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merimieseläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan merimieseläkelain (1290/2006) 81 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 81 a ja

81 b §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1103/2008, seuraavasti:

Työeläkeote, sen antaminen ja tarkistaminen

81 §

Työeläkeote

Työntekijälle, joka on 18—67-vuotias, an-
netaan hänen eläkkeeseen oikeuttavista ansi-
oistaan työeläkeote. Työeläkeotteessa ilmoi-
tetaan kuudelta otteen antamisvuotta edeltä-
neeltä kalenterivuodelta:

1) eläkkeeseen oikeuttavat työeläkelakien
mukaiset työansiot työnantajittain;

2) eläkkeeseen oikeuttava yrittäjän eläke-
lain ja maatalousyrittäjän eläkelain mukaan
vakuutettu työskentely sekä näiden kokonais-
työtulot;

3) eläkkeeseen oikeuttavilta palkattomilta
ajoilta maksettujen etuuksien perusteena ole-
vat tulot etuuslajeittain;

4) peruste ja aika, jolta eläkettä karttuu
valtion varoista suoritettavasta eläkkeen kor-

vaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon
tai opiskelun ajalta annetun lain mukaan; ja

5) työeläkeotteen antamisvuotta edeltäneen
vuoden loppuun mennessä karttuneen eläk-
keen määrä.

Eläkekassa tai muu yksityisten alojen elä-
kelaitos antaa työeläkeotteen, kun:

1) otteen saajan eläketurva on työeläkeot-
teen lähettämisvuotta edeltävän vuoden lo-
pussa tai viimeksi sitä ennen järjestetty vain
yksityisten alojen työeläkelakien mukaan tai
rinnakkain yksityisten alojen ja julkisten alo-
jen työeläkelakien mukaan; tai

2) otteen saajan eläketurva on työeläkeot-
teen lähettämisvuotta edeltävän vuoden lo-
pussa tai viimeksi sitä ennen järjestetty vain
julkisten alojen työeläkelakien mukaan ja hä-
nellä on myös eläkkeeseen oikeuttavia yksi-
tyisten alojen työeläkelakien mukaisia työan-
sioita kolmen työeläkeotteen lähettämisvuotta
edeltävän vuoden aikana.
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Eläketurvakeskus antaa työeläkeotteen,
kun otteen saajalla ei ole rekisteröityjä työ-
eläkelakien mukaan eläkkeeseen oikeuttavia
työansioita lainkaan, mutta hänellä on 1 mo-
mentin 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuja rekiste-
röityjä etuusjaksoja.

81 a §

Työeläkeotteen antaminen

Työeläkeote annetaan työntekijälle sähköi-
senä tai kirjallisena.

Jos työntekijä haluaa työeläkeotteen vain
sähköisenä, hänen on valittava sähköinen elä-
keote eläkekassan sähköisessä asiointipalve-
lussa. Sähköiseen asiointipalveluun kirjautu-
misessa on käytettävä tietoturvallista ja todis-
teellista tunnistautumistekniikkaa. Sähköisen
työeläkeotteen työntekijä saa sen eläkelaitok-
sen sähköisestä asiointipalvelusta, jossa työn-
tekijän työsuhde oli vakuutettu sähköisen
työeläkeotteen antamishetkellä tai viimeksi
sitä ennen.

Jos Suomessa asuva, vain sähköisen työ-
eläkeotteen valinnut työntekijä ei kirjaudu
sähköisen työeläkeotteen sisältävään palve-
luun neljään kalenterivuoteen eikä ole tuona
aikana muulla tavoin saanut työeläkeotetta
yksityisten tai julkisten alojen eläkelaitok-
selta, työntekijän työsuhteen viimeksi va-
kuuttaneen eläkelaitoksen on lähetettävä
työntekijälle kirjallinen työeläkeote seuraa-
van kalenterivuoden aikana. Kirjallista työ-
eläkeotetta ei kuitenkaan lähetetä, jos työnte-
kijällä ei ole mainitun neljän kalenterivuoden
aikana eläkkeeseen oikeuttavia yksityisten
alojen työeläkelakien mukaisia työansioita tai
81 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitet-
tuja rekisteröityjä etuusjaksoja.

Kirjallinen työeläkeote lähetetään Suo-
messa asuvalle työntekijälle joka kolmas
vuosi, jos työntekijä ei ole otteen lähettämis-
vuonna saanut työeläkeotetta yksityisten tai
julkisten alojen eläkelaitokselta. Kirjallinen
työeläkeote voidaan antaa työntekijälle myös
työntekijän pyynnöstä. Kirjallisen työeläkeot-
teen lähettää eläkekassa tai se yksityisten alo-
jen eläkelaitos, jossa työntekijän työsuhde oli
vakuutettu otteen lähettämisvuotta edeltäneen
kalenterivuoden lopussa tai viimeksi sitä en-
nen.

Mitä 3 ja 4 momentissa säädetään kirjalli-
sen työeläkeotteen lähettämisestä, sovelletaan
myös Eläketurvakeskukseen sen antaessa
työeläkeotteen 81 §:n 3 momentin nojalla.
Työntekijä voi myös valita ja tarkastaa säh-
köisen työeläkeotteen työeläkejärjestelmän
yhteisessä sähköisessä asiointipalvelussa kir-
jautumalla palveluun siten kuin tämän pykä-
län 2 momentissa säädetään.

81 b §

Työeläkeotteen tarkistaminen

Jos 81 §:ssä tarkoitetun työeläkeotteen tai
julkisten alojen eläkelaitoksen antaman työ-
eläkeotteen saanut työntekijä toteaa 81 §:n
1 momentin 1, 3 tai 4 kohdassa tarkoitetuissa
eläkkeeseen oikeuttavissa tiedoissaan puut-
teen tai virheen, hänen tulee esittää otteen
antaneelle eläkelaitokselle tai Eläketurvakes-
kukselle vaatimus tietojen oikeellisuuden sel-
vittämisestä. Työntekijän on tarvittaessa esi-
tettävä vaatimuksensa perusteista sellainen
selvitys kuin häneltä kohtuudella voidaan
edellyttää. Eläkekassa tai muu työeläkeotteen
antanut eläkelaitos siirtää asian käsiteltäväksi
sille yksityisten tai julkisten alojen eläkelai-
tokselle, jonka järjestettäväksi eläketurva sel-
vittelyn kohteena olevasta työstä kuuluu tai
Eläketurvakeskukselle. Eläkekassalla, muulla
yksityisten alojen eläkelaitoksella ja Eläke-
turvakeskuksella ei ole velvollisuutta selvit-
tää yksityisten alojen tietoja takautuvasti pi-
demmältä ajalta kuin kuudelta työeläkeotteen
antamisvuotta edeltävältä kalenterivuodelta.

Jos työntekijä osoittaa riidattomasti, että
hänellä on ollut edellä mainittua kuutta
vuotta aikaisemmin sellaisia eläkkeeseen oi-
keuttavia yksityisten alojen 81 §:n 1 momen-
tin 1, 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuja ansioita
tai etuuksia, joita ei ole otettu huomioon oi-
kein eläkkeeseen oikeuttavina, eläkekassa,
muu yksityisten alojen eläkelaitos tai Eläke-
turvakeskus ottaa tiedot huomioon takautu-
vasti. Riidattomasti osoitetut työansiot ote-
taan huomioon maksamisvuoden ansioina ja
palkattomilta ajoilta maksettujen etuuksien
perusteena olevat tulot sekä alle kolmivuoti-
aan lapsen hoitoaika sekä opiskeluaika ote-
taan huomioon niiden vuosien ansioina, joi-
hin etuusaika, lapsen hoitoaika tai opiskelu
kohdistuu.
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Työntekijällä on oikeus saada yksityisten
alojen tietojen osalta päätös eläkkeeseen oi-
keuttavista tiedoista 1 ja 2 momentissa tar-
koitetuissa tilanteissa. Päätöksen työansioi-
den osalta antaa työ- ja ansiotiedot selvittänyt
eläkelaitos tai Eläketurvakeskus ja 81 §:n
1 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen
tietojen osalta 81 §:ssä tarkoitetun työeläke-
otteen antanut eläkelaitos tai Eläketurvakes-
kus. Jos tämän pykälän 1 ja 2 momentin
mukaiset tiedot liittyvät Eläketurvakeskuksen

käsiteltävänä olevaan työntekijän eläkelain
10 §:n mukaiseen lain soveltamista koske-
vaan asiaan, päätöksen myös näistä tiedoista
antaa Eläketurvakeskus.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012. Lain 81 §:n 2 ja 3 momenttia
sekä 81 a §:n 3—5 momenttia sovelletaan
kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2013.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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