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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

1324/2013

perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 mo-
mentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista, annetun

sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n

1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista, annetun
asetuksen (1423/2006) 2 §:n 2 momentti ja 3 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuk-
sessa 1305/2010, seuraavasti:

2 §
— — — — — — — — — — — — —

Eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläke-
lain 179 §:n 1 momentin 1—5 kohdan mukai-
sista sekä merimieseläkelain 159 §:n 1 mo-
mentin 1—5 kohdan mukaisista muista kuin
tämän pykälän 1 momentissa mainituista ku-
luista yhteismäärällä, joka saadaan työnteki-
jän eläkelain voimaanpanolain 30 a §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun TEL-lisäeläketurvan mu-
kaisten vakuutusmaksujen tämän asetuksen
3 §:n 1 momentissa tarkoitetuista tasausosista
ja 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkotuoton
osasta sekä mahdollisista muista kuin työnte-
kijän eläkelain mukaisesta turvasta saatavista
eristä. Siltä osin kuin kuluja ei saada katetuksi
edellä mainitulla tavalla, eläkelaitokset vas-
taavat niistä työntekijän eläkelain 179 §:n 3
momentissa sekä merimieseläkelain 159 §:n 3

momentissa tarkoitetulla tavalla eläkelaitok-
sessa vakuutettujen työansioiden suhteessa.

3 §
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 2 §:n 2 momentissa mainitulla kor-
kotuoton osalla tarkoitetaan työntekijän elä-
kelain voimaanpanolain 30 a §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun TEL-lisäeläketurvan mukais-
ten eläkkeiden rahastoille laskettavan korko-
tuoton sitä osaa, joka sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön vahvistamien tai antamien perustei-
den mukaan käytetään työntekijän eläkelain
179 §:n 1 momentin sekä merimieseläkelain
159 §:n 1 momentin mukaisten kulujen kus-
tantamiseen.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2014.
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