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OULUN PUHELIN OYJ:N ELÄKESÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 
 
 
ELÄKESÄÄTIÖN NIMI JA KOTIPAIKKA 
   
1 § 1 Eläkesäätiön nimi on Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö. 
 
 2 Eläkesäätiön kotipaikka on Oulu. 
 
ELÄKESÄÄTIÖTYYPPI 
 
2 § 1 Eläkesäätiö toimii eläkesäätiölain 2 §:ssä mainittuna A-eläkesäätiönä.  
 (Suljettu 1.2.1993) 
 
ELÄKESÄÄTIÖN TARKOITUS 
 
3 § 1 Eläkesäätiön tarkoituksena on myöntää vapaakirjan saaneille ja eläkesäätiön 

toimintapiiriin kuuluville työsuhteessa oleville henkilöille vanhuus- ja 
työkyvyttömyyseläkettä sekä perhe-eläkettä heidän näiden sääntöjen 11 §:ssä 
määritellyille edunsaajilleen ja hautausavustusta sekä jatkaa työnantajan ennen näiden 
sääntöjen vahvistamista myöntämien vastaavien eläkkeiden maksamista. Lisäksi 
eläkesäätiön tarkoituksena on jatkaa edellä tarkoitetun sääntöjen vahvistamispäivän 
jälkeen työnantajan myöntämien, 31.12.2016 maksussa olevien eläkkeiden 
maksamista sekä vastata niihin liittyvien vastaisten etuuksien maksamisesta kyseisiä 
eläkkeitä koskevan 31.12.2016 voimassa olevan eläkelupauksen mukaan. 

 
ELÄKESÄÄTIÖN TYÖNANTAJA 
 
4 § 1 Eläkesäätiön työnantajana on Partnera Oy, jota jäljempänä kutsutaan yhtiöksi. 
 
ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAPIIRI 
 
5 § 1 Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvat säätiöltä vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä 

saavat henkilöt sekä työnantajaan työsuhteessa olevat henkilöt. 
 
 2 Työsuhteessa olevista henkilöistä eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvat kaikki yhtiön 

vakinaisessa palveluksessa olevat henkilöt, jotka ovat täyttäneet 21 vuotta ja olleet 
yhtiön palveluksessa yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden koeajan jälkeen yhden 
kuukauden kuitenkin siten, että eläkesäätiön toimintapiiriin ei kuulu henkilö, joka 
yhtiön palvelukseen tullessaan oli täyttänyt 50 vuotta tai jolla on muu päätoimi tai 
jonka palvelussuhde on sen laatuinen, että häntä on pidettävä itsenäisenä yrittäjänä. 
Eläkesäätiön toimintapiiriin ei myöskään kuulu henkilö, jonka työsuhde yhtiöön on 
alkanut 1.2.1993 tai sen jälkeen. 

 
 3 Sen estämättä mitä 1 momentissa on määrätty, eläkesäätiön hallituksella on oikeus 

yhtiön hallituksen esityksestä hyväksyä henkilö, joka yhtiön palvelukseen tullessaan 
jo oli täyttänyt 50 vuotta, eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvaksi.  
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ELÄKKEESEEN OIKEUTTAVA PALVELUSAIKA 
 
6 § 1 Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvan työsuhteessa olevan henkilön eläkkeeseen 

oikeuttava palvelusaika alkaa sitä seuraavan kalenterikuukauden alusta, jona hän 
yhtiön palveluksessa ollessaan täytti 21 vuotta tai sanotun iän täytettyään tuli yhtiön 
palvelukseen. 

 
 2 Palvelusajaksi katsotaan koko se aika, jonka eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluva 

työsuhteessa oleva henkilö on 21 vuotta täytettyään ollut yhdessä tai useammassa 
työsuhteessa yhtiöön sekä aika, jona hän on ollut oikeutettu näiden sääntöjen 
mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Palvelusajaksi luetaan myös se aika, jolta 
eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvalla työsuhteessa olevalla henkilöllä on ollut oikeus 
sairausvakuutuslain mukaiseen päivä-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaan. Jos 
henkilö yhtiöön työsuhteessa ollessaan on ollut 21 vuotta täytettyään yli kuukauden 
yhdenjaksoisesti reserviläisenä tai nostoväkeen kuuluvana puolustusvoimien 
palveluksessa tai palkattomalla lomalla, sanottua aikaa ei lueta lainkaan 
palvelusajaksi. 

 
 3 Työkyvyttömyys- tai perhe-eläkettä laskettaessa otetaan huomioon myös 

työkyvyttömyyden alkamisen tai edunjättäjän kuolinhetken ja 8 §:n 1 momentissa 
mainitun eläkeiän välinen aika (jäljempänä tuleva aika) samoin edellytyksin kuin 
vastaavassa 31.12.2004 voimassa olleen TEL:n mukaisessa eläkkeessä tai 
kuntoutustuessa. 

 
 4 Eläkesäätiön hallituksella on oikeus yhtiön hallituksen esityksestä hyväksyä 

palvelusajaksi joko kokonaan tai osaksi se aika, jonka eläkesäätiön toimintapiiriin 
kuuluva työsuhteessa oleva henkilö on 21 vuotta täytettyään ollut sellaisessa työssä tai 
toimessa, josta voidaan katsoa olevan etua hänen toimensa tai tehtävänsä hoitamiselle. 

 
ELÄKEPALKKA 
 
7 § 1 Eläkkeen perusteena olevalla palkalla (jäljempänä eläkepalkka) tarkoitetaan samaan 

työsuhteeseen perustuvaa 31.12.2004 voimassa olleen TEL:n mukaista eläkepalkkaa. 
Jos henkilö on ollut useamassa kuin yhdessä työsuhteessa yhtiöön, eläkepalkkana 
käytetään viimeisen työsuhteen 31.12.2004 voimassa olleen TEL:n mukaista 
eläkepalkkaa.  

 
 2 Jos henkilö on viimeisen työsuhteensa aikana ollut työntekijän eläkelain (TyEL) 

31.12.2016 saakka voimassa olleen 16 §:n tai työntekijän eläkelain voimaanpanolain 
(TyELVPL) 27 §:n mukaisella osa-aikaeläkkeellä, eläkepalkka lasketaan 1 
momentista poiketen kertomalla viimeisen työsuhteen kustakin työsuhdejaksosta 
laskettu ja näiden sääntöjen 16 §:n mukaisesti tarkistettu eläkepalkka mainittuun 
jaksoon sisältyvien eläkkeeseen oikeuttavien kuukausien lukumäärällä. Näin saatujen 
palkkojen yhteismäärä jaetaan työsuhdejaksoihin sisältyvien eläkkeeseen oikeuttavien 
palveluskuukausien yhteismäärällä. Työkyvyttömyys- tai perhe-eläkettä laskettaessa 
viimeisessä työsuhdejaksossa otetaan huomioon tuleva aika samoin edellytyksin kuin 
vastaavassa 31.12.2004 voimassa olleen TEL:n mukaisessa eläkkeessä.   
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3 Jos henkilön palkka vähintään kolme vuotta jatkuneessa työsuhteessa muutoin kuin 
tilapäisesti alenee vähintään yhdellä neljänneksellä tai nousee vähintään yhdellä 
kolmanneksella muun kuin työkyvyttömyyden tai osa-aikaeläkkeen vuoksi eikä 
työajan muutosta ole tarkoitettu tilapäiseksi, katsotaan henkilön muutoksen jälkeen 
työskentelevän uudessa työsuhteessa. Tällöin eläkepalkka lasketaan 2 momentin 
mukaisesti. Työsuhteen ei kuitenkaan katsota välillä katkenneen, jos edellä tarkoitetun 
uuden työsuhteen alkamisesta ei ole kulunut kahta vuotta. 

 
4 Jos tässä pykälässä tarkoitetussa viimeisessä työsuhteessa on tehty 31.12.2004 
voimassa olleen TEL 2 §:n 5 momentin mukainen automaattinen katkaisu, työsuhteen 
katsotaan kuitenkin jatkuneen yhdenjaksoisena määriteltäessä tämän pykälän 
tarkoittamaa eläkepalkkaa. 

 
VANHUUSELÄKE 
 
8 § 1 Eläkeikä on 63 vuotta. 
 
 2 Oikeus vanhuuseläkkeeseen on eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvalla työsuhteessa 

olevalla henkilöllä sekä näiden sääntöjen mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen saajalla 
ja vapaakirjan saaneella henkilöllä hänen täytettyään eläkeiän. Vanhuuseläkkeen 
saamisen edellytyksenä on lisäksi, että henkilölle on myönnetty TyEL:n, TyELVPL:n 
tai TyEL:n muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (TyELmuutVPL) mukainen 
eläke. 

 
 3 Täysi vanhuuseläke on 66 prosenttia 7 §:ssä tarkoitetusta eläkepalkasta. 
 
 4 Täyttä vanhuuseläkettä maksetaan sellaiselle 2. momentin mukaan eläkkeeseen 

oikeutetulle, jolla on vähintään 30 eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusvuotta. Jos 
palvelusvuosia on vähemmän kuin 30, vanhuuseläke on palvelusvuosien lukumäärän 
osoittama 30. osa täydestä vanhuuseläkkeestä. 

 
TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE 
 
9 § 1 Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen on eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvalla 

työsuhteessa olevalla henkilöllä sekä eläkesäätiön vapaakirjan saaneella henkilöllä, 
joilla on oikeus saada TyEL 35 §:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä tai TyEL 44 §:n 
perusteella kuntoutustukena myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä. Oikeutta 
työkyvyttömyyseläkkeeseen ei kuitenkaan ole henkilöllä, joka on täyttänyt 8 §:n 1 
momentissa mainitun eläkeiän. 

  
 2 Työkyvyttömyyseläkkeen määrä lasketaan 8 §:n 3 ja 4 momentin mukaisesti, jos 

henkilöllä on oikeus saada TyEL:n mukaista täyttä työkyvyttömyyseläkettä. Jos 
henkilöllä on oikeus saada osaeläkkeenä myönnettyä TyEL:n mukaista 
työkyvyttömyyseläkettä, työkyvyttömyyseläkkeen määrä on puolet edellä tarkoitetun 
täyden työkyvyttömyyseläkkeen määrästä. 
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VANHUUS- JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEEN RAJOITTAMINEN 
 
10 § 1 Näiden sääntöjen 8 §:n mukaisesta vanhuuseläkkeestä tai 9 §:n mukaisesta 

työkyvyttömyyseläkkeestä vähennetään 6 §:ssä tarkoitettua palvelusaikaa vastaavaan 
työsuhteeseen perustuva TyEL:n, TyELVPL:n  ja TyELmuutVPL:n mukainen 
peruseläke. 

 
 2 Edellä 1 momentin mukaisesti vähennettyä eläkkeen määrää rajoitetaan lisäksi siten, 

että se yhdessä  
 

- TyEL:n, TyELVPL:n ja TyELmuutVPL:n mukaisen vanhuus-, osittaisen 
varhennetun vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työuraeläkkeen, 

 
- ulkomaisen lainsäädännön perusteella maksettavan, kotimaisiin virka- tai 

työsuhde-eläkkeisiin rinnastettavan ammatillisen, omaan työhön perustuvan 
eläkkeen, 

 
- kansaneläkkeen pohjaosaa vastaavan määrän, sen suuruisena kuin pohjaosa oli 

31.12.1995 (74,84 euroa), 
 

- työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisen päivärahan, tapaturmaeläkkeen ja 
kuntoutusrahan, 

 
- korvauksen saajan vamman johdosta liikennevakuutuslain perusteella tulevan 

jatkuvan korvauksen, 
 

- liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla 
myönnetyn ansionmenetyskorvauksen, 

 
- potilasvahinkolain perusteella myönnetyn, omaan vammaan perustuvan 

ansionmenetyskorvauksen tai eläkkeen, 
 

- raideliikennevastuulain mukaan korvattavaan vahinkotapahtumaan perustuvan 
korvauksen siltä osin kuin korvaus maksetaan henkilölle itselleen tai hänen 
sijaansa tulleelle taholle, 

 
- TyEL 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa sekä mainitun pykälän 2 momentissa 

tarkoitettuun eläketurvaan perustuvan vanhuus-, osittaisen varhennetun vanhuus-, 
työkyvyttömyys- ja työuraeläkkeen sekä 

 
- yhtiön huomioonotettaviksi ilmoittamien muiden työ- ja virkasuhteeseen 

perustuvien vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeiden  
 
 kanssa on enintään 66 prosenttia 7 §:n mukaisesta eläkepalkasta. Edellä 9 §:n 2 

momentissa tarkoitettua osaeläkkeenä myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä 
rajoitettaessa käytetään puolta edellisessä virkkeessä tarkoitetusta prosenttiluvusta. 
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 3 Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja peruseläkkeitä laskettaessa tulevan ajan osalta 
karttuva eläke lasketaan 31.12.1995 voimassa olleen TEL:ssa säädetyn 1,5 %:n 
vuotuisen karttuman mukaan 

 
 4 Edellä 2 momentissa tarkoitettuna eläkkeenä ei oteta huomioon vähintään vuoden 

jatkuneeseen rinnakkaiseen työsuhteeseen perustuvaa TyEL:n ja TyELVPL:n 
mukaista eläkettä. 

 
 5 Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut eläkkeet ja korvaukset otetaan huomioon siitä 

ajankohdasta lähtien, kun henkilö saa mainittuja etuuksia. Kansaneläkkeen pohjaosaa 
vastaava määrä otetaan kuitenkin huomioon siitä ajankohdasta lähtien, kun henkilöllä 
olisi ollut oikeus kansaneläkkeen pohjaosaan 31.12.1995 voimassa olleen 
kansaneläkelain mukaisesti. 

 
 6 Eläkesäätiöstä maksettavan eläkkeen määrää ei vähennetä, kun jonkin 2 momentissa 

mainitun etuuden määrää palkkatason muutosten tai siihen verrattavan muun syyn 
johdosta korotetaan. Lisäeläkkeen määrää ei myöskään vähennetä, kun 2 momentissa 
mainittuun työkyvyttömyyseläkkeeseen tehdään kertakorotus. 

 
 7 Jos eläkkeen myöntämisen jälkeen eläkkeensaajalla alkaa oikeus 2 momentissa 

mainittuun eläkkeeseen tai korvaukseen tai mainittu etuus lakkaa taikka se muuttuu 
muusta kuin 6 momentissa tarkoitetusta syystä, eläkesäätiön eläke on tarkistettava. 
Eläkepalkka tarkistetaan tällöin 16 §:n mukaisesti. Eläkesäätiön sääntöjen mukaista 
eläkettä ei kuitenkaan tarkisteta sen johdosta, että kansaneläkkeen pohjaosa lakkaa tai 
sen määrä muuttuu. 

 
 8 Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja vähennyksiä tehtäessä ei oteta huomioon 63 

vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta alkaen karttunutta TyEL:n ja 
TyELVPL:n mukaista peruseläkettä ja lisäeläke rajoitetaan 63 vuoden iän 
täyttämisestä lukien laskennallisella TyEL:n mukaisella eläkkeellä. 

 
 9 Näiden sääntöjen mukaisesti rajoitettu vanhuuseläke muunnetaan TyEL 82 §:n 

mukaisesti elinaikakertoimella. 
 
PERHE-ELÄKE  
 
11 § 1 Edunsaajalla tarkoitetaan eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvan työsuhteessa olevan 

henkilön, vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeen saajan tai vapaakirjan saaneen leskeä, 
jonka kanssa edunjättäjä oli solminut avioliiton ennen kuin oli täyttänyt näiden 
sääntöjen 8 §:n 1 momentissa mainitun eläkeiän, ja 21 vuotta nuorempaa edunjättäjän 
lasta sekä lesken lasta, joka asui edunjättäjän kuollessa tämän ja lesken kanssa 
samassa taloudessa. 

 
 2 Edellä 1 momentissa tarkoitettuna lapsena pidetään myös ottolasta sekä sellaista 

avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon nähden eläkesäätiön toimintapiiriin 
kuuluvan työsuhteessa olevan henkilön tai eläkkeensaajan elatusvelvollisuus on 
oikeuden päätöksellä tai sopimuksella vahvistettu. 
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 3 Perhe-eläkkeeseen ei kuitenkaan ole oikeutta niiden henkilöiden jälkeen, joiden 
viimeinen työsuhde yhtiöön on alkanut 30.11.1990 jälkeen. 

 
 4 Leskellä on oikeus leskeneläkkeenä maksettavaan perhe-eläkkeeseen, 
 

1) jos leskellä on tai on ollut yhteinen lapsi edunjättäjän kanssa tai 
 

2) jos leski edunjättäjän kuollessa oli täyttänyt 50 vuotta tai sai kansaneläkelain 
mukaista työkyvyttömyyseläkettä, joka oli jatkunut vähintään kolmen vuoden 
ajan, ja jos avioliitto oli solmittu ennen kuin leski oli täyttänyt 50 vuotta ja se 
oli jatkunut vähintään viisi vuotta. 

 
 Eläkettä laskettaessa edunsaajan eläkkeestä vähennetään elinaikakertoimen vaikutus. 

TyEL 92 ja 93 §:n mukaisesti vähennetty ja TyEL 88 – 91 §:n mukaisesti vähennetty 
(eläkesovitus) leskeneläke muunnetaan TyEL 82 §:n mukaisella elinaikakertoimella. 

 
 5 Leskellä ei ole oikeutta leskeneläkkeeseen 
 

1) 4 momentin 1)-kohdan nojalla, jos siinä tarkoitettu lapsi on annettu 
ottolapseksi ennen edunjättäjän kuolemaa tai jos mainitussa kohdassa 
tarkoitettu lapsi on edunjättäjän lapsi, jonka leski on edunjättäjän kuoltua 
ottanut ottolapsekseen, 

 
2) jos edunjättäjä avioliiton solmimisesta lähtien on ollut näiden sääntöjen 

mukaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, 
 

3) jos edunjättäjä on kuollut kahden vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta 
yhtiöön ja kuoleman pääasiallisena syynä on ollut ennen työsuhteen alkamista 
ilmennyt sairaus taikka sellainen vika tai vamma, jonka hän oli saanut ennen 
sanottua ajankohtaa tai 

 
4) jos leskellä on aikaisemman avioliiton perusteella oikeus saada TyEL:n tai 

TyEL 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja mainitun pykälän 2 momentissa 
mainittujen lakien, eläkesäännösten tai eläkesääntöjen mukaista eläkettä 
vastaavaa perhe-eläkettä 

 
 6 Lapsella on oikeus lapseneläkkeenä maksettavaan perhe-eläkkeeseen, jos hän ei 

ollut täyttänyt 21 vuotta edunjättäjän kuollessa. Lapselle maksetaan lapseneläkettä 
aina lapsen oman vanhemman jälkeen. Oikeutta lapseneläkkeeseen ei kuitenkaan ole 
useamman kuin kahden edunjättäjän jälkeen samanaikaisesti. 

 
 7 Perhe-eläkkeeseen ei ole oikeutta edunsaajalla, joka on rikoksella tahallaan 

aiheuttanut edunjättäjän kuoleman. 
 
 8 Oikeus leskeneläkkeeseen lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton. Tällöin hänelle 

maksetaan viimeksi maksettua kuukausieläkettä perusteena käyttäen hänen vuotuisen 
leskeneläkkeensä kaksinkertainen määrä. 
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12 § 1 Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvan työsuhteessa olevan henkilön tai 8 §:n 
mukaisen vanhuuseläkkeen tai 9 §:n mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen saajan tai 
vapaakirjan saaneen kuoltua maksetaan hänen 11 §:ssä tarkoitetuille edunsaajilleen 
perhe-eläkettä. 

 
 2 Jos edunsaajana on leski tai leski ja lapsia, täyden perhe-eläkkeen määrä on 

edunjättäjän 7 §:ssä tarkoitetusta eläkepalkasta 
 
 - 33 prosenttia, jos edunsaajana on pelkästään leski, 
 - 55 prosenttia, jos edunsaajana on leski ja yksi lapsi ja 
 - 66 prosenttia, jos edunsaajana on leski ja kaksi tai useampia lapsia. 
 
 3 Jos edunsaajina on pelkästään lapsia, täyden perhe-eläkkeen määrä on edunjättäjän  
 7 §:ssä tarkoitetusta eläkepalkasta 
 
 - 22 prosenttia, jos lapsia on pelkästään yksi, 
 - 38,5 prosenttia, jos lapsia on kaksi, 
 -  49,5 prosenttia, jos lapsia on kolme ja 
 - 55 prosenttia, jos lapsia on neljä tai useampia. 
 
PERHE-ELÄKKEEN RAJOITTAMINEN 
 
13 § 1 Näiden sääntöjen 12 §:n mukaan määräytyvästä perhe-eläkkeestä vähennetään  

6 §:ssä tarkoitettua palvelusaikaa vastaavaan työsuhteeseen perustuva ilman TyEL 92 
ja 93 §:n mukaista vähentämistä, ilman TyEL 88-91 §:n mukaista vähentämistä 
(eläkesovitus), ilman TyEL 81 §:n mukaista kertakorotusta ja ilman TyEL 82 §:n 
mukaista elinaikakerrointa laskettu TyEL:n ja TyELVPL:n mukainen peruseläke. 
Mikäli edellisessä virkkeessä tarkoitettu vähennettävä eläke on määrätty TEL:n 
31.12.2004 voimassa olleiden sääntöjen mukaan, eläke vähennetään ilman 31.12.2004 
voimassa olleen TEL:n 8 §:n mukaista yhteensovitusta.  

 
 2 Edellä 1 momentin mukaisesti vähennettyä perhe-eläkkeen määrää rajoitetaan 

lisäksi siten, että se yhdessä samaan eläketapahtumaan perustuvan 
 

- ilman TyEL 88-91 §:n mukaista vähentämistä (eläkesovitus) määräytyvän TyEL:n 
ja TyELVPL:n mukaisen perhe-eläkkeen, 

 
- ulkomaisen lainsäädännön perusteella maksettavan, kotimaisiin virka- tai 

työsuhde-eläkkeisiin rinnastettavan ammatillisen, edunjättäjän omaan työhön 
perustuvan perhe-eläkkeen, 

 
- työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella maksettavan perhe-eläkkeen, 

 
- liikennevakuutuslain mukaisen jatkuvan korvauksen, 

 
- potilasvahinkolain perusteella myönnetyn korvauksen, 
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- raideliikennevastuulain mukaan korvattavaan vahinkotapahtumaan perustuvan 
korvauksen siltä osin kuin korvaus maksetaan perhe-eläkkeen edunsaajalle tai 
hänen sijaansa tulleelle taholle,  

 
- TyEL 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa sekä mainitun pykälän 2 momentissa 

tarkoitettuun eläketurvaan perustuvan ilman TyEL 88-91 §:n mukaista 
vähentämistä (eläkesovitus) määräytyvän perhe-eläkkeen sekä 

 
- yhtiön huomioon otettaviksi ilmoittamien muiden työ- ja virkasuhteeseen 

perustuvien ilman TyEL 88 – 91 §:n mukaista vähentämistä (eläkesovitus) 
määräytyvien perhe-eläkkeiden 

 
kanssa on enintään 12 §:n 2 tai 3 momentin mukaan määräytyvä prosenttimäärä 7 §:n 
mukaisesta eläkepalkasta.  

 
3 Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja peruseläkkeitä laskettaessa tulevan ajan osalta 
karttuva eläke lasketaan 31.12.1995 voimassa olleen TEL:ssa säädetyn 1,5 %:n 
vuotuisen karttuman mukaan.  
 
4 Jos näiden sääntöjen mukaisina edunsaajina on pelkästään lapsia, 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettuja rajoituksia tehtäessä otetaan huomioon vain lasten saama perhe-eläke. 
 
5 Edellä 2 momentissa tarkoitettuna eläkkeenä ei oteta huomioon vähintään vuoden 
jatkuneeseen rinnakkaiseen työsuhteeseen perustuvaa TyEL:n ja TyELVPL:n 
mukaista eläkettä. 
 
6 Eläkesäätiöstä maksettava perhe-eläke jakautuu lesken ja lasten kesken seuraavasti: 
 
- lesken osuus on 39,6/66 ja lapsen osuus 26,4/66, jos edunsaajina on leski ja yksi 

lapsi, 
 
- lesken osuus on 27,5/66 ja lasten osuus 38,5/66, jos edunsaajina on leski ja kaksi 

lasta, 
 

- lesken osuus on 16,5/66 ja lasten osuus 49,5/66, jos edunsaajina on leski ja kolme 
lasta, sekä 

 
- lesken osuus on 11/66 ja lasten osuus 55/66, jos edunsaajina on leski ja neljä tai 

useampia lapsia.  
 

7 Lasten eläkkeiden yhteismäärä jaetaan tasan edunsaajina olevien lasten kesken. Jos 
edunsaajien lukumäärässä tapahtuu muutoksia, perhe-eläkkeen määrä ja sen 
jakautuminen edunsaajien kesken tarkistetaan muutosta seuraavan kuukauden alusta. 
 
8 Eläkesäätiöstä maksettavan perhe-eläkkeen määrää ei vähennetä, kun jonkin 2 
momentissa mainitun etuuden määrää palkkatason muutosten tai siihen verrattavan 
muun syyn johdosta korotetaan. Eläkesäätiön perhe-eläkkeen määrää ei myöskään 
vähennetä, kun lakisääteiseen perhe-eläkkeeseen tehdään kertakorotus. 
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9 Jos perhe-eläkkeen myöntämisen jälkeen eläkkeensaajalla alkaa oikeus 2 
momentissa mainittuun eläkkeeseen tai korvaukseen tai mainittu etuus lakkaa taikka 
se muuttuu muusta kuin 8 momentissa tarkoitetusta syystä, eläkesäätiön perhe-eläke 
on tarkistettava. Eläkepalkka tarkistetaan tällöin 16 §:n mukaisesti. 
 

HAUTAUSAVUSTUS 
 
14 § 1 Hautausavustuksena maksetaan eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvan työsuhteessa 

olevan henkilön tai 8 §:n mukaisen vanhuuseläkkeen tai 9 §:n mukaisen 
työkyvyttömyyseläkkeen saajan kuoltua hänen 7 §:n mukaisen eläkepalkan perusteena 
olevaa 16 §:n mukaisesti tarkistettua puoltatoista kuukausipalkkaansa vastaava määrä. 

 
2 Hautausavustus maksetaan kuolinpesälle.  
 

VAPAAKIRJA 
 
15 § 1 Jos eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvan työsuhteessa olevan henkilön työsuhde 

yhtiöön päättyy muusta syystä kuin liikkeenluovutus ennen näiden sääntöjen 
mukaiseen eläkkeeseen oikeuttavaa tapahtumaa ja jos hänellä tällöin on vähintään 10 
eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusvuotta, hän ja hänen edunsaajansa säilyttävät 
oikeuden näiden sääntöjen mukaiseen vanhuuseläkkeeseen, työkyvyttömyys-
eläkkeeseen sekä perhe-eläkkeeseen saamalla vapaakirjan, jonka eläkemäärät 
lasketaan 2 ja 3 momentin mukaisesti. Vapaakirjaoikeutta ei ole hautausavustukseen. 

 
 2 Näiden sääntöjen mukainen kokonaiseläke lasketaan kaavasta t/n x E, missä 
 
 t = eläkkeeseen oikeuttavien palvelusvuosien lukumäärä työsuhteen päättyessä, 
 
 n = eläkkeeseen oikeuttavien palvelusvuosien lukumäärä 8 §:n 1 momentissa 

 mainittuun eläkeikään laskettuna ja 
 
 E = 8 §:n mukaan laskettu vanhuuseläke, jonka henkilö 8 §:n 1 momentissa 

mainittuun eläkeikään palveltuaan olisi saanut tai 9 §:n mukaan laskettu 
työkyvyttömyyseläke, jonka hän työsuhteensa päättyessä työkyvyttömäksi tullessaan 
olisi saanut tai 12 §:n mukaan laskettu perhe-eläke, jonka hänen edunsaajansa olisivat 
saaneet edunjättäjän kuollessa työsuhteen kestäessä. Eläkkeitä laskettaessa käytetään 
työsuhteen päättymishetkeä vastaavaa 7 §:n mukaista eläkepalkkaa. 

 
 3 Edellä 2 momentin mukaisesti laskettua kokonaiseläkkeen määrää rajoitetaan 

työsuhteen päättyessä 10 ja 13 §:n mukaisesti ottaen kuitenkin huomioon vain ne työ- 
ja virkasuhteisiin perustuvat vapaakirjat, jotka kohdistuvat työsuhteen päättymistä 
edeltäneeseen aikaan. Jos eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluneelle työsuhteessa 
olevalle henkilölle myönnetään työsuhteen yhtiöön päätyttyä TyEL:n ja TyELVPL:n 
mukainen peruseläke, jossa eläkkeeseen oikeuttavana palvelusaikana otetaan yhtiön 
työsuhteen osalta huomioon myös tuleva aika, vapaakirjan määrää rajoitetaan 
uudestaan ottamalla huomioon myös mainittuun tulevaan aikaan perustuva eläke. 
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 4 Vapaakirjaan oikeutetulle on annettava työsuhteen päätyttyä kirjallinen ilmoitus, 
josta käy selville 2 ja 3 momentin mukaisesti lasketut vapaakirjan määrät. 

 
 5 Jos kuitenkin eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvan työsuhteessa olevan henkilön 

työsuhde yhtiöön päättyy liikkeenluovutuksen johdosta, lasketaan vapaakirjan määrä 
kuten 2 momentissa, mutta tällöin E on se rajoitettu tavoitelisäeläke, joka edunsaajalla 
oli liikkeenluovutushetkelle laskettuna. 
 

INDEKSISIDONNAISUUS 
 
16 § 1 Näiden sääntöjen mukaista eläkettä ja vapaakirjaa laskettaessa eläkepalkka ja sen 

perusteena olevat vuosiansiot tarkistetaan 31.12.2004 saakka mainittuna päivänä 
voimassa olleen TEL:n 9 §:n 2 momentin mukaisesti ja 1.1.2005 alkaen eläkkeen 
alkamisajankohtaan saakka TyEL:n 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. 

 
2 Näiden sääntöjen mukaista vapaakirjaeläkettä myönnettäessä tarkistetaan 
eläkepalkka ja vapaakirja 31.12.2004 saakka mainittuna päivänä voimassa olleen 
TEL:n 9 §:n 2 momentin mukaisesti ja 1.1.2005 alkaen eläkkeen alkamisajankohtaan 
saakka TyEL:n 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. 

 
 3 Näiden sääntöjen mukaiset eläkkeet tarkistetaan TyEL:n 98 §:ssä tarkoitetulla 

työeläkeindeksillä. 
 
 4 Rajoitettaessa näiden sääntöjen mukaista eläkettä uudelleen 10 §:n 7 momentin tai 

13 §:n 9 momentin perusteella eläkepalkka ja eläke tarkistetaan TyEL:n 98 §:ssä 
tarkoitetulla työeläkeindeksillä. 

 
 5 Eläkkeensaajan kuoltua hautausavustuksen perusteena oleva eläkepalkka 

tarkistetaan kuten eläkkeensaajan oma eläke. 
 
ELÄKKEEN JA HAUTAUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN 
 
17 § 1 Eläkettä ja hautausavustusta on haettava kirjallisesti eläkesäätiöltä. Hakemukseen on 

liitettävä eläkesäätiön määräämä selvitys. 
 
 2 Eläkettä ja hautausavustusta koskeva hakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, 

jolloin se on saapunut eläkesäätiölle. 
 
 3 Eläkesäätiön on tarpeelliset selvitykset saatuaan ratkaistava eläkettä ja 

hautausavustusta koskeva hakemus viivytyksettä. Päätös lähetetään hakijalle postitse 
hänen ilmoittamallaan osoitteella. 

 
ELÄKKEEN MAKSAMINEN 
 
18 § 1 Vanhuuseläkettä maksetaan sitä seuraavan kuukauden alusta, jona oikeus eläkkeen 

saamiseen on syntynyt, ei kuitenkaan ilman pätevää syytä takautuvasti kuutta 
kuukautta pitemmältä ajalta ennen eläkkeen hakemista seuraavaa kuukautta. 
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Eläkkeensaajan kuollessa oikeus vanhuuseläkkeeseen lakkaa kuolinpäivää seuraavan 
kuukauden alusta. 

 
19 § 1 Työkyvyttömyyseläkettä maksetaan samalta ajalta, jolta henkilölle on myönnetty 

TyEL 35 §:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä tai TyEL 44 §:n perusteella 
kuntoutustukena myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä, ei kuitenkaan ilman pätevää 
syytä takautuvasti kuutta kuukautta pitemmältä ajalta ennen eläkkeen hakemista 
seuraavaa kuukautta. 

 
 2 Jos työkyvyttömyyseläkkeen saajalla on oikeus saada samalta ajalta yhtiöltä 

sairausajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta, eläkkeestä maksetaan vain se osa, 
joka ylittää samaan aikaan kohdistuvan sairausajan palkan. 

 
 3 Jos työkyvyttömyyseläkkeen saajalle on myönnetty takautuvasti TyEL:n mukaista 

työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkettä samalta ajalta, jolta hän on saanut 
sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, näiden sääntöjen mukaisesta eläkkeestä 
vähennetään se määrä, jolla sairausvakuutuslain mukainen päiväraha ylittää TyEL:n 
mukaan takautuvasti myönnetyn työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeen määrän. 

 
 4 Eläkkeensaajan kuollessa oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen lakkaa kuolinpäivää 

seuraavan kuukauden alusta. Jos työkyvyttömyyseläke lakkautetaan työkyvyn 
palautumisen vuoksi tai jos eläke muusta syystä lakkautetaan tai sitä vähennetään, 
eläkkeen maksaminen päättyy tai sitä maksetaan vähennettynä lähinnä seuraavan 
kuukauden alusta. Eläkettä ei kuitenkaan alenneta ajalta, jolta sitä on jo maksettu. 

 
 5 Työkyvyttömyyseläkkeen saajan täyttäessä vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän 

työkyvyttömyyseläke muuttuu seuraavan kuukauden alusta vanhuuseläkkeeksi. Täysi 
työkyvyttömyyseläke muuttuu samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi ja osaeläkkeenä 
myönnetty työkyvyttömyyseläke täyttä työkyvyttömyyseläkettä vastaavaksi 
vanhuuseläkkeeksi, jollei 10 §.n mukaisesta rajoittamisesta muuta johdu.  

 
20 § 1 Perhe-eläkettä maksetaan edunjättäjän kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta. 

Eläkettä ei kuitenkaan makseta ilman pätevää syytä takautuvasti kuutta kuukautta 
pitemmältä ajalta ennen eläkkeen hakemista seuraavaa kuukautta. Leskelle maksettava 
eläke lakkaa sen kuukauden lopussa, jonka aikana hän kuolee tai solmii uuden 
avioliiton, ja lapselle maksettava eläke sen kuukauden lopussa, jonka aikana hän 
kuolee, täyttää 21 vuotta tai hänet annetaan ottolapseksi muulle kuin edunjättäjän 
leskelle tai tämän puolisolle. 

 
21 § 1 Eläke maksetaan kuukausittain siten, että eläke on eläkepäätöksessä ilmoitettuna 

eräpäivänä nostettavissa eläkkeensaajan ilmoittamalta tililtä Suomessa toimivassa 
rahalaitoksessa. Eläke voidaan maksaa myös eläkkeensaajan ulkomailla olevalle 
tilille. 

 
 2 Eläkkeen viivästyessä eläkesäätiö maksaa eläkkeen eläkesäätiölain 55 §:ssä 

säädetyllä tavalla korotettuna. 
 

3 Eläke voidaan maksaa kertasuorituksena eläkesäätiölain 54 §:ssä säädetyllä tavalla. 
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HALLITUS 
 
22 § 1 Eläkesäätiöllä on hallitus, johon kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. 

Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Yhtiö valitsee 
kolme varsinaista jäsentä ja näille kolme varajäsentä. Eläkesäätiön toimintapiiriin 
kuuluvat henkilöt valitsevat keskuudestaan kaksi varsinaista jäsentä ja näille kaksi 
varajäsentä. Jos eläkesäätiön toimintapiiriin kuluvien henkilöiden valitsema 
varsinainen jäsen tai varajäsen lakkaa kuulumasta eläkesäätiön toimintapiiriin, hänen 
katsotaan samalla eronneen hallituksesta. 

 
 2 Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvat henkilöt käyttävät äänioikeuttaan siten, että he 

eläkesäätiön hallituksen määräämässä ajassa ja määräämällä tavalla toimittavat 
äänestyslippunsa hallitukselle, jonka tehtävänä on todeta vaalin tulos. Vaalissa on 
jokaisella eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvalla henkilöllä oikeus äänestää neljää 
eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvaa henkilöä, joista äänestyslipussa ensimmäisenä 
oleva saa neljä ääntä, toisena oleva kolme ääntä, kolmantena oleva kaksi ääntä ja 
neljäntenä oleva yhden äänen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi tulevat kaksi eniten 
ääniä saanutta ja heidän varajäsenikseen kaksi heidän jälkeensä eniten ääniä saanutta 
henkilöä. 

 
 3 Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan, jonka kutsuu koolle yhtiön 

nimeämä hallituksen jäsen, keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
 4 Hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan yhtiön hallituksen 

puheenjohtajalle ja muille jäsenille vahvistettujen kokouspalkkioiden suuruinen 
määrä. 

 
23 § 1 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 

varapuheenjohtajan kutsusta. Jos yhtiötä edustava varsinainen jäsen on estynyt tai 
esteellinen, yhtiötä edustava varajäsen on kutsuttava hänen tilalleen. Jos eläkesäätiön 
toimintapiiriin kuuluvia henkilöitä edustava varsinainen jäsen on estynyt tai 
esteellinen, henkilöitä edustava varajäsen on kutsuttava hänen tilalleen. 

 
 2 Kokouskutsu on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokous 

voidaan kuitenkin pitää ilman edellä mainittua kutsua, jos kaikki varsinaiset jäsenet 
ovat saapuvilla. Kokous voidaan pitää tarvittaessa puhelimitse, sähköpostitse tai 
muuta soveltuvaa tiedonvälitysmenetelmään käyttäen. 

 
 3 Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä, joista yksi puheenjohtaja 

tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla. 
 
 4 Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista 

on kannattanut, jollei eläkesäätiölain 11 §:n mukaan vaadita määräenemmistöä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa tulee päätökseksi se 
mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. 
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 5 Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon merkitään saapuvilla olleet, 
tehdyt ehdotukset ja päätökset sekä toimitetut äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat 
kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan laatija. 

 
ASIAMIES 
 
24 § 1 Eläkesäätiöllä on asiamies, jonka hallitus nimittää. 
 
ELÄKESÄÄTIÖN NIMEN KIRJOITTAMINEN 
 
25 § 1 Eläkesäätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 

asiamies, kaksi yhdessä, tai kukin heistä yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen 
kanssa tai hallituksen siihen valtuuttaman eläkesäätiön toimihenkilön kanssa. 
Eläkesäätiön myöntämiin etuuksiin liittyvissä asioissa eläkesäätiön nimen kirjoittaa 
eläkesäätiön asiamies yksin. 

 
ELÄKESÄÄTIÖN TILIKAUSI 
 
26 § 1 Eläkesäätiön tilikausi on kalenterivuosi. 
 
TILINTARKASTAJAT 
 
27 § 1 Eläkesäätiöllä on yksi toistaiseksi valittu tilintarkastaja varatilintarkastaja. 
 
 2 Eläkesäätiön hallitus valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. 
 
28 § 1 Eläkesäätiön hallituksen on kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä annettava 

tilinpäätös ja muut tarvittavat asiakirjat edelliseltä vuodelta tilintarkastajan 
tarkastettaviksi. Tilintarkastajan tulee antaa tilintarkastuskertomus kuukauden 
kuluessa hallitukselle. 

 
ELÄKESÄÄTIÖN TIEDONANTOSÄÄNNÖKSET 
 
28 a § 1 Eläkesäätiön säännöt ovat saatavilla eläkesäätiön työnantajan toimistossa tai muussa 

ilmoitetussa paikassa. Mahdolliset etuuksia ja niiden hakemista koskevat 
sääntömuutokset toimitetaan toimintapiiriin kuuluvalle työsuhteessa olevalle 
henkilölle ja vapaakirjan saaneille työntekijöille tiedoksi. Eläkkeensaajille postitetaan 
tieto oleellisista sääntömuutoksista vuodenvaihteessa eläkkeen määriä koskevien 
erittelyiden yhteydessä. 

 
 2 Etuudensaaja saa eläkkeelle jäädessään tai muiden etuuksien erääntyessä 

eläkepäätöksessään tai sen liitteenä yksityiskohtaiset tiedot niistä etuuksista, joihin 
hän on oikeutettu. 

 
 3 Toimintapiiriin kuuluvalla työsuhteessa olevalla henkilöllä, vapaakirjan saaneilla 

henkilöillä ja eläkkeensaajilla on oikeus pyynnöstä saada tiedoksi eläkesäätiön 
tilinpäätös ja toimintakertomus ja sijoituspolitiikan periaatteita koskeva selvitys. 
Toimintapiiriin kuuluvalla työsuhteessa olevalla henkilöllä on myös oikeus pyynnöstä 
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saada tiedot eläke-etuuksien tavoitetasosta ja etuuksien tasosta työsuhteen päättyessä. 
Tietopyyntö tulee osoittaa säätiön työnantajan toimistoon tai muuhun säätiön 
ilmoittamaan paikkaan. Tiedot toimitetaan kirjallisesti, sähköpostitse tai muulla 
erikseen sovittavalla tavalla. 

 
 4 Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvalla työsuhteessa olevalla henkilöllä ja hänen 

edunsaajillaan on oikeus säilyttää eläkesäätiön etuuksia vastaavat etuudet 
työsopimuslain 1 luvun 10 §:ssä tarkoitetussa liikkeenluovutuksessa. Eläkesäätiön 
ajalta kertynyt osuus on turvattu näiden sääntöjen 15 §:llä. Työsopimuslain 
tarkoittamassa liikkeenluovutuksessa toimintapiiriin kuuluvilla ja uuden työnantajan 
palvelukseen siirtyvillä työntekijöillä on oikeus pyynnöstä saada yksityiskohtaiset 
tiedot karttuneen eläkkeen määrästä, etuuksien siirtämisestä ja järjestämistavasta sekä 
oikeuksista liikkeen luovutustilanteessa. Tietopyyntö tulee osoittaa säätiön toimistoon 
tai muuhun säätiön ilmoittamaan paikkaan. Tiedot toimitetaan kirjallisesti, 
sähköpostitse tai muulla erikseen sovittavalla tavalla. 

 
ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 
29 § 1 Päätös eläkesäätiön sääntöjen muuttamisesta tehdään eläkesäätiölain 11 §:ssä 

säädetyllä tavalla. 
 
30 § 1 Eläkesäätiötä purettaessa on turvattava jo alkaneet eläkkeet sekä eläkesäätiön 

sääntöjen mukaan määrättävät vastaiset eläkkeet ja muut etuudet, jotka perustuvat 
ennen eläkesäätiön selvitystilan alkamista jatkuneisiin vakuutussuhteisiin, ostamalla 
niitä vastaava etuus toisesta vakuutuslaitoksesta. 

 
 2 Jos eläkesäätiön varat eivät riitä 1 momentissa tarkoitettujen etuuksien turvaamiseen 

täysimääräisinä, varat on käytettävä etuuksien turvaamiseen siten, että ensin turvataan 
ne etuudet, jotka ESL:n 146 §:n mukaan on vähintään katettava. Jos varat eivät tähän 
täysimääräisesti riitä, näitä etuja leikataan eläkevastuiden suhteessa. Muu osa 
eläkesäätiön varoista käytetään ensisijaisesti eläkkeellä olevien etuja ja heidän 
edunsaajiensa vastaisten etujen kattamiseen. Vapaakirjalla olevien etuudet katetaan 
niin, että ensin katetaan niiden henkilöiden etuudet, joilla on eläkeikään jäljellä aikaa 
enintään 10 vuotta. 

 
31 § Jos eläkesäätiölle jää varoja sen jälkeen kun se on suorittanut velkansa ja täyttänyt 

kaikki muutkin sitoumuksensa, sanotut varat palautetaan työnantajalle. 
 
 


