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Laki
julkisten alojen eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisten alojen eläkelain (81/2016) 1 §, 3 §:n 1 momentin 3 kohta, 117 §:n

2 momentti sekä 166 ja 167 §, sellaisena kuin niistä on 3 §:n 1 momentin 3 kohta laissa
226/2020, sekä

lisätään 117 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä Kevan jäsenyhteisön,
valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin palveluk-
sessa olevan eläketurvasta.

3 §

Keskeiset määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3) julkisella työnantajalla Kevan jäsenyhteisöä, valtiota, evankelis-luterilaisen kirkon
seurakuntaa, seurakuntayhtymää ja tuomiokapitulia, kirkkohallitusta, Kansaneläkelaitosta
sekä Suomen Pankkia;

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

117 §

Viimeisen eläkelaitoksen tehtävät

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos työntekijän työansioita on vakuutettu määrältään eniten kahden viimeisen kalente-

rivuoden aikana Suomen Pankin osalta 1 §:n, ortodoksisesta kirkosta annetun lain
(985/2006), Ahvenanmaan maakuntalain tai sellaisen muun eläkesäädöksen perusteella,
jota toimeenpantaessa ei noudateta 1 momentissa tarkoitettua viimeisen eläkelaitoksen
järjestelyä, Keva ratkaisee tämän lain osalta eläkeasian erikseen.

Suomen Pankin palveluksesta ansaittuja työansioita ei oteta huomioon tämän lain pii-
riin kuuluvina työansioina tätä lukua sovellettaessa.
HE 28/2020
StVM 8/2020
EV 48/2020
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166 §

Työnantajan eläkemaksu

Julkisten työnantajien eläkemaksuista säädetään Kevan jäsenyhteisöjen osalta Kevasta
annetussa laissa, valtion osalta valtion eläketurvan rahoituksesta annetun laissa, evanke-
lis-luterilaisen kirkon osalta evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta anne-
tussa laissa (68/2016), Kansaneläkelaitoksen osalta Kansaneläkelaitoksesta annetun lain
(731/2001) 13 §:ssä sekä Suomen Pankin osalta Suomen Pankin virkamiehistä annetun
lain (1166/1998) 58 §:ssä.

167 §

Tulevan ajan kustannusten jakaantuminen

Edellä 83 ja 84 §:n mukaiset tulevan ajan kustannukset jakautuvat Kevan jäsenyhteisö-
jen, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin kes-
ken siten, että kukin taho vastaa siitä osasta kustannuksia kuin työntekijän sen palveluk-
sesta saama ansio on tulevan ajan ansioiden yhteismäärästä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Julkisten alojen eläkelakia sovelletaan eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on 1 päivänä

tammikuuta 2021 tai sen jälkeen sekä lain soveltamisalaan kuuluvassa Suomen Pankin
palvelussuhteessa tehtyyn työhön 1 päivästä tammikuuta 2021.

Ennen tämän lain voimaantuloa päättyneisiin ja tämän lain voimaan tullessa jatkuviin
Suomen Pankin palveluksiin sovelletaan ajalta ennen tämän lain voimaantuloa eläketur-
van piiriin kuulumisen, eläkkeeseen oikeuttavan ajan, eläkkeen, eläkkeen karttuman ja
eläkkeen laskennan osalta Suomen Pankin virkamiehistä annettua lakia (1166/1998), jul-
kisten alojen eläkelakia, julkisten alojen eläkelain voimaanpanolakia (82/2016) ja Suomen
Pankista annetun lain (214/1998) 11 §:n 2 momentin 6 kohdan nojalla 15 päivänä joulu-
kuuta 2006 annettua Suomen Pankin eläkesääntöä, sellaisina kuin ne olivat tämän lain voi-
maan tullessa.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1992 alkaneeseen Suomen Pankin palvelussuhteeseen so-
vellettava 60 vuoden eläkeikä nousee niin, että jos Suomen Pankin eläkesäännön mukai-
nen eläkeikä täyttyy vuonna:

1) 2018, eläkeikää korotetaan kolmella kuukaudella;
2) 2019, eläkeikää korotetaan kuudella kuukaudella;
3) 2020, eläkeikää korotetaan yhdeksällä kuukaudella;
4) 2021, eläkeikää korotetaan vuodella;
5) 2022, eläkeikää korotetaan vuodella ja kolmella kuukaudella;
6) 2023, eläkeikää korotetaan vuodella ja kuudella kuukaudella;
7) 2024, eläkeikää korotetaan vuodella ja yhdeksällä kuukaudella;
8) 2025 tai sen jälkeen, eläkeikää korotetaan kahdella vuodella.
Edellä 4 momentissa tarkoitettu 60 vuoden eläkeikä voi kuitenkin nousta korkeintaan

julkisten alojen eläkelain 10 §:n 2 ja 3 momentissa kullekin ikäluokalle säädetyn alimman
vanhuuseläkeiän tasolle.
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