-
nen 1 päivää tammikuuta 2005 voimassa ol-
leen vanhan lain mukaisesti määräytyneeseen
eläkkeeseen, määräytyy edunjättäjän kuolles-
saan saaman vanhuuseläkkeen tai täyden työ-
kyvyttömyyseläkkeen perusteella. Jos kuiten-
kin edunjättäjän eläkkeen vanhan lain 27 §:n
mukaisessa yhteensovituksessa oli otettu
huomioon myös aiemmin voimassa olleen
työntekijäin eläkelain (395/1961) 8 §:n 1 mo-
mentissa mainittu ensisijainen etuus, ensisi-
jaisen etuuden vaikutus poistetaan edunjättä-
jän eläkkeestä. Perhe-eläkkeen perusteeksi
laskettavaan edunjättäjän eläkkeeseen lisä-
tään edunjättäjän eläkkeellä ollessaan ansait-
sema eläke. Jos perhe-eläkkeen edunsaajalle
myönnetään ensisijaista etuutta vastaava
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perhe-eläke tai korvaus, se vähennetään
perhe-eläkkeen perusteesta uuden lain 97 ja
98 §:n sekä 99 §:n 2—4 momentin mukai-
sesti. Mainittujen säännösten mukainen ensi-
sijaisen etuuden vähentäminen ei saa kuiten-
kaan pienentää perhe-eläkkeen kokonaismää-
rää enempää kuin jos perhe-eläke olisi yh-
teensovitettu vanhan lain 27 §:n mukaisesti.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Lakia sovelletaan perhe-eläkkeeseen,
jonka eläketapahtuma on 1 päivänä tammi-
kuuta 2012 tai sen jälkeen.
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