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VR ELÄKESÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

ELÄKESÄÄTIÖN NIMI JA KOTIPAIKKA

1 § 1  Eläkesäätiön nimi on VR Eläkesäätiö.

2  Eläkesäätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki.

ELÄKESÄÄTIÖN MUOTO

2 § 1  Eläkesäätiö toimii eläkesäätiölain (jäljempänä ESL) 2 §:ssä ja 13 luvussa
tarkoitettuna A-yhteiseläkesäätiönä.

ELÄKESÄÄTIÖN TARKOITUS JA TYÖNANTAJAT

3 § 1  Eläkesäätiön tarkoituksena on myöntää sen toimintapiiriin kuuluville vanhuus- ja
työkyvyttömyyseläkettä sekä 1.10.2002 - 1.1.2005 työsuhteesta vanhuuseläkkeelle
siirtyneiden jälkeen perhe-eläkettä. Vanhuuseläke voidaan myöntää myös
varhennettuna vanhuuseläkkeenä.

2  Eläkesäätiöön kuuluvat työnantajina:

1. VR-Yhtymä Oy (emoyhtiö) ja
2. VR Kunnossapito Oy (tytäryhtiö),

joista kummastakin erikseen käytetään jäljempänä nimitystä työnantaja.

3  Eläkesäätiöön voi sen perustamisen jälkeen liittyä sellainen työnantaja, jossa
eläkesäätiöön kuuluvalla työnantajalla tai eläkesäätiöön kuuluvilla työnantajilla on
yhteensä enemmistöomistukseen perustuva määräämisvalta. Uuden työnantajan
liittyminen eläkesäätiöön edellyttää kuitenkin näiden sääntöjen muuttamista.

4  Jos edellä 2 momentissa mainittu tytäryhtiö ei enää täytä tytäryhtiöltä vaadittavia
edellytyksiä, on sen erottava eläkesäätiöstä.

5  Valtion eläkelailla (jäljempänä VEL) tarkoitetaan näiden sääntöjen 4 - 7 §:n ja 8 §:n
2 ja 8 momentissa valtion eläkelakia sellaisena kuin se oli voimassa 30.6.1995.
Työntekijäin eläkelailla (jäljempänä TEL) tarkoitetaan näissä säännöissä TEL:a
sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.2004.

TOIMINTAPIIRI

4 § 1  Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvat kaikki eläkesäätiön työnantajaan TyEL:n
alaisessa työsuhteessa olevat ennen 1.7.1957 syntyneet henkilöt, sekä ne 1.7.1957
tai sen jälkeen syntyneet, joilla oli jäljempänä 9 §:n mukaan oikeus valita alempi
erityinen eläkeikä. Edellytyksenä on, että edellä mainitut henkilöt ovat olleet valtion
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eläketurvan piiriin kuuluvassa Valtionrautateiden palvelussuhteessa yhdenjaksoisesti
vähintään viisi vuotta välittömästi ennen 1.7.1995 ja että sanottu palvelussuhde on
jatkunut Valtionrautateillä yhdenjaksoisesti niin, että he 1.7.1995 ovat siirtyneet sen
palvelussuhteesta samana päivänä toimintansa aloittaneen VR Eläkesäätiön
A-osastoon kuuluvan työnantajan työsuhteeseen.

2  Valtionrautateiden palvelussuhteesta Transpoint Oy Ab:n työsuhteeseen 1.7.1995
siirtyneistä henkilöistä kuuluvat eläkesäätiön toimintapiiriin vain ne, joilla on 1.7.1995
mennessä VEL:n 10 §:n 1 momentin mukaisesti laskettavaan eläkkeeseen
oikeuttavaa palvelusaikaa vähintään 30 vuotta. Mikäli henkilö ei 1.7.1995 kuulunut
eläkesäätiön toimintapiiriin, ei hän myöhemminkään pääse eläkesäätiön
toimintapiiriin.

3  Eläkesäätiön toimintapiiriin 1.7.1995 kuulunut henkilö kuuluu edelleen eläkesäätiön
toimintapiiriin, jos hän on edellä mainitusta ajankohdasta lukien ollut yhdenjaksoisesti
eläkesäätiöön kuuluvien työnantajien tai niistä muodostettujen uusien välittömästi
eläkesäätiöön liitettyjen tai liitettävien työnantajien palveluksessa.

4  Mikäli eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluva henkilö siirtyy eläkesäätiöön
kuulumattoman tytäryhtiön palvelukseen ja hänen työsuhteensa lakattua sanottuun
tytäryhtiöön, välittömästi palaa eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan palvelukseen,
palaa hän samalla uudelleen eläkesäätiön toimintapiiriin.

5  Mikäli eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluva henkilö siirtyy eläkesäätiöön
kuulumattoman, muun kuin 4 momentissa mainitun työnantajan sellaiseen
palvelukseen, jonka katsotaan hyödyttävän eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan
toimintaa ja hänen työsuhteensa lakattua sanottuun työnantajaan, välittömästi palaa
eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan palvelukseen, voi hän palata uudelleen
eläkesäätiön toimintapiiriin, mikäli työnantaja erityistapauksissa ennen toisen
työnantajan palvelukseen siirtymistä näin päättää. Jos henkilö siirtyy sellaiseen
palvelukseen, jonka kustannuksiin eläkesäätiön työnantaja osallistuu, voi
eläkesäätiön työnantaja myös erityistapauksissa päättää, että tällainen palvelus
luetaan eläkesäätiön mukaiseen eläkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi siten kuin 6 §:ssä
on sanottu.

ELÄKERYHMÄT

5 § 1  Eläkesäätiön toimintapiirissä olevat henkilöt kuuluvat eri eläkeryhmiin joko
syntymäajan tai eläkkeeseen oikeuttavan palvelusajan ja eläkeiän mukaan
seuraavasti:

Eläkeryhmä 3
– näiden sääntöjen 9 §:n mukainen eläkeikä 58 vuotta ja VEL 10 §:n 1
momentin mukaisesti laskettavaan eläkkeeseen oikeuttavaa
palvelusaikaa 30.6.1995 mennessä vähintään 25 vuotta

Eläkeryhmä 4
– näiden sääntöjen 9 §:n mukainen eläkeikä 55 vuotta ja VEL 10 §:n 1
momentin mukaisesti laskettavaan eläkkeeseen oikeuttavaa
palvelusaikaa 30.6.1995 mennessä vähintään 20 vuotta
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Eläkeryhmä 5
– 1.7.1940 - 30.6.1957 syntyneet, joilla 8 §:n 2 momentin mukainen
eläkeikä (porrastettu) tai 9 §:n mukaan 60 vuotta

Eläkeryhmä 6
– näiden sääntöjen 9 §:n mukainen eläkeikä 55 vuotta ja VEL 10 §:n 1
momentin mukaisesti laskettavaan eläkkeeseen oikeuttavaa
palvelusaikaa 30.6.1995 mennessä 15 - 19 vuotta

Eläkeryhmä 7
– näiden sääntöjen 9 §:n mukainen eläkeikä 58 vuotta ja VEL 10 §:n 1
momentin mukaisesti laskettavaan eläkkeeseen oikeuttavaa
palvelusaikaa 30.6.1995 mennessä 15 - 24 vuotta

Eläkeryhmä 8
– näiden sääntöjen 9 §:n mukainen eläkeikä ja VEL 10 §:n 1 momentin
mukaisesti laskettavaan eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusaikaa
30.6.1995 mennessä alle 15 vuotta

ELÄKKEESEEN OIKEUTTAVA PALVELUSAIKA

6 § 1  Eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan eläkeryhmiin 3 - 4 kuuluvien
henkilöiden osalta VEL 10 §:n 1 momentin mukaisesti laskettavaan eläkkeeseen
oikeuttava palvelusaika ennen 1.7.1995 sekä lisäksi se aika, joka luetaan TEL:n 6 §:n
mukaan eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi henkilön työsuhteesta
eläkesäätiöön kuuluvaan tai kuuluneeseen työnantajaan. Jos henkilö on oikeutettu
näiden sääntöjen mukaiseen eläkkeeseen, palvelusajaksi ei lueta aikaa, jona hän
samanaikaisesti on työsuhteessa eläkesäätiöön kuuluvaan työnantajaan.

2  Eläkeryhmään 5 kuuluvan henkilön eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi
luetaan valtion eläkelain 10 §:n 1 momentin mukaisesti laskettavaan eläkkeeseen
oikeuttava palvelusaika ennen 1.7.1995.

3  Eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan eläkeryhmiin 6 ja 7 kuuluvien
henkilöiden osalta se aika, joka luetaan TEL 6 §:n mukaan eläkkeeseen oikeuttavaksi
palvelusajaksi henkilön työsuhteesta eläkesäätiöön kuuluvaan tai kuuluneeseen
työnantajaan. Jos henkilö on oikeutettu näiden sääntöjen mukaiseen eläkkeeseen,
palvelusajaksi ei lueta aikaa, jona hän samanaikaisesti on työsuhteessa
eläkesäätiöön kuuluvaan työnantajaan.

4  Poiketen siitä, mitä edellä on sanottu, eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi ei
lueta ennen 1.7.1995 palveltua aikaa henkilölle, jolla 1.7.1995 on oikeus tai jolle
myöhemmin muodostuu oikeus VEL 10 §:n 2 momentin mukaisesti laskettavaan
eläkkeeseen.

ELÄKKEEN PERUSTEENA OLEVA PALKKA

7 § 1  Eläkeryhmiin 3 - 4 kuuluvien henkilöiden eläkkeen perusteena oleva palkka
lasketaan kertomalla erikseen eläkkeeseen oikeuttavalta ajalta ennen 1.7.1995
laskettu, jäljempänä 2 momentissa mainittu VEL:n mukainen eläkkeen perusteena
oleva näiden sääntöjen 19 §:n mukaisesti tarkistettu palkka sekä erikseen viimeisen
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työsuhteen TEL:n säännösten mukaisesti laskettu ja näiden sääntöjen 19 §:n
mukaisesti tarkistettu eläkkeen perusteena oleva palkka vastaavien eläkkeeseen
oikeuttavien palveluskuukausien lukumäärällä. Näin saatujen palkkojen yhteismäärä
jaetaan eläkkeeseen oikeuttavien palveluskuukausien lukumäärällä. Mikäli henkilön
viimeiseen työsuhteeseen on sovellettu TEL:n 2 §:n 5 momenttia, tällaisen
työsuhteen katsotaan kuitenkin jatkuneen yhdenjaksoisena määrättäessä tämän
pykälän TEL:n mukaisen eläkkeen perusteena olevaa palkkaa. Mikäli henkilö on
viimeisen työsuhteen aikana ollut TyEL:n 1.1.2017 voimaan tulleen 15 §:n mukaisella
osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä, työsuhteen katsotaan katkenneen
mainitun eläkkeen alkaessa. Tällöin tämän momentin mukaista eläkkeen perusteena
olevaa palkkaa laskettaessa TEL:n mukaisina eläkepalkkoina otetaan huomioon
kummastakin työsuhdejaksosta erikseen TEL:n säännösten mukaan lasketut ja
näiden sääntöjen 19 §:n mukaisesti tarkistetut eläkepalkat sekä eläkkeeseen
oikeuttavat palveluskuukaudet vastaavilta ajoilta. TEL:n mukaisessa viimeisessä
työsuhteessa otetaan huomioon työkyvyttömyyseläkettä laskettaessa
työkyvyttömyyden alkamisen ja eläkeiän täyttämisen välinen aika.

2  Eläkeryhmään 5 kuuluvan henkilön eläkkeen perusteena olevana palkkana
käytetään VEL 10 §:n 5 momentissa mainittua eläkkeen enimmäismäärän
laskemisessa käytettävää eläkkeen perusteena olevaa palkkaa tarkistettuna näiden
sääntöjen 19 §:n mukaisesti.

3  Eläkeryhmiin 6 ja 7 kuuluvien henkilöiden eläkkeen perusteena olevana palkkana
käytetään 1 momentissa mainittua viimeisen työsuhteen TEL:n mukaista eläkkeen
perusteena olevaa, näiden sääntöjen 19 §:n mukaisesti tarkistettua palkkaa. Mikäli
henkilö on viimeisen työsuhteen aikana ollut TyEL:n 1.1.2017 voimaan tulleen 15 §:n
mukaisella osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä, työsuhteen katsotaan
katkenneen mainitun eläkkeen alkaessa. Tällöin tämän momentin mukainen
eläkepalkka lasketaan edellä määrätystä poiketen kertomalla kummastakin
työsuhdejaksosta erikseen laskettu ja näiden sääntöjen 19 §:n mukaisesti tarkistettu
eläkepalkka mainittuun jaksoon sisältyvien eläkkeeseen oikeuttavien kuukausien
lukumäärällä. Näin saatujen palkkojen yhteismäärä jaetaan työsuhdejaksoihin
sisältyvien eläkkeeseen oikeuttavien palveluskuukausien yhteismäärällä.

VANHUUSELÄKE

8 § 1  Oikeus vanhuuseläkkeen saamiseen on jokaisella eläkesäätiön toimintapiiriin
kuuluvalla henkilöllä, jonka työsuhde on päättynyt hänen täytettyään eläkeiän, ja
näiden sääntöjen mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen saajalla hänen täytettyään
eläkeiän. Lisäksi edellytetään, että henkilölle on myönnetty TyEL:n tai TyELVPL:n
taikka TyEL:n muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (71/2016, jäljempänä
TyELmuutVPL) ja julkisten alojen eläkelain (81/2016, jäljempänä JuEL)  taikka
julkisten alojen eläkelain voimaanpanolain ((82/2016, jäljempänä JuELVPL)
mukainen vanhuuseläke, jos henkilö on täyttänyt näiden sääntöjen mukaisen
vanhuuseläkkeen alkaessa 63 vuotta.

Eläkeiät
2  Eläkeryhmään 5 kuuluvien henkilöiden, lukuun ottamatta niitä, joilla on näiden
sääntöjen 9 §:n mukainen oikeus 60 vuoden eläkeikään, eläkeikä määräytyy VEL
10 §:n 1 momentin mukaisesti laskettavaan eläkkeeseen ennen 1.7.1995 oikeuttavan
palvelusajan perusteella seuraavasti:
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Palvelusaikaa vähintään Eläkeikä
30 vuotta 63 vuotta
25 vuotta 63 vuotta 4 kuukautta
20 vuotta 63 vuotta 8 kuukautta
15 vuotta 64 vuotta
10 vuotta 64 vuotta 4 kuukautta
 5 vuotta 64 vuotta 8 kuukautta

3  Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden eläkeikä määräytyy 9 §:n mukaisesti.

Eläkkeen määrä
4  Karttuneen vanhuuseläkkeen määrä muodostuu jäljempänä 5 - 10 momenteissa
mainittujen eläkkeiden yhteismäärästä näissä momenteissa määrätyin perustein.

Eläkeryhmät 3 - 4
5  Vanhuuseläkkeen määrä kuukaudessa eläkeryhmiin 3 - 4 kuuluvilla henkilöillä on
jokaista eläkkeeseen oikeuttavaa palveluskuukautta kohden 1/60 prosenttia 7 §:n 1
momentissa mainitusta eläkkeen perusteena olevasta palkasta kuitenkin siten, että
1.7.1995 lukien prosenttimäärä on 7/120 eläkkeeseen oikeuttavaa palveluskuukautta
kohti.

Eläkeryhmä 5
6  Vanhuuseläkkeen määrä kuukaudessa eläkeryhmään 5 kuuluvalla henkilöllä on
0,1 prosenttia jokaista eläkkeeseen oikeuttavaa kahtatoista palveluskuukautta
kohden 7 §:n 2 momentissa tarkoitetusta eläkkeen perusteena olevasta palkasta.
Näin karttunut eläke on korkeintaan 3 prosenttia sanotusta palkasta.

Eläkeryhmä 6 ja 7
7  Vanhuuseläkkeen määrä kuukaudessa eläkeryhmään 6 kuuluvalla henkilöllä on
3/80 prosenttia  jokaista eläkkeeseen oikeuttavaa kuukautta kohden ja eläkeryhmään
7 kuuluvalla henkilöllä 0,1 prosenttia jokaista eläkkeeseen oikeuttavaa kahtatoista
palveluskuukautta kohden 7 §:n 3 momentissa tarkoitetusta eläkkeen perusteena
olevasta palkasta.

Eläkeryhmä 8
8  Eläkeryhmään 8 kuuluvan henkilön, jolla on 30.6.1995 mennessä VEL 10 §:n 1
momentin mukaisesti laskettavaan eläkkeeseen oikeuttavaa sekä eläkesäätiöön
kuuluvaan tai kuuluneeseen työnantajaan TEL 6 §:n mukaan eläkeajaksi luettavaa
palvelusaikaa yhteensä vähintään 30 vuotta, vanhuuseläkkeen määrä on sen
suuruinen, että se yhdessä tässä pykälässä mainittujen eläkkeiden sekä jäljempänä
13 §:ssä mainittujen eläkkeiden ja korvausten kanssa on 60 prosenttia
7 §:n 1 momentissa tarkoitetusta eläkkeen perusteena olevasta palkasta
(karttumatakuu).

9  Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluville työntekijöille, lukuun ottamatta 10
momentissa mainittuja henkilöitä, maksetaan tämän pykälän 5 – 7 momentissa
mainitun eläkkeen lisäksi vanhuuseläkkeenä sanottujen momenttien mukaisen
eläkkeen alkamisesta lukien enintään 63 vuoden ikään saakka eläkesäätiöön
kuuluvan työnantajan palveluksesta karttuneen TEL:n ja TyEL:n mukaisen eläkkeen
sekä 30.6.1995 voimassa olleen VEL:n 10 §:n 1 momentin mukaisesti 30.6.1995
mennessä karttuneen ja 1.1.2017 voimaan tulleen JuELVPL:n 4 ja 8 §:n mukaan
lasketun vanhuuseläkkeen yhteismäärä ottaen huomioon 13 §:n määräykset.
Kuitenkin, jos 9 §:n mukaiseen erityiseen eläkeikään oikeutettu henkilö siirtyy
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vanhuuseläkkeelle eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alkua myöhemmin,
edellä mainittuja eläkkeitä maksetaan yhtä monta kuukautta yli 63 vuoden iän, kuin
henkilö on lykännyt eläkkeelle siirtymistään yli erityisen eläkeiän, kuitenkin enintään
TyEL:n mukaiseen alimpaan eläkeikään saakka.  Edellä mainittuja eläkkeitä
maksetaan aina kuitenkin enintään JuEL:n tai JuELVPL:n  ja TyEL:n tai TyELVPL:n
taikka TyELmuutVPL:n  mukaisen eläkkeen alkamiseen saakka. Edellä mainitun
lisäksi maksetaan vanhuuseläkkeeseen sen alkamisesta lukien täydennysosa siten,
että kokonaiseläke on vähintään yhtä suuri kuin se olisi ollut, jos eläkettä
määrättäessä olisi sovellettu VEL:n ja TEL:n säännöksiä 31.12.2004 voimassa
olleissa eläkesäätiön säännöissä tarkoitetulla tavalla ottaen kuitenkin huomioon
13 §:n mukainen rajoittaminen.

10  Edellä 6 §:n 4 momentissa mainituille henkilöille maksetaan tämän pykälän 5 tai 7
momenteissa mainitun eläkkeen lisäksi vanhuuseläkkeenä sanottujen momenttien
mukaisen eläkkeen alkamisesta lukien enintään 63 vuoden ikään saakka
eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan palveluksesta karttuneen TEL:n ja TyEL:n
mukaisen vanhuuseläkkeen määrä ottaen huomioon 13 §:n määräykset. Kuitenkin,
jos 9 §:n mukaiseen erityiseen eläkeikään oikeutettu henkilö siirtyy vanhuus-
eläkkeelle eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alkua myöhemmin, edellä
mainittua eläkettä maksetaan yhtä monta kuukautta yli 63 vuoden iän, kuin henkilö on
lykännyt eläkkeelle siirtymistään yli erityisen eläkeiän, kuitenkin enintään TyEL:n
mukaiseen alimpaan eläkeikään saakka. Edellä mainittua eläkettä maksetaan aina
kuitenkin enintään TyEL:n tai TyEL:n taikka TyELmuutVPL:n mukaisen eläkkeen
alkamiseen saakka.

11  Edellä 9 ja 10 momentissa tarkoitettuja työeläkelakien mukaan karttuneita
eläkkeen osia maksetaan enintään TyEL:n mukaiseen alimpaan eläkeikään asti siinä
tapauksessa, että henkilö, jonka TyEL:n mukaista alinta eläkeikää ei ole näiden
sääntöjen mukaisen vanhuuseläkkeen alkaessa säädetty, on lykännyt vanhuus-
eläkkeelle siirtymistä yhtä monta kuukautta kuin hänen omaa ikäluokkaansa
lähimmälle ikäluokalle säädetty TyEL:n mukainen alin eläkeikä edellä mainittuna
ajankohtana ylittää 63 vuotta.

12  Näiden sääntöjen 13 §:n mukaisesti rajoitettu, muu kuin työkyvyttömyys-
eläkkeestä vanhuuseläkkeeksi muuttunut vanhuuseläke muunnetaan TyEL 82 §:n
säännösten mukaisesti (elinaikakerroin).

OSAVANHUUSELÄKE

8 a § 1  Sen estämättä, mitä 8 §:n 1 momentissa on määrätty, oikeus osavanhuus-
eläkkeeseen on jokaisella eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvalla, 9 §:n mukaisessa
erityisessä eläkeiässä vanhuuseläkkeeseen oikeutetulla, joka on täyttänyt eläkeiän ja
siirtynyt kokopäivätyöstä osa-aikatyöhön eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan
palveluksessa. Edellytyksenä osavanhuuseläkkeen saamiseksi on, että henkilö on
sopinut työnantajan kanssa osa-aikatyöstä niin, että tarkoituksena on siirtyä myös
osavanhuuseläkkeelle.

2  Oikeus osavanhuuseläkkeeseen on myös henkilöllä, jolle on myönnetty näiden
sääntöjen mukainen vanhuuseläke erityisessä eläkeiässä ja joka on siirtynyt osa-
aikatyöhön eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan palvelukseen ja työsopimus täyttää
edellä 1 momentissa mainitun ehdon.
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3  Osavanhuuseläke on puolet kokoaikatyön päättyessä 8 ja 13 §:n mukaisesti
määrätystä, 19 §:n 3 momentin mukaan tarkistetusta vanhuuseläkkeestä. Jos
henkilölle on kokoaikatyön päättymisen jälkeen myönnetty tai osavanhuuseläkkeen jo
alettua myönnetään 13 §:n 1 momentissa mainittu etuus tai mainittu etuus lakkaa,
osavanhuuseläke on puolet 13 §:n mukaan uudelleen rajoitetun vanhuuseläkkeen
määrästä.

ERITYISET ELÄKEIÄT

9 § 1  Sen estämättä, mitä 8 §:ssä eläkeiästä määrätään, eläkesäätiön toimintapiiriin
kuuluva henkilö, joka siirtyessään Valtionrautateiden palveluksesta eläkesäätiöön
kuuluvan työnantajan palvelukseen, oli sellaisessa virassa tai tehtävässä, jossa
hänellä olisi ollut oikeus valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain
voimaantulosäännöksen (103/89) mukaan valita erityinen eläkeikä, oli oikeus
tällaisessa tehtävässä ollessaan valita jäljempänä tässä pykälässä mainittu eläkeikä.
Erityisen eläkeiän valitsemisesta oli henkilön 31.12.1995 mennessä kirjallisesti
ilmoitettava eläkesäätiölle. Sama oikeus kuin edellä mainitulla henkilöllä, oli valtioon
eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen edellytykset täyttävällä
henkilöllä, joka 1.7.1995 oli sellaisessa tehtävässä, josta voi tehtäväkierron
seurauksena siirtyä erityisen eläkeiän tehtävään. Tällaisen henkilön oli erityisen
eläkeiän tehtävässä ollessaan tehtävä valintansa 30.6.1999 mennessä.

2  Erityisen eläkeiän valintaoikeus oli myös henkilöllä, joka oli ollut 40 ikävuoden
täyttämisen jälkeen 31.12.1995 mennessä yhteensä 12 vuotta jäljempänä 5
momentissa mainitussa virassa tai tehtävässä. Valinta erityisestä eläkeiästä oli
tehtävä 31.12.1995 mennessä.

3  Edellytyksenä vanhuuseläkkeen saamiseksi erityisessä eläkeiässä on se, että
henkilö on tehnyt edellä mainitun valintailmoituksen sekä lisäksi, että hän on ennen
erityisen eläkeiän saavuttamista välittömästi edeltäneet 6 kuukautta yhdenjaksoisesti
ollut erityisen eläkeiän tehtävässä, ja että hänellä ennen palveluksen päättymistä
välittömästi edeltäneiden 5 vuoden aikana on eläkkeeseen oikeuttavaa palvelusaikaa
tällaisessa tehtävässä yhteensä vähintään 3 vuotta (erityisen eläkeiän karenssiaika).
Karenssiaikaa laskettaessa otetaan huomioon myös eläkkeeseen oikeuttava
palvelusaika Valtionrautateillä ennen 1.7.1995.

4  Poiketen siitä, mitä edellä 3 momentissa on sanottu, oikeus vanhuuseläkkeen
saamiseen erityisessä eläkeiässä on myös niillä valintailmoituksen tehneillä, jotka
ovat olleet 40 ikävuoden täyttämisen jälkeen yhteensä vähintään 12 vuotta
jäljempänä 5 momentissa mainitussa virassa tai tehtävässä.

5  Erityinen eläkeikä määräytyy sen 1.7.1989 lukien kumotun valtion eläkeasetuksen
(611/66) 5 §:ssä mainitun tehtävän mukaan, jossa 3 momentissa mainittu erityisen
eläkeiän karenssiaika tai 4 momentin mukainen edellytys täyttyy. Mainitun 5 §:n
mukaiset tehtävänimikkeet ovat:
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55 vuotta
– veturinkuljettaja
– veturinlämmittäjä

58 vuotta
– ylikonduktööri
– konduktööri, vaihtotyönjohtaja, ratapihakonduktööri,
   lähiliikennekonduktööri, opastuskonduktööri, työopastajakonduktööri
– junamies
– asetinlaitemies, keskusasetinlaitemies, keskusasetinlaitevalvoja
– vaihdemiesten esimies
– vaihdemies

60 vuotta
– kuorma-autonkuljettaja, ratakuorma-autonkuljettaja
– tiehöylänkuljettaja
– raskaan radantukemiskoneen käyttäjä, raskaan raiteentukemiskoneen
   käyttäjä, radantukemiskoneen käyttäjä tai kuljettaja,
   raiteentukemiskoneen käyttäjä tai kuljettaja,
   vaihteen- ja raiteentukemiskoneen kuljettaja
– seppä, sepänapulainen konepajassa
– hitsaaja, kiskohitsaaja, päällysrakennehitsaaja, hitsari

6  Osa-aikaeläkkeellä olevalla henkilöllä ei ole oikeutta vanhuuseläkkeeseen
erityisessä eläkeiässä.

VARHENNETTU VANHUUSELÄKE

10 § 1  Vanhuuseläke myönnetään hakemuksesta varhennettuna ennen 8 §:ssä mainitun
eläkeiän täyttämistä, kuitenkin aikaisintaan sitä seuraavan kuukauden alusta, jona
toimintapiiriin kuuluva henkilö on täyttänyt 63 vuotta. Varhennetun vanhuuseläkkeen
saamisen edellytyksenä on, että henkilölle on myönnetty TyEL:n tai TyELVPL:n sekä
JuEL:n tai JuELVPL:n mukainen vanhuuseläke tai työuraeläke.

2  Varhennetun vanhuuseläkkeen määrä lasketaan 8 §:n 5 ja 6 momenttien
mukaisesti.

3  Näiden sääntöjen 13 §:n mukaisesti rajoitettua vanhuuseläkkeen määrää
vähennetään 0,6 prosenttia jokaista kuukautta kohden, jolta varhennettua
vanhuuseläkettä maksetaan ennen 8 §:n mukaisen eläkeiän täyttämiskuukautta
seuraavan kuukauden alkua. Varhennetusta vanhuuseläkkeestä on muutoin
voimassa, mitä vanhuuseläkkeestä on näissä säännöissä määrätty.

4  Näiden sääntöjen 9 §:n mukaisen erityisen eläkeiän valinneella henkilöllä ei ole
oikeutta varhennettuun vanhuuseläkkeeseen.

5  Edellä 2 ja 3 momentin mukaisesti laskettu varhennettu vanhuuseläke muunnetaan
TyEL 82 §:n säännösten mukaisesti (elinaikakerroin).
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TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE

11 § 1  Oikeus työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen on eläkesäätiön toimintapiiriin
kuuluvalla henkilöllä, jolla on oikeus saada TyEL 35 §:n mukaista
työkyvyttömyyseläkettä tai TyEL 44 §:n perusteella kuntoutustukena myönnettyä
työkyvyttömyyseläkettä. Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen on myös eläkesäätiön
toimintapiiriin kuuluvalla henkilöllä, joka on TyEL 35 §:n tai 44 §:n edellyttämällä
tavalla työkyvytön, mutta jolle ikänsä vuoksi myönnetään TyEL:n mukainen
vanhuuseläke. Oikeus työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen on niin ikään henkilöllä,
jolle myönnetään TyEL:n mukainen työkyvyttömyyseläke sellaisen työkyvyttömyyden
perusteella, joka on alkanut ennen kuin kuntoutusrahakauden päättymisestä on
kulunut kaksi vuotta ja joka välittömästi ennen hänelle annetun kuntoutuksen
alkamista on kuulunut eläkesäätiön toimintapiiriin. Oikeutta työkyvyttömyys-
eläkkeeseen ei kuitenkaan ole henkilöllä, joka on täyttänyt 8 §:n mukaisen eläkeiän
tai valitun 9 §:ssä määrätyn erityisen eläkeiän.

2  Edellä 1 momentin ensimmäisessä ja toisessa virkkeessä mainittua
työkyvyttömyyseläkettä laskettaessa otetaan huomioon myös työkyvyttömyyden
alkamisen ja 8 §:n mukaisen eläkeiän tai mikäli henkilö on valinnut 9 §:n mukaisen
erityisen eläkeiän, valitun erityisen eläkeiän täyttämisen välinen aika (tuleva aika).
Eläkeryhmään 5 kuuluvien henkilöiden osalta ei kuitenkaan oteta huomioon tulevaa
aikaa. Edellä 1 momentin kolmannessa virkkeessä mainittua työkyvyttömyyseläkettä
laskettaessa otetaan tuleva aika huomioon laskettuna samasta päivästä kuin
vastaavassa TyEL:n mukaisessa eläkkeessä.

3  Työkyvyttömyyseläkkeen määrä lasketaan 8 §:n 5 – 7 momenttien 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.

4  Näiden sääntöjen 13 §:n mukaisesti rajoitettu työkyvyttömyyseläke muunnetaan
TyEL 82 §:ssä tarkoitetulla elinaikakertoimella ja korotetaan TyEL 81 §:n säännösten
mukaisesti (kertakorotus).

TYÖTTÖMYYSELÄKE

12 § Poistettu

VANHUUS- JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEEN RAJOITTAMINEN

13 § 1  Näiden sääntöjen 8 §:n mukaisen vanhuuseläkkeen ja 11 §:n mukaisen
työkyvyttömyyseläkkeen määrä rajoitetaan siten, että se yhdessä

-  TEL:n ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain
(jäljempänä LEL), taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien
työntekijäin eläkelain (jäljempänä TaEL) sekä merimieseläkelain
(jäljempänä MEL) mukaisen, TyEL 92 ja 93 §:n mukaisesti vähennetyn,
ilman TyEL 81 §:n mukaista kertakorotusta ja ilman TyEL 82 §:n
mukaista muuntamista määräytyvän vanhuus- ja
työkyvyttömyyseläkkeen,
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-  TyEL:n, TyELVPL:n  ja TyELmuutVPL:n mukaisen, TyEL 92 ja
93 §:n mukaisesti vähennetyn, ilman TyEL 81 §:n mukaista
kertakorotusta ja ilman TyEL 82 §:n mukaista muuntamista
määräytyvän vanhuus-, osittaisen varhennetun vanhuus-,
työkyvyttömyys- ja työuraeläkkeen,
-  laissa valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle
kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta tarkoitettuun
eläketurvaan perustuvan TyEL 92 ja 93 §:ää vastaavalla tavalla
vähennetyn, ilman TyEL 81 §:ää vastaavaa korotusta ja ilman
TyEL 82 §:ää vastaavaa muuntamista määräytyvän vanhuus-,
osittaisen varhennetun vanhuus-, työkyvyttömyys- ja työuraeläkkeen,
-  työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) mukaisen päivärahan,
tapaturmaeläkkeen ja kuntoutusrahan,
-  sotilasvammalain mukaisen elinkoron,
-  korvauksen saajan vamman johdosta liikennevakuutuslain perusteella
tulevan jatkuvan korvauksen,
-  liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta
annetun lain nojalla myönnetyn ansionmenetyskorvauksen,
- potilasvahinkolain (585/1986) perusteella myönnetyn, omaan
vammaan perustuvan ansionmenetyskorvauksen ja eläkkeen,
- raideliikennevastuulain (113/1999) 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, TyEL 92 ja 93 §:ää
vastaavalla tavalla vähennetyn, ilman TyEL 81 §:ää vastaavaa
kertakorotusta ja ilman TyEL 82 §:ää vastaavaa muuntamista
määräytyvän vanhuus-, osittaisen varhennetun vanhuus-,
työkyvyttömyys- ja työuraeläkkeen sekä
-  ulkomaisen lainsäädännön perusteella maksettavan, kotimaisiin virka-
tai työsuhde-eläkkeisiin rinnastettavan ammatillisen, omaan työhön
perustuvan eläkkeen,

kanssa on eläkeryhmiin 3 – 4 kuuluvien henkilöiden osalta enintään 66 prosenttia
sekä eläkeryhmiin 5 – 7 kuuluvien henkilöiden osalta enintään 63 prosenttia 7 §:n 1
momentin mukaisesta palkasta.

2  Edellä 11 §:n 3 momentissa tarkoitettua osaeläkkeenä myönnettyä
työkyvyttömyyseläkettä rajoitettaessa käytetään puolta edellisessä momentissa
tarkoitetusta prosenttiluvusta.

3  Edellä 1 momentissa mainittuna eläkkeenä ei oteta huomioon vähintään vuoden
jatkuneeseen, eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan palvelukseen nähden
rinnakkaiseen työ- tai virkasuhteeseen perustuvaa lakisääteistä eläkettä. Jos
rinnakkaisia työ- tai virkasuhteita on ollut vuoden 2004 jälkeen, henkilön on kuitenkin
esitettävä riittävä selvitys siitä, että rinnakkaisuus on jatkunut vähintään vuoden ajan.

4  Edellä 1 momentissa tarkoitetut eläkkeet ja korvaukset otetaan huomioon ilman
TyELmuutVPL 8 §:n 4 momentissa ja TyEL 16 §:n 2 momentissa tarkoitettua
varhennusvähennystä.

5  Edellä 1 momentissa tarkoitetut eläkkeet ja korvaukset otetaan aina huomioon siitä
ajankohdasta lähtien, kun henkilö saa mainittuja etuuksia. Jos henkilö on siirtynyt
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vanhuuseläkkeelle 63 vuoden ikää alemman eläkeiän mukaisesti, 1 momentissa
mainitut eläkkeet otetaan huomioon viimeistään 63 vuoden iän täyttämistä seuraavan
kuukauden alusta lukien. Kuitenkin, jos 9 §:n mukaiseen erityiseen eläkeikään
oikeutettu henkilö on siirtynyt vanhuuseläkkeelle eläkeiän täyttämistä seuraavan
kuukauden alkua myöhemmin, 1 momentissa mainitut eläkkeet otetaan huomioon
yhtä monta kuukautta 63 vuoden iän täyttämisen jälkeen, kuin henkilö on lykännyt
eläkkeelle siirtymistään yli erityisen eläkeiän, kuitenkin viimeistään TyEL:n mukaisen
alimman eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta lukien. Edellä 8 §:n 11
momentissa tarkoitetussa tilanteessa 1 momentissa mainitut eläkkeet otetaan
huomioon viimeistään TyEL:n mukaisen alimman eläkeiän täyttämistä seuraavan
kuukauden alusta lukien.

6  Eläkesäätiöstä maksettavan eläkkeen määrää ei vähennetä, kun jonkin edellä 1
momentissa mainitun edun määrää palkkatason tai siihen verrattavan muun syyn
johdosta korotetaan. Eläkkeen määrää ei myöskään vähennetä, kun 1 momentissa
mainittuun työkyvyttömyyseläkkeeseen tehdään kertakorotus.

7  Jos eläkkeen myöntämisen jälkeen eläkkeensaajalla alkaa oikeus edellä 1
momentissa mainitun eläkkeen tai korvauksen saamiseen tai mainittu etuus lakkaa
tai se muuttuu muusta syystä kuin edellä 6 momentissa mainitusta syystä,
eläkesäätiöstä maksettava eläke on tarkistettava. Eläkkeen perusteena oleva palkka
tarkistetaan tällöin TyEL 98 §:n mukaisesti.

VARHENNETUN VANHUUSELÄKKEEN RAJOITTAMINEN

14 § 1  Näiden sääntöjen mukaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrä rajoitetaan
siten, että se yhdessä 13 §:n 1 momentissa mainittujen eläkkeiden, jotka otetaan
huomioon ilman varhentamisesta johtuvaa vähennystä, ilman TyEL 81 §:n mukaista
kertakorotusta ja ilman TyEL 82 §:n mukaista muuntamista, ja korvausten kanssa on
eläkeryhmiin 3 – 4 kuuluvien henkilöiden osalta enintään 66 prosenttia sekä
eläkeryhmiin 5 – 7 kuuluvien henkilöiden osalta enintään 63 prosenttia 7 §:n 1
momentin mukaisesta palkasta. Lisäksi noudatetaan, mitä 13 §:n 2 – 7 momentissa
on määrätty.

2  Tämän pykälän mukaisesti rajoitetusta eläkkeen määrästä tehdään 10 §:n 3
momentin mukainen varhentamisvähennys, minkä jälkeen eläkettä muunnetaan
10 §:n 5 momentin mukaisesti.

PERHE-ELÄKE

15  § 1  Edunsaajalla tarkoitetaan työsuhteesta eläkesäätiön vanhuuseläkkeelle 1.10.2002
– 1.1.2005 siirtyneen henkilön leskeä, jonka kanssa edunjättäjä oli solminut avioliiton
ennen kuin oli täyttänyt näiden sääntöjen 8 tai 9 §:n mukaisen eläkeiän, ja 18 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 toimintapiiriin kuuluvan
työntekijän tai eläkkeensaajan elatusvelvollisuudesta on tuomioistuimessa päätetty
tai siitä on tehty kirjallinen sopimus, jonka sosiaalilautakunta on vahvistanut.
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3  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 TEL:n, LEL:n,

TaEL:n, TyEL:n tai TyEL 3 §:ssä mainitun lain, eläkesäännösten tai
eläkesäännön mukaista taikka 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.

4  Leskellä ei ole oikeutta leskeneläkkeeseen

1) 3 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, tai

2) jos leskellä on aikaisemman avioliiton perusteella oikeus saada TEL:n, LEL:n,
TaEL:n, TyEL:n, TyELVPL:n tai TyEL 3 §:ssä mainitun lain, eläkesäännösten
tai eläkesäännön mukaista eläkettä vastaavaa perhe-eläkettä.

5  Lapsella on oikeus lapseneläkkeenä maksettavaan perhe-eläkkeeseen, jos hän ei
ollut täyttänyt 18 vuotta edunjättäjän kuollessa. Lapselle maksetaan lapseneläkettä
aina lapsen oman vanhemman jälkeen. Oikeutta lapseneläkkeeseen ei kuitenkaan
ole useamman kuin kahden edunjättäjän jälkeen samanaikaisesti.

6  Perhe-eläkkeeseen ei ole oikeutta edunsaajalla, joka on rikoksella tahallisesti
aiheuttanut edunjättäjän kuoleman.

7  Oikeus leskeneläkkeeseen lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton ennen kuin hän
on täyttänyt 50 vuotta. Tällöin hänelle maksetaan viimeksi maksettua
kuukausieläkettä perusteena käyttäen hänen vuotuisen leskeneläkkeensä
kolminkertainen määrä.

16 § 1  Vanhuuseläkkeen saajan kuoltua maksetaan hänen 15 §:ssä tarkoitetuille
edunsaajilleen perhe-eläkettä, mikäli vanhuuseläkkeen saaja oli siirtynyt työsuhteesta
vanhuuseläkkeelle 1.10.2002 – 1.1.2005.

2  Perhe-eläke lasketaan TEL:n ja VEL:n mukaisiin varhennettuihin
vanhuuseläkkeisiin tehtyjen varhennusvähennysten perusteella. Edellä 6 §:n 4
momentissa tarkoitetun henkilön edunsaajien perhe-eläke lasketaan TEL:n
mukaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen tehdyn varhennusvähennyksen
perusteella. Jos edunsaajana on leski tai leski ja lapsia, perhe-eläke on edunjättäjän
1 virkkeessä tarkoitetusta ja näiden sääntöjen 19 §:n mukaisesti tarkistetusta
määrästä,

- 6/12, jos edunsaajana on pelkästään leski,
- 10/12, jos edunsaajina ovat leski ja yksi lapsi ja
- 12/12, jos edunsaajina ovat leski ja kaksi tai useampia lapsia.

3  Jos edunsaajina on pelkästään lapsia, perhe-eläke on 2 momentin 1 virkkeessä
tarkoitetusta ja näiden sääntöjen 19 §:n mukaisesti tarkistetusta määrästä,

- 4/12, jos lapsia on pelkästään yksi,
- 7/12, jos lapsia on kaksi,
- 9/12, jos lapsia on kolme ja
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- 12/12, jos lapsia on neljä tai useampia.

PERHE-ELÄKKEEN RAJOITTAMINEN

17 § 1  Edellä 16 §:ssä tarkoitettua perhe-eläkkeen määrää rajoitetaan siten, että se
yhdessä samaan eläketapahtumaan perustuvan

-  ilman TyEL 88 -  91 §:n mukaista leskeneläkkeen vähentämistä
(eläkesovitus) ja ilman TyEL 82 §:n mukaista muuntamista määräytyvän
TEL:n, LEL:n, TaEL:n ja MEL:n sekä YEL:n, YELVPL:n, MYEL:n ja
MYELVPL:n mukaisen perhe-eläkkeen,
-  ilman TyEL 88 – 91 §:n mukaista leskeneläkkeen vähentämistä
(eläkesovitus) ja ilman TyEL 82 §:n mukaista muuntamista
määräytyvän, TyEL:n ja TyELVPL:n, mukaisen perhe-eläkkeen
-  laissa valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle
kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta tarkoitettuun
eläketurvaan perustuvan ilman TyEL 88 – 91 §:ää vastaavaa
leskeneläkkeen vähentämistä (eläkesovitus ) ja ilman TyEL 82 §:ää
vastaavaa muuntamista määräytyvän perhe-eläkkeen,
-  työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) perusteella maksettavan
perhe-eläkkeen,
-  liikennevakuutuslain mukaisen jatkuvan korvauksen,
-  potilasvahinkolain (585/1986) perusteella myönnetyn korvauksen,
-  raideliikennevastuulain (113/1999) 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 leskeneläkkeen vähentämistä (eläkesovitus)
ja ilman TyEL 82 §:n mukaista muuntamista määräytyvän perhe-
eläkkeen,
-  ulkomaisen lainsäädännön perusteella maksettavan, kotimaisiin virka-
tai työsuhde-eläkkeisiin rinnastettavan perhe-eläkkeen,

kanssa on enintään 60 prosenttia TEL:n mukaisesta, edunjättäjän eläkettä
laskettaessa käytetystä, yhteensovitusperusteesta, jos perhe-eläkkeen määrä on
12/12 TEL:n ja VEL:n mukaisista varhennusvähennyksistä. Jos perhe-eläkkeen
määrä on pienempi kuin 12/12 varhennusvähennyksistä, enimmäismäärä lasketaan
edunsaajien lukumäärän perusteella 16 §:n 2 tai 3 momentin mukaisesti.

2  Jos edunsaajina on vain lapsia, 1 momentissa tarkoitettua rajoitusta tehtäessä
otetaan huomioon vain lasten saama perhe-eläke.

3  Eläkesäätiöstä maksettava perhe-eläke jakautuu lesken ja lasten kesken
seuraavasti:

-  lesken osuus on 60/60, jos edunsaajana on leski,

-  lesken osuus on 36/60 ja lapsen osuus 24/60, jos edunsaajina on
leski ja yksi lapsi,
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-  lesken osuus on 25/60 ja lasten osuus 35/60, jos edunsaajina on leski
ja kaksi lasta,
-  lesken osuus on 15/60 ja lasten osuus 45/60, jos edunsaajina on leski
ja kolme lasta sekä

-  lesken osuus on 10/60 ja lasten osuus 50/60, jos edunsaajina on leski
ja neljä tai useampia lapsia.

4  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.

5  Näiden sääntöjen mukainen lesken perhe-eläke eläkesovitetaan lesken eläkkeiden
kanssa TyEL 88 – 91 §:n mukaisesti. Jos lesken TyEL:n, TyELVPL:n, JuEL:n ja
JuELVPL:n mukaista perhe-eläkettä ei jää eläkesovituksen jälkeen maksettavaksi,
näiden sääntöjen mukaisesta lesken perhe-eläkkeestä vähennetään se määrä, jolla
eläkesovituksesta johtuva vähennys jää lakiin perustuvista perhe-eläkkeistä
vähentämättä.

6  Eläkesäätiöstä maksettavan perhe-eläkkeen määrää ei vähennetä, kun jonkin 1
momentissa mainitun etuuden määrää palkkatason muutosten tai siihen verrattavan
muun syyn johdosta korotetaan.

7 Jos perhe-eläkkeen myöntämisen jälkeen eläkkeensaajalla alkaa oikeus 1
momentissa mainittuun eläkkeeseen tai korvaukseen tai etuus lakkaa taikka se
muuttuu muusta kuin 6 momentissa tarkoitetusta syystä, eläkesäätiöstä maksettava
perhe-eläke on tarkistettava.

RINNAKKAISIA PALVELUSSUHTEITA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

18 § 1  Mikäli eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluva henkilö on ollut ennen 1.7.1995
rinnakkaisissa VEL:n piiriin kuuluvissa palvelussuhteissa tai 1.7.1995 jälkeen
rinnakkaisissa palvelussuhteissa edellä 3 §:ssä mainittuihin työnantajiin, noudatetaan
sen estämättä, mitä muualla näissä säännöissä on määrätty, tässä pykälässä olevia
määräyksiä.

2  Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvalle henkilölle lasketaan eläkkeeseen oikeuttava
palvelusaika 6 §:stä poiketen rinnakkaisista palvelussuhteista niin kuin hän olisi ollut
samanaikaisesti vain yhdessä palveluksessa.

3  Jos eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluva henkilö on välittömästi ennen
eläketapahtumaa ollut rinnakkaisissa palvelussuhteissa, käytetään eläkkeen
perusteena olevaa palkkaa määrättäessä perusteena sitä palkkaa, joka saadaan kun
kustakin palvelussuhteesta erikseen näiden sääntöjen 7 §:n mukaan määräytyvät
palkat lasketaan yhteen. Jos näin saatu eläkkeen perusteena käytettävä palkka on
olennaisesti korkeampi kuin se palkkataso, jota voidaan pitää henkilön vakiintuneena
palkkatasona, voidaan eläkkeen perusteena käytettävää palkkaa alentaa
vastaamaan vakiintunutta tasoa.
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INDEKSISIDONNAISUUS

19 § 1  Eläkettä laskettaessa VEL:n mukainen eläkepalkka ja karttunut eläke tarkistetaan
31.12.2004 saakka indeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja
hintatason muutoksen painokerroin on 0,5 (puoliväli-indeksi) ja sen jälkeen eläkkeen
alkamisajankohtaan saakka TyEL 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Kuitenkin
8 §:n 9 momentin mukaista täydennysosaa laskettaessa VEL:n mukainen
eläkepalkka ja karttunut eläke tarkistetaan edellä mainitun puoliväli-indeksin
mukaisesti eläkkeen alkamiseen saakka

2  Eläkettä laskettaessa TEL:n mukainen eläkepalkka ja sen perusteena olevat
vuosiansiot tarkistetaan eläkkeen alkamisajankohtaan saakka indeksillä, jossa
palkkatason muutoksen painokerroin on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin on
0,5 (puoliväli-indeksi).

3  Vapaakirjaa laskettaessa VEL:n mukainen eläkepalkka ja karttunut eläke sekä
TEL:n mukainen eläkepalkka tarkistetaan 31.12.2014 asti edellä 1 ja 2 momentissa
kerrotulla tavalla. Vapaakirjaa ei tarkisteta indeksillä siihen perustuvaa eläkettä
myönnettäessä.

4  Eläkkeet, lukuun ottamatta vapaakirjaan perustuvia eläkkeitä, tarkistetaan
TyEL 98 §:ssä tarkoitetulla indeksillä (20/80). Rajoitettaessa muuta kuin vapaakirjaan
perustuvaa eläkettä uudelleen 13 §:n 7 momentin tai 17 §:n 7 momentin mukaisesti
eläkepalkka ja eläkkeet tarkistetaan TyEL 98 §:ssä tarkoitetulla indeksillä (20/80).

5  Puoliväli-indeksiä laskettaessa perusteena käytetään Tilastokeskuksen laskemia
keskimääräisiä palkka- ja kuluttajahintatason vuotuisia muutoksia edellisen
kalenterivuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Indeksilukua määrättäessä
palkkatason muutoksesta vähennetään määrä, joka vastaa työntekijän
eläkevakuutusmaksuprosentin muutosta edeltävän kalenterivuoden alussa.

VAPAAKIRJAOIKEUS

20 § 1 Jos eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluva henkilö lakkaa kuulumasta eläkesäätiön
toimintapiiriin työsuhteen päättymisen vuoksi ennen näiden sääntöjen mukaiseen
eläkkeeseen oikeuttavaa tapahtumaa, lukuun ottamatta 4 §:n 4 ja 5 momentissa
mainittuja tilanteita, menettää hän oikeuden eläkkeeseen eikä hänellä muutoinkaan
ole oikeutta eläkesäätiön varoihin näiden sääntöjen mukaisten etuuksien osalta, paitsi
eläkesäätiölain 78 §:n ja näiden sääntöjen 38 §:ssä mainituissa tapauksissa.

2  Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa määrätään, eläkesäätiön toimintapiiriin
kuuluvilla ja heidän edunsaajillaan on oikeus näiden sääntöjen mukaisia etuuksia
vastaaviin etuuksiin työsopimuslain 1 luvun 10 §:ssä tarkoitetussa liikkeen
luovutuksessa. Näiden sääntöjen 33 §:n 7 momentissa on liikkeen luovutusta
koskevat tiedonantomääräykset.

3  Tämän pykälän 1 momentista poiketen Finrail Oy:n palveluksessa olevilla,
eläkesäätiön toimintapiiriin 31.12.2014 kuuluvilla henkilöillä on Finrail Oy:n erotessa
eläkesäätiöstä oikeus eläkesäätiössä 31.12.2014 mennessä karttuneeseen
eläkkeeseen. Karttunut eläke lasketaan 31.12.2014 voimassa olevien eläkesäätiön
sääntöjen ja laskuperusteiden mukaan siten kuin tämän pykälän 4 – 7 momentissa
määrätään. Vapaakirja lasketaan 31.12.2014 olevan eläkeiän mukaan. Jos kuitenkin



16

eläkesäätiön sääntöjä myöhemmin muutetaan niin, että eläkeikä tai eläkkeen
määräytyminen muuttuu siltä eläkeryhmältä, johon henkilö 31.12.2014 kuului,
vapaakirjan määrä ja oikeus vanhuuseläkkeen saamiseen tarkistetaan muutosta
vastaavasti.

4  Eläkeryhmään 5, 6 ja 7 kuuluvan henkilön vapaakirjan pohjana on se sääntöjen
8 §:n mukaan laskettu ja 13 §:n mukaan rajoitettu eläke, jonka henkilö olisi saanut,
jos työsuhde työnantajaan olisi eläkesäätiön toimintapiirissä jatkunut näiden
sääntöjen mukaiseen eläkeikään saakka. TyEL-eläke otetaan huomioon sen
suuruisena kuin se olisi ollut, jos henkilön työsuhde työnantajaan olisi eläkesäätiön
toimintapiirissä jatkunut näiden sääntöjen mukaiseen eläkeikään saakka. Jos
eläkkeet yhteensä ovat enemmän kuin 63 prosenttia 7 §:n 1 momentin mukaisesta
palkasta, ylite vähennetään ensin 8 §:n 6 tai 7 momentin mukaisesta eläkkeestä. Jos
ylitettä jää vielä vähennettäväksi, vähennetään JuELVPL:n, TEL:n ja TyEL:n
mukaisista eläkkeistä määrä, joka on yhtä suuri osa ylitteestä kuin kukin kyseessä
oleva eläke on näiden eläkkeiden yhteismäärästä.

5  Vapaakirja muodostetaan rajoittamisen jälkeen ja se sisältää edellä 4 momentin
mukaan lasketusta eläkkeestä seuraavat osat

a) ryhmään 5 kuuluvalle henkilölle, jonka eläkeikä on 63 vuotta tai korkeampi
- 8 §:n 6 momentin mukainen eläke sekä
- mahdollinen 8 §:n 9 momentin mukainen täydennysosa
b) ryhmään 5 kuuluvalle henkilölle, jonka eläkeikä on 60 vuotta
- 8 §:n 6 momentin mukainen eläke,
- 8 §:n 9 momentissa tarkoitettu JuELVPL:n mukainen eläke,
- 8 §:n 9 momentissa tarkoitetusta TEL:n ja TyEL:n mukaisesta eläkkeestä se

palvelusajan mukainen osuus, joka vastaa 31.12.2014 asti karttunutta osuutta
koko tästä eläkkeestä sekä

- mahdollinen 8 §:n 9 momentin mukainen täydennysosa
c) ryhmään 6 ja 7 kuuluvalle henkilölle
- 8 §:n 9 momentissa tarkoitettu JuELVPL:n mukainen eläke,
- 8 §:n 7 momentin mukaisesta eläkkeestä ja 8 §:n 9 momentissa tarkoitetusta

TEL:n ja TyEL:n mukaisesta eläkkeestä se palvelusajan mukainen osuus, joka
vastaa 31.12.2014 asti karttunutta osuutta näistä eläkkeistä ja

- täydennysosasta se määrä, joka vastaa 31.12.2014 asti karttunutta 8 §:n 9
momentissa tarkoitettua TEL- ja TyEL-osuuden määrää näiden eläkkeiden
yhteismäärästä.

6  Eläkeryhmään 8 kuuluvan henkilön vapaakirjan pohjana on se sääntöjen 8 §:n
mukainen eläke, jonka henkilö olisi saanut, jos työsuhde työnantajaan olisi jatkunut
eläkesäätiön toimintapiirissä näiden sääntöjen mukaiseen eläkeikään saakka.
Vapaakirja sisältää tästä eläkkeestä seuraavat osat
- 8 §:n 9 momentissa tarkoitettu JuELVPL:n mukainen eläke
- 8 §:n 9 momentissa tarkoitetusta TEL:n ja TyEL:n mukaisesta eläkkeestä se

palvelusajan mukainen osuus, joka vastaa 31.12.2014 asti karttunutta osuutta
koko tästä eläkkeestä sekä

- karttumatakuusta se palvelusajan mukainen osuus, joka vastaa 31.12.2014 asti
karttunutta, 8 §:n 9 momentissa tarkoitettua JuELVPL-, TEL- ja TyEL-osuuden
määrää näiden eläkkeiden yhteismäärästä.

7  Vapaakirjaa laskettaessa ja rajoitettaessa TEL:n mukaisena eläkkeen perusteena
olevana palkkana käytetään 31.12.2014 tilannetta vastaavaa 7 §:n 3 momentin
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mukaista TEL-eläkepalkkaa. Tätä palkkaa käytetään myös laskettaessa TyEL:n
mukaista eläkettä 1.1.2015 alkaen eläkeikään asti.

8  Vapaakirjaan sisältyviä JuELVPL:n, TEL:n ja TyEL:n mukaisia osuuksia maksetaan
näiden lakien mukaisen eläkkeen alkamiseen saakka, kuitenkin enintään 63 vuoden
ikään saakka. Tämän jälkeen maksetaan vapaakirjaan sisältyneistä osista 13 §:n
mukaisesti 31.12.2014 rajoitettua 8 §:n 6 tai 7 momentin mukaista eläkettä ja
täydennysosaa tai karttumatakuuta.

9  Osavanhuuseläke samoin kuin osaeläkkeenä myönnetty työkyvyttömyyseläke on
puolet täydestä eläkkeestä.

10  Vapaakirjan perusteella myönnetty työkyvyttömyyseläke muunnetaan
TyEL 82 §:ssä tarkoitetulla elinaikakertoimella ja korotetaan TyEL 81 §:n säännösten
mukaisesti (kertakorotus). Varhennettuun vanhuuseläkkeeseen tehdään 10 §:n 3
momentin mukainen varhentamisvähennys. Vanhuuseläke ja varhennettu
vanhuuseläke muunnetaan TyEL 82 §:n säännösten mukaisesti (elinaikakerroin).

 11  Vapaakirja on ehdollinen seuraavasti. Jos henkilön työsuhde Finrail Oy:n
palveluksessa jatkuu yhdenjaksoisesti eläkesäätiön sääntöjen mukaiseen
eläketapahtumaan saakka, henkilöllä on oikeus vapaakirjan perusteella sääntöjen
8 tai 9 §:n mukaisessa eläkeiässä vanhuuseläkkeeseen tai 8 a §:n mukaiseen
osavanhuuseläkkeeseen, 10 §:n mukaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen ja
11 §:n mukaisten ehtojen täyttyessä työkyvyttömyyseläkkeeseen ottaen kuitenkin
huomioon eläkesäätiön sääntöihin 31.12.2014 jälkeen mahdollisesti tehtävät
muutokset. Oikeus vanhuuseläkkeeseen erityisessä eläkeiässä edellyttää lisäksi, että
näiden sääntöjen 9 §:n 3 momentissa mainittu erityisen eläkeiän karenssiaika tai
9 §:n 4 momentissa mainittu niin sanottu pitkän palvelun ehto täyttyy. Jos henkilön
työsuhde päättyy ennen eläkkeeseen oikeuttavaa tapahtumaa tai henkilö ei täytä
edellisessä virkkeessä mainittuja erityiseen eläkeikään liittyviä ehtoja, vapaakirja
raukeaa eikä henkilöllä ole vapaakirjan perusteella oikeutta eläkesäätiön etuuksiin.

12  Vapaakirjaan oikeutetulle annetaan työsuhteen päätyttyä kirjallinen ilmoitus
hänen eläkeoikeudestaan eläkesäätiössä. Henkilölle annetaan kirjallinen ilmoitus
myös, jos vapaakirjaa tarkistetaan 3 momentin mukaisesti.

13 Mitä edellä 3 – 7 momentissa, 8 momentin 2 virkkeessä ja 9 – 12 momentissa on
määrätty, sovelletaan myös, kun VR-Yhtymä Oy:n palveluksessa oleva eläkesäätiön
toimintapiiriin kuuluva henkilö liikenteenohjausvastuun siirtämisen yhteydessä siirtyy
Finrail Oy:n palvelukseen. Vapaakirjaa laskettaessa käytetään päivämäärän
31.12.2014 sijaan sitä päivämäärää, jona henkilön työsuhde VR-Yhtymä Oy:ssä
päättyy ja päivämäärän 1.1.2015 sijasta sitä päivämäärää, jona henkilön työsuhde
Finrail Oy:ssä alkaa. Vapaakirjaan sisältyvien JuELVPL:n, TEL:n ja TyEL:n mukaisten
osuuksien maksamiseen sovelletaan 8 momentin 1 virkkeen sijasta 8 §:n 9 – 11
momentissa olevia määräyksiä.

TYÖNANTAJAN LIIKKEEN LUOVUTUS

21 § Siirretty 20 §:n 2. momentiksi.



18

ELÄKKEEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN

ELÄKKEEN HAKEMINEN

22 § 1  Eläkettä on haettava kirjallisesti eläkesäätiöltä. Hakemukseen on liitettävä
eläkesäätiön määräämä selvitys.

ELÄKKEEN MAKSAMINEN

23 § 1  Eläkkeiden maksaminen määräytyy TyEL:n ja TyELVPL:n mukaisesti, mikäli
jäljempänä tässä pykälässä ei toisin määrätä.

2  Vanhuuseläke maksetaan sitä seuraavan kuukauden alusta, jona henkilö on tullut
oikeutetuksi eläkkeen saamiseen, ei kuitenkaan takautuvasti vuotta pitemmältä ajalta
ennen sen hakemista seuraavaa kuukautta.

3  Poistettu

4  Osavanhuuseläkettä maksetaan sitä seuraavan kuukauden alusta, jona henkilö on
tullut oikeutetuksi eläkkeen saamiseen. Jos näiden sääntöjen mukaisen
vanhuuseläkkeen saajalle myönnetään osavanhuuseläke, vanhuuseläke muutetaan
osavanhuuseläkkeeksi sen kuukauden alusta alkaen, jonka aikana osa-aikatyö alkaa.

5  Osavanhuuseläke muutetaan vanhuuseläkkeeksi osa-aikatyön päättymistä
seuraavan kuukauden alusta alkaen. Jos osavanhuuseläkettä saavalle henkilölle
myönnetään TyEL:n mukainen työkyvyttömyyseläke joko täytenä tai osaeläkkeenä
taikka työuraeläke, osavanhuuseläke muutetaan vanhuuseläkkeeksi samasta
ajankohdasta lukien.

6  Poistettu

7  Näiden sääntöjen 11 §:n 1 momentin 2 virkkeen mukaisesti myönnettyä
työkyvyttömyyseläkettä maksetaan samasta ajankohdasta lähtien kuin TyEL:n
mukaista vanhuuseläkettä.

8  Jos työkyvyttömyyseläkkeen saajalla on oikeus saada samalta ajalta työnantajalta
sairausajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta, maksetaan eläkkeestä vain se osa,
joka ylittää samaan aikaan kohdistuvan sairausajan palkan.

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

10 Täysi työkyvyttömyyseläke muuttuu samansuuruiseksi vanhuuseläkkeeksi ja
osaeläkkeenä myönnetty työkyvyttömyyseläke täyden työkyvyttömyyseläkkeen
suuruiseksi vanhuuseläkkeeksi eläkeiän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta
lukien, jollei 13 tai 14 §:n mukaisesta eläkkeen rajoittamisesta muuta johdu.

11 Perhe-eläkkeen maksaminen lopetetaan lesken osalta sen kuukauden lopussa,
jonka aikana hän kuolee tai ennen 50 ikävuoden täyttämistä solmii uuden avioliiton,
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ja lapsen osalta sen kuukauden lopussa, jonka aikana hän kuolee, täyttää 18 vuotta
tai hänet annetaan ottolapseksi muulle kuin edunjättäjän leskelle tai tämän puolisolle.

12 Eläkkeen viivästyessä eläkesäätiö maksaa eläkkeen korotettuna ESL 55 §:ssä
säädetyllä tavalla.

13 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.

ELÄKKEEN HAKIJALTA TAI SAAJALTA VAADITTAVAT SELVITYKSET

24 § 1  Eläkkeensaajan on vaadittaessa esitettävä eläkesäätiölle selvitys siitä, että hän
edelleen täyttää eläkkeen saamisen edellytykset. Jollei eläkkeensaaja ole toimittanut
mainittuja selvityksiä eläkesäätiölle sen määräämässä kohtuullisessa ajassa, asia
voidaan ratkaista käytettävissä olevilla tiedoilla.

ELÄKESÄÄTIÖN VARAT

25 § 1  Eläkesäätiötä perustettaessa luovutettu peruspääoma on 16818,79 euroa, josta

VR-Yhtymä Oy on maksanut 8409,40 euroa,
VR Osakeyhtiö on maksanut 5045,64 euroa,
Oy VR-Rata Ab on maksanut 2522,82 euroa,
Oy VR-Transport Ab on maksanut   672,75 euroa ja
VR Eläkesäätiö on maksanut   168,18 euroa

ELÄKESÄÄTIÖN HALLINTO

26 § 1  Eläkesäätiön päättämisvaltaa käyttää ja sen asioita hoitaa hallitus, jonka tehtävänä
on myös edustaa eläkesäätiötä.

2  Eläkesäätiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä, joista kullekin valitaan
yksi henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan neljäksi
vuodeksi kerrallaan. Työnantajat nimeävät yhdessä kolme varsinaista jäsentä ja
näiden varajäsenet, ja eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvia henkilöitä edustavat kaksi
jäsentä varajäsenineen. Toimintapiiriin kuuluvia henkilöitä edustavien hallituksen
jäsenet valitsee toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden edustajat.

3  Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvia henkilöitä edustavien jäsenten ja heidän
varajäsentensä valinnan suorittavat 3 §:ssä lueteltujen yhtiöiden henkilöstöjärjestöjen
edustajat. Valinta suoritetaan henkilöstöjärjestöjen yhteisesti sopimalla tavalla.
Valintaa koskeva pöytäkirja on toimitettava eläkesäätiön hallitukselle.

4  Hallitus valitsee ensimmäisessä kokouksessaan, jonka kutsuu koolle VR-Yhtymä
Oy:n nimeämä hallituksen jäsen, keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
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5  Hallituksen jäsenille, jotka edustavat eläkesäätiön toimintapiiriä, maksetaan
kokouspalkkiota kultakin kokoukselta 150 euroa. Matkakustannusten korvaukset
maksetaan VR-konsernin matkustussäännön mukaisesti.

HALLITUKSEN KOKOONTUMINEN

27 § 1  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta. Jos varsinainen jäsen on estynyt tai esteellinen, on
asianomainen henkilökohtainen varajäsen 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 sähköistä tiedonvälitysmenetelmää 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 ESL 11 §:n mukaan vaadita määräenemmistöä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa tulee päätökseksi se
mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

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

28 § 1  Eläkesäätiöllä on asiamies, jonka hallitus nimittää.

ELÄKESÄÄTIÖN NIMEN KIRJOITTAMINEN

29 § 1  Eläkesäätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, asiamies tai hallituksen
työnantajaa edustavat varsinaiset jäsenet, kaksi yhdessä, tai se tahi ne henkilöt, jotka
eläkesäätiön hallitus on siihen valtuuttanut. Eläkesäätiön myöntämiin etuuksiin sekä
hallituksen valtuuttamaan rajaan saakka myös sijoituspäätöksiin liittyvissä asioissa
eläkesäätiön nimen kirjoittaa asiamies yksin.

TILIKAUSI, KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS

30 § 1  Eläkesäätiön tilikausi on kalenterivuosi.

2  Eläkesäätiöön kuuluvat työnantajat maksavat eläkesäätiölle kannatusmaksuja niin
paljon, että kannatusmaksut yhdessä muiden tuottojen kanssa riittävät eläkevastuun
kattamiseen eläkesäätiölain 146 §:n mukaisesti. Mahdollinen vastuuvajaus jaetaan
työnantajien kesken niiden eläkevastuuosuuksien mukaisessa suhteessa.
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3  Kannatusmaksut määräytyvät työnantajien eläkevastuuosuuksien mukaisessa
suhteessa.

4  Eläkevastuun katteena olevat varat sijoitetaan eläkesäätiön hallituksen
määräämällä tavalla ja jokaisella työnantajalla on eläkevastuunsa mukainen
suhteellinen osuus eläkesäätiön varoista.

5  Jos eläkevastuun katteena olevat varat ylittävät tilinpäätöksen yhteydessä
eläkevastuun ja muiden velkojen määrän, voidaan ylikate tai sen osa
Finanssivalvonnan suostumuksella palauttaa VR-Yhtymä Oy:lle.

6  Jos eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluva henkilö on ollut useamman eläkesäätiöön
kuuluvan työnantajan palveluksessa, kirjataan eläkevastuu hänen osaltaan kokonaan
sen työnantajan eläkevastuuksi, jonka palveluksessa hän tilinpäätöshetkellä on.

TILINTARKASTAJAT

31 § 1  Eläkesäätiöllä on yksi tilintarkastuslain mukaan määräytyvä tilintarkastaja ja
varatilintarkastaja.

2  Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on neljä vuotta. Toimikausi päättyy
sen eläkesäätiön hallituksen kokouksen lopussa, jossa tilintarkastuskertomus heidän
toimikauteensa sisältyvältä viimeiseltä tilikaudelta käsitellään.

3  Eläkesäätiön hallitus valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.

32 § 1  Eläkesäätiön hallituksen on ennen kunkin vuoden maaliskuun loppua annettava
toimintakertomus, tilinpäätös ja muut tarvittavat asiakirjat edelliseltä vuodelta
tilintarkastajan tarkastettaviksi. Tilintarkastajan tulee tarkastuksen toimitettuaan antaa
hallitukselle kirjallinen lausunto eläkesäätiön hallinnosta ja tileistä kuukauden
kuluessa.

ELÄKESÄÄTIÖN TIEDONANTOMÄÄRÄYKSET

33 § 1  Eläkesäätiön säännöt ja sääntömuutokset, joista käy ilmi eläkeoikeuksien laajuus,
etuuksien saamiseen liittyvät edellytykset ja valintamahdollisuudet, ovat toimintapiiriin
kuuluvien henkilöiden saatavilla VR-konsernin sisäisillä intranet-sivuilla. Etuuksia ja
niiden hakemista koskevat sääntömuutokset toimitetaan toimintapiiriin kuuluville ja
eläkkeensaajille tiedoksi työnantajien intranet-sivuilla ja kirjeitse kohtuullisessa ajassa
sääntömuutosten vahvistamisesta.

.
2  Tieto eläkesäätiön taloudellisesta asemasta eli selvitys etuuksien kattamisasteesta
on eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden saatavilla VR-konsernin sisäisillä
intranet-sivuilla kuten eläkesäätiön säännötkin.

3  Eläkesäätiön etuudensaaja saa eläkkeelle jäädessään tai muiden etuuksien
erääntyessä yksityiskohtaiset tiedot niistä etuuksista, joihin hän on oikeutettu.

4  Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä ESL 102 §:n 3
momentissa tarkoitetut kuulutukset on hallituksen toimesta pidettävä eläkesäätiön
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toimintapiiriin kuuluvien sekä eläkkeensaajien nähtävänä työnantajan tai eläkesäätiön
toimistossa.

5  Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvilla henkilöillä ja eläkkeensaajilla on oikeus
pyynnöstä saada tiedoksi
- eläkesäätiön tilinpäätös ja toimintakertomus
- eläkesäätiön sijoituspolitiikan periaatteita koskeva selvitys
Tiedot toimitetaan kirjallisesti, sähköpostitse tai muulla sovitulla tavalla.

6  Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvilla henkilöillä on oikeus pyynnöstä saada tiedot
- eläke-etuuksien tavoitetasosta
- etuuksien tasosta työsuhteen päättyessä
Tiedot toimitetaan kirjallisesti, sähköpostitse tai muulla sovitulla tavalla.

7  Työsopimuslain tarkoittamassa liikkeen luovutuksessa on eläkesäätiön
toimintapiiriin kuuluvilla, uuden työnantajan palvelukseen siirtyvillä henkilöillä oikeus
pyynnöstä saada yksityiskohtaiset tiedot
- karttuneen eläkkeen määrästä
- etuuksien siirtämisestä ja järjestämistavasta sekä
- oikeuksista liikkeen luovutustilanteessa
Tiedot toimitetaan kirjallisesti, sähköpostitse tai muulla sovitulla tavalla.

ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

34 § 1  Eläkesäätiön päätökseen tyytymätön voi pyytää asiansa uudelleen käsittelyä, jos
hän epäilee virhettä eläkesäätiön päätöksessä. Eläkesäätiö oikaisee päätöksen, jos
uudet selvitykset antavat siihen aihetta.

2  Eläkesäätiön päätökseen tyytymätön voi pyytää ratkaisusuositusta tätä tehtävää
varten järjestetyltä lautakunnalta. Lisätietoja tässä kohdassa tarkoitetusta
lautakuntamenettelystä saa eläkesäätiöstä tai eläkepäätöksen yhteydessä annetusta
oikeusturvakeinoja koskevasta ohjeesta.

3  Muutosta eläkesäätiön päätökseen haetaan saattamalla asia Helsingin
käräjäoikeuteen.

35 § 1  Jos havaitaan, ettei eläkesäätiöllä itsellään ole riittävästi varoja käytettävissä tai
työnantajalta saatavissa toimintansa jatkamista varten, on eläkesäätiön hallituksen
viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin eläkesäätiön purkamiseksi.

2  Jos havaitaan, että jonkun eläkesäätiöön kuuluvan työnantajan osalta erikseen on
syntynyt edellä 1 momentissa mainittu tilanne, on eläkesäätiön hallituksen viipymättä
ryhdyttävä toimenpiteisiin työnantajan erottamiseksi eläkesäätiöstä. Samoin on
meneteltävä, jos työnantaja ei enää täytä yhteiseläkesäätiöön liittymisen edellytyksiä.

3  Erotetun työnantajan palveluksessa olevien eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien
ja kuuluneiden henkilöiden sekä eläkettä saavien edut turvataan tällöin työnantajan
eläkesäätiössä olevan eläkevastuun katteena olevilla varoilla ESL 88 §:n mukaisesti.

36 § 1  Työnantajan erotessa tai erotettaessa työnantaja eläkesäätiöstä siirretään
vakuutustoiminnan luovuttamisen yhteydessä vastaanottavalle vakuutuslaitokselle
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eroavaan työnantajaan liittyvät eläkesäätiölain 43 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdissa
tarkoitetut eläkevastuut ja niitä vastaavat varat. Muut varat jäävät eläkesäätiöön.

37 § 1  Päätös eläkesäätiön sääntöjen muuttamisesta tehdään ESL11 §:ssä säädetyllä
tavalla.

38 § 1  Eläkesäätiötä purettaessa on kunkin työnantajan osalta erikseen 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  Mikäli eläkesäätiön varat eivät riitä 1 momentissa tarkoitettujen etuuksien
turvaamiseen täysimääräisinä, varat on käytettävä jäljempänä määriteltyjen ryhmien
etuuksien turvaamiseen siten, että ensin turvataan ryhmän I etuudet. Muu osa
eläkesäätiön varoista käytetään ensisijaisesti ryhmän II etuuksien turvaamiseen. Jos
varat eivät riitä ryhmän II etuuksien täysimääräiseen turvaamiseen, sen etuuksia on
alennettava samassa suhteessa ja kaikkien muiden ryhmien etuudet jätetään
turvaamatta. Jos kuitenkin varoja jää jäljelle sen jälkeen kun ryhmän II etuudet on
täysimääräisesti turvattu, jäljelle jääneet varat käytetään vastaavasti ryhmän III
etuuksien turvaamiseen siltä osin kuin niitä ei ole turvattu ryhmässä I, ja sen jälkeen
mahdollisesti jäljelle jääneet varat vastaavasti ryhmän IV etuuksien turvaamiseen.

Ryhmä I
Eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien ja kuuluneiden työntekijöiden
eläkkeet ja muut etuudet siltä osin kuin heidän eläkevastuunsa on
katettu ESL146 §:n säännösten vähimmäisvaatimusten mukaisesti.

Ryhmä II
Eläkkeellä olevien työntekijöiden alkaneet ja heidän sekä heidän
edunsaajiensa vastaiset eläkkeet ja muut etuudet.

Ryhmä III
Vähintään kymmenen vuotta eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien ja
kuuluneiden työntekijöiden, jotka eivät vielä ole eläkkeellä, sekä heidän
edunsaajiensa vastaiset eläkkeet ja muut etuudet siltä osin kuin niitä ei
ole turvattu ryhmässä I.

Ryhmä IV
Vähemmän kuin kymmenen vuotta eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien
ja kuuluneiden työntekijöiden, jotka eivät vielä ole eläkkeellä, sekä
heidän edunsaajiensa vastaiset eläkkeet ja muut etuudet siltä osin kuin
niitä ei ole turvattu ryhmässä I.

39 § 1  Jos eläkesäätiöön jää varoja sen jälkeen, kun se on maksanut velkansa ja
täyttänyt kaikki muutkin sitoumuksensa, sanotut varat palautetaan työnantajille niiden
eläkevastuuosuuksien mukaisessa suhteessa.


