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1 § Kassan nimi ja kotipaikka 

 
Vakuutuskassan nimi on Valion Eläkekassa ja sen kotipaikka Helsinki. 
 

2 § Kassan tarkoitus 
 
Eläkekassassa on kaksi osastoa, joita nimitetään A-osastoksi ja B-osas-
toksi. 
 
A-osaston tarkoituksena on näissä säännöissä tarkemmin määriteltyjen 
vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja perhe-eläkkeiden sekä saira-
us- ja hautausavustusten antaminen.  
 
B-osaston tarkoituksena on työntekijän eläkelaissa (näissä säännöissä 
TyEL) säädetyn vähimmäiseläketurvan mukaisten etujen antaminen. 
 

3 § Toimintapiiri 
 
Eläkekassan toimintapiirin muodostavat seuraaviin yhteisöihin työ- tai 
toimisuhteessa olevat tai niiden luottamustoimia hoitavat henkilöt: 
 
− Valio Oy,  
− Valio Oy:n osakasmeijeri, jolla on sellainen taloudellinen tai toimin-

nallinen yhteys Valio Oy:öön, että vakuutuskassatoiminnan harjoit-
taminen niiden kesken on perusteltua,  

− Pellervo-Seura ry:een, ja  
− edellä mainittujen yhteisöjen omistamat tai muutoin niiden toimin-

taan läheisesti liittyvät yhteisöt. 
 
Eläkekassan toimintapiiriin kuuluvasta yhteisöstä, joka on toteuttanut 
palveluksessaan olevien työntekijöidensä tai luottamushenkilöidensä 
eläkejärjestelyn eläkekassassa, käytetään jäljempänä näissä säännöissä 
nimitystä osakas. 
 

JÄSENYYS 
 

4 § A-osaston jäsenyyden alkaminen 
 
A-osaston jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen edellä 3 §:ssä mainittui-
hin yhteisöihin työsuhteessa oleva johto-, toimisto- tai kaupalliseen taik-
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ka tekniseen henkilöstöön kuuluva täysin työkykyinen henkilö, jonka 
osakas on hänen suostumuksellaan ilmoittanut A-osaston jäseneksi. 
 
Jos jäsen on ensimmäisen kerran liittyessään täyttänyt 38 vuotta, makse-
taan eläkekassalle yli-ikäisyydestä lisävakuutusmaksu vakuutusvalvonta-
viraston vahvistamien laskuperusteiden mukaan. 
 
Kun jäsen 5 §:n 5 tai 7 momentin tapauksessa liittyy uudelleen jäseneksi 
ja jäsenyysaikaa kertyisi yleiseen eläkeikään mennessä yhteensä alle 25 
vuotta, on maksettava laskuperusteiden mukainen lisävakuutusmaksu. 
 
Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet alkavat hallituksen hyväksymispäätös-
tä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. 
 

5 § A-osaston jäsenyyden lakkaaminen 
 
Jäsen lakkaa kuulumasta A-osastoon, kun: 
 
1. hänen työ- tai toimisuhteensa osakkaaseen on päättynyt, ellei hän 

samalla siirry toisen osakkaan palvelukseen; 
 
2. osakkaan, jonka palveluksessa hän on, osakkuus on kassassa lakannut; 
 
3. hän on siirtynyt näiden sääntöjen mukaiselle eläkkeelle; 
 
4. hän on eronnut tai erotettu A-osastosta; 
 
5. työsopimuslain mukaisen työsuhteen voimassa ollessa palkanmaksu 

on ollut keskeytettynä yli vuoden ajan. 
 
Jäsen voidaan erottaa A-osastosta, jos hän vilpillisesti on ilmoittanut vää-
rin tai törkeästä huolimattomuudesta jättänyt ilmoittamatta jonkin sei-
kan, jolla on merkitystä jäsenyyden taikka eläkkeen tai avustuksen saan-
tioikeuden edellytyksiä arvosteltaessa taikka jos jäsenen osalta on lai-
minlyöty suorittaa jäsen- tai kannatusmaksut määräajassa. 
 
Jatkojäsenyyden saanut jäsen voidaan erottaa A-osastosta, mikäli hän 
jatkojäsenyyden saatuaan menee jonkun sellaisen yrityksen palveluk-
seen, joka kilpailee kassan osakkaiden kanssa näiden kauppa- tai yhdis-
tysrekisteriin merkityillä toimialoilla tai harjoittaa vastaavanlaista toimin-
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taa yksityisyrittäjänä tahi hän muutoin haittaa toiminnallaan osakkaiden 
toimintaa. 
 
Erottamispäätös on tehtävä viimeistään yhden vuoden kuluessa siitä, 
kun erottamisperuste on tullut kassan tietoon. 
 
Jos henkilö, joka on 1 momentin 1 tai 5 kohdan perusteella joutunut 
eroamaan A-osastosta eikä eroamisesta ole kulunut enempää kuin kolme 
vuotta, palaa takaisin A-osaston toimintapiiriin, hänet voidaan hyväksyä 
4 §:n 1 momentissa mainituin edellytyksin takaisin A-osaston jäseneksi, 
jos hän palauttaa erotessaan saamansa jäsenmaksut ilman korkoa. Liit-
tyminen ei kuitenkaan ole mahdollista, jos hänen eläkeikäänsä on vä-
hemmän kuin neljä vuotta. Uudelleen liittyessään hänen jäsenyysaikaan-
sa lisätään hänen aiempi jäsenenäoloaikansa. 
 
Jäsenyys voidaan hallituksen päätöksellä säilyttää silloin, kun jäsen siirtyy 
yritysten, valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen välisten yhteistyöso-
pimusten nojalla muun yrityksen tai organisaation palvelukseen enintään 
kolmeksi vuodeksi siten, että työsopimuslain mukainen työsuhde osak-
kaaseen ei katkea. 
 
Hallitus voi erityisen painavista syistä hyväksyä henkilön takaisin jäse-
neksi, vaikka eroamisesta on kulunut enemmän kuin kolme vuotta. 
 

6 § A-osaston jatkojäsenyys 
 
Jos henkilö lakkaa kuulumasta kassan toimintapiiriin, hallitus voi hänen 
hakemuksestaan myöntää hänelle oikeuden välittömästi jatkaa A-osas-
ton jäsenyyttä siten, että hän maksaa siitä eteenpäin täydet vakuutus-
maksut 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun työansion perusteella, mikä hä-
nellä oli toimintapiiristä erotessaan. 
 
Mikäli henkilölle myönnetään jatkojäsenyys liikkeen luovutuksen johdos-
ta, hänen osaltaan vakuutusmaksut määräytyvät 12 §:n 1. momentin 
mukaisesti. 
 

7 § B-osaston jäsenyyden alkaminen ja lakkaaminen 
 
B-osaston jäsen on jokainen osakkaaseen työ- tai toimisuhteessa oleva 
työntekijä, jolle osakkaan on järjestettävä TyEL:n mukainen vähimmäis-
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eläketurva sekä luottamustehtävää hoitava henkilö, joka täyttää TyEL:n 
8 §:ssä mainitut edellytykset. 
 
B-osaston jäsen lakkaa kuulumasta kassaan, kun 
 
1. hänen työ- tai toimisuhteensa osakkaaseen on päättynyt, ellei hän 

samalla siirry toisen osakkaan palvelukseen; 
 
2. osakkaan, jonka palveluksessa hän on, osakkuus kassassa on lakannut; 
 
3. jäsenen työ- tai toimisuhde on päättynyt osakkaaseen sen jälkeen, kun 

hän on täyttänyt 68 vuotta; 
 
4. hän ei enää täytä luottamustoimeen liittyvän eläkevakuutuksen piiriin 

kuulumiselle määrättyjä ehtoja. 
 

8 § Vähimmäisjäsenmäärä 
 
Eläkekassan jäsenmäärän tulee olla vähintään 300. 
 

OSAKKUUS 
 

9 § Osakkuuden alkaminen 
 
Kassan osakkaaksi voidaan hakemuksesta hyväksyä toimintapiiriin kuulu-
va yhteisö. 
 
Osakkuudesta johtuvat velvollisuudet ja oikeudet alkavat hyväksymistä 
lähinnä seuraavan kalenterikuukauden alusta. Voidakseen ylläpitää va-
kuutusta A-osastossa, osakkaan on hoidettava TyEL-vakuutuksensa B-
osastossa. 
 
Eläkekassaan liittyvä osakas on TyEL-toiminnan osalta velvollinen täyden-
tämään B-osastoon mahdollisesti mukanaan tulevan vakuutuskassalain 
134 §:n 1. momentissa tarkoitetun eläkekassan vastuun siirron, eläkesää-
tiön vakuutustoiminnan tai työeläkevakuutusyhtiön työnantajakohtaisen 
vakuutuskannan vastaanottamisen yhteydessä siirrettävää toimintapää-
omaa vakuutuskassalain 134 §:n 2. momentissa esitetyllä tavalla. 
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10 § Osakkuuden lakkaaminen 

 
Osakkuus lakkaa, kun osakas 
1. on lopettanut toimintansa; 
2. ei ole enää toimintapiiriin kuuluva yhteisö; 
3. on eronnut tai tullut erotetuksi kassasta. 
 
Jos osakas haluaa erota kassasta tai irtisanoa luottamustointa koskevan 
vakuutuksensa, on osakkaan kirjallisesti ilmoitettava siitä kassalle vähin-
tään kolme kuukautta ennen osakkuuden tai vakuutuksen haluttua päät-
tymispäivää.  
 
Osakas voidaan erottaa kassasta, jos osakas on vilpillisesti tai muuten  
tahallaan taikka törkeästä huolimattomuudesta ilmoittanut väärin tai jät-
tänyt ilmoittamatta jonkin seikan, jolla on merkitystä osakkaaksi pääse-
mistä tai eläkkeeseen tai avustukseen oikeuttavaa tapahtumaa arvostel-
taessa tai kannatusmaksua määrättäessä taikka laiminlyönyt kannatus-
maksun tai jäseneltä perittävän jäsenmaksun, niiden ennakon, lainan  
lyhennyksen ja koron, vuokran tai muun erääntyneen saatavan maksa-
misen määräajassa taikka on muutoin jättänyt noudattamatta kassan 
sääntöjä. Erottamispäätös on tehtävä viimeistään yhden vuoden kulues-
sa siitä, kun erottamisperuste on tullut kassan tietoon. 
 
Valio Oy:n osakasmeijeri, jolla ei enää voida katsoa olevan sellaista ta-
loudellista tai toiminnallista yhteyttä Valio Oy:öön, että vakuutuskassa-
toiminnan harjoittaminen niiden kesken on perusteltua, todetaan eron-
neeksi eläkekassan osakkuudesta. Eläkekassan hallituksen on, yhteyden 
päättymisestä tiedon saatuaan, ilmoitettava tällaiselle meijerille osak-
kuuden päättymispäivä, jonka on oltava vähintään kolmen kuukauden 
päässä ilmoituksesta. 
 
Samoin menetellään, mikäli kassan muun osakkaan toiminta on muuttu-
nut sellaiseksi, että sen kuuluminen toimintapiiriin ei ole enää mahdollis-
ta. 
 
Osakkaan tulee suorittaa sääntöjen mukaiset maksunsa osakkuuden 
päättymiseen saakka. 
 
Sen lisäksi osakas on velvollinen erotessaan tai tullessaan erotetuksi elä-
kekassasta täydentämään TyEL-toimintaa harjoittavasta B-osastosta 
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mahdollisesti mukanaan lähtevän vakuutuskassalain 132 §:n 1. momen-
tissa tarkoitetun vastuun siirron yhteydessä siirrettävää toimintapää-
omaa vakuutuskassalain 132 §:n 3. momentissa esitetyllä tavalla. 
 

VAKUUTUSMAKSUT 
 

11 § A-osaston vakuutusmaksut 
 
A-osaston vakuutusmaksu muodostuu jäsenmaksusta, osakkaan jatku-
vasta kannatusmaksusta sekä 4 §:n mukaisesta lisävakuutusmaksusta. 
 
Jäsen maksaa jäsenmaksua työansioistaan. Hallitus päättää maksun suu-
ruuden, maksu on enintään 2 prosenttia. 
 
Osakkaat maksavat kassalle maksamiensa A-osaston palkkojen suhteessa 
ja vakuutusvalvontaviraston vahvistamien laskuperusteiden mukaisesti 
vakuutusmaksuna vuosittain vähintään määrän, joka jäsenmaksujen ja 
muiden tuottojen lisäksi tarvitaan A-osaston eläkkeiden ynnä muiden va-
kuutussuoritusten ja kassan kulujen peittämiseen sekä laskuperusteiden 
mukaiseen siirtoon vastuuvelkaan. 
 
Jäsen- ja kannatusmaksujen periminen lakkaa, kun jäsen jää eläkkeelle 
tai kun jäsenyys päättyy, mutta kuitenkin viimeistään silloin kun 21 §:n 
mukainen vanhuuseläke on karttunut 66 prosenttiin. 
 
Mikäli B-osastolle muodostunutta ylikatetta siirretään A-osastolle, käyte-
tään se ensisijaisesti vastuuvelan kattamiseen ja toissijaisesti sillä alenne-
taan A-osaston osakkailta perittävää kannatusmaksua niiden kyseisenä 
vuonna maksamien A-osaston palkkojen suhteessa. 
 

12 § A-osaston vakuutusmaksujen perusteena oleva työansio 
 
Jäsenen ja liikkeen luovutuksen yhteydessä jatkojäsenyyden saaneen 
henkilön jäsenmaksu ja osakkaan kannatusmaksu määräytyvät jäsenen 
kunakin kalenterivuonna saaman TyEL:n säännöksiin perustuvan työan-
sion mukaan.  
 
Perittäessä vakuutusmaksuja 6 §:n 1. momentissa tarkoitetulta jatkojä-
senyyden saaneelta jäseneltä tai jäsenmaksuja 5 §:n 6 momentissa tar-
koitetulta jäseneltä työansiona pidetään sitä toimintapiiriin kuuluneesta 
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viimeisestä työsuhteesta saatua 31.12.2004 voimassa olleen TEL:n mu-
kaan määriteltyä eläkepalkkaa. Tämä eläkepalkka sidotaan TyEL:n palk-
kakertoimeen. 
 

13 § A-osaston vakuutusmaksujen palauttaminen 
 
Jäsenyyden lakatessa maksetaan jäsenelle hänen maksamansa jäsen-
maksut takaisin ilman korkoa, paitsi jos hän siirtyy eläkkeelle tai jos hän 
valitsee 17 §:n 4 tai 5 momentissa tarkoitetun osavanhuuseläkkeen. 
 
Kuitenkin, jos eroavalla jäsenellä saattaisi 5 §:n 5 momentin nojalla olla 
oikeus palata A-osaston jäseneksi, palautetaan jäsenmaksut hänen niin 
halutessaan vasta sitten, kun on ratkennut, että hänellä ei ole oikeutta 
mainitun momentin perusteella palata kassan jäseneksi. Palautukselle ei 
lasketa korkoa. 
 
Jos jäsenellä, joka sanotaan irti tuotannollisista syistä, saattaisi olla oike-
us 19 §:n mukaiseen työttömyyseläkkeeseen, maksetaan hänen jäsen-
maksunsa takaisin kuitenkin vasta sitten, kun on ratkennut, että hänellä 
ei ole oikeutta työttömyyseläkkeeseen. Jos hänelle myönnetään työttö-
myyseläke, jäsenmaksuja ei palauteta. 
 
Työnantajan maksamat vakuutusmaksut jäävät kassan hyväksi. 
 

14 § B-osaston vakuutusmaksut 
 
B-osaston vakuutusmaksu muodostuu työntekijän työeläkevakuutus-
maksusta ja osakkaan työeläkevakuutusmaksusta. 
 
Työntekijän työeläkevakuutusmaksu määräytyy TyEL:n säännösten mu-
kaisesti. 
 
Osakkaat maksavat eläkekassalle maksamiensa B-osaston palkkojen suh-
teessa ja sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien laskuperusteiden 
mukaisesti vakuutusmaksuina vuosittain määrän, joka kassan muiden 
tuottojen lisäksi tarvitaan B-osaston eläkkeiden suorittamiseen, laskupe-
rusteiden edellyttämään siirtoon vastuuvelkaan sekä kassan muiden ku-
lujen peittämiseen. 
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Mikäli A-osastolle muodostunutta ylikatetta siirretään B-osastolle, käyte-
tään se ensisijaisesti vastuuvelan kattamiseen ja toimintapääoman kar-
tuttamiseen ja toissijaisesti sillä alennetaan B-osaston osakkailta perittä-
vää kannatusmaksua niiden kyseisenä vuonna maksamien B-osaston 
palkkojen suhteessa. 
 

15 § Vakuutusmaksujen periminen 
 
Osakas pidättää maksamastaan palkasta työntekijän työeläkevakuutus-
maksun ja A-osaston jäsenmaksun. 
 
Osakas tilittää pidättämänsä työntekijän työeläkevakuutusmaksut ja A-
osaston jäsenmaksut sekä maksaa omat kannatus- ja työeläkevakuutus-
maksut eläkekassan määräämällä tavalla. 
 
Jatkojäsenyyden 6 §:n 1. momentin nojalla saanut jäsen suorittaa vakuu-
tusmaksut kassan määräämällä tavalla. 
 
Jatkojäsenyyden 6 §:n 2. momentin nojalla saaneen jäsenen vakuutus-
maksut suoritetaan kassan määräämällä tavalla. 
 
Erityisten syiden niin vaatiessa voidaan jäsenelle myöntää lykkäystä mak-
sun suorituksesta enintään kuitenkin 6 kuukautta. 
 

16 § Vakuutusmaksujen viivästyminen 
 
Eläkekassalla on oikeus periä 15 §:ssä tarkoitettujen vakuutusmaksujen 
ennakkoa. Ennakolle laskettavasta korosta määrätään sosiaali- ja terve-
ysministeriön vahvistamissa laskuperusteissa. 
 
Jos vakuutusmaksua, joksi katsotaan myös vakuutusmaksun ennakko, ei 
ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, maksua korotetaan eräpäivästä 
maksun suorituspäivään TyEL 164 §:n perusteella korkolain 4 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun korkokannan mukaisella vuotuisella viivästyskorol-
la.  
 
Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, se voidaan 
TyEL 159 §:n mukaisesti ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa sääde-
tään. 
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A-OSASTON ETUUDET 
 

17 § Vanhuuseläke 
 
Oikeus täyteen vanhuuseläkkeeseen tai osavanhuuseläkkeeseen on jäse-
nellä, joka on täyttänyt joko yleisen eläkeiän tai alennetun eläkeiän. 
Eläkkeen saaminen edellyttää sen työsuhteen päättymistä, josta jäsen 
jää eläkkeelle. 
 
Yleinen eläkeikä on 63 vuotta. 
 
Alennettu eläkeikä määräytyy siten, että yleisestä eläkeiästä vähenne-
tään yksi neljäsosa siitä jäsenenäoloajasta, joka ylittää 25 vuotta. Alenne-
tun eläkeiän perusteella on jäsenellä oikeus saada vanhuuseläke aikaisin-
taan 60-vuotiaana. Alennettu eläkeikä lasketaan täysien kuukausien 
tarkkuudella. 
 
Osavanhuuseläke, joka voi alkaa heti tai vasta eläkeiässä, myönnetään 
työnantajan palveluksesta eroavalle jäsenelle, jos hän 
 
1. on 60 vuotta täyttänyt tai 
 
2. on 55 vuotta täyttänyt ja ollut A-osaston jäsenenä vähintään 25 vuot-

ta. 
 
Sen lisäksi 50 vuotta täyttäneellä ja vähintään 20 vuotta jäsenenä olleella 
työnantajan palveluksesta eroavalla jäsenellä on oikeus eläkeiässä alka-
vaan osavanhuuseläkkeeseen. 
 
Työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen saajan täytettyä yleisen eläke-
iän muutetaan hänen eläkkeensä vanhuuseläkkeeksi. 
 
Vanhuuseläke alkaa eläkeoikeuden saavuttamista seuraavan kalenteri-
kuukauden alusta. 
 
Oikeus eläkkeeseen on myös sellaisella entisellä jäsenellä, jonka työsuh-
de on päättynyt työnantajan sanottua hänet irti tuotannollista syistä ja 
jonka jäsenyys on kestänyt vähintään 20 vuotta ja jolla on oikeus TyEL 
12 § 3 mom vanhuuseläkkeeseen. Lisäksi edellytetään että työttömyys-
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ajan ansiot eivät ylitä 12.566,70 euroa (vuoden 2004 indeksitasossa). 
Eläke alkaa samanaikaisesti kuin TyEL-eläke. 
 

18 § Työkyvyttömyyseläke 
 
Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen on jäsenellä, jolla on oikeus TyEL:n 
mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Jäsenellä, joka on täyttänyt 55 
vuotta tai ollut A-osaston jäsenenä vähintään 25 vuotta, on oikeus saada 
työkyvyttömyyseläkettä, jos hänen työkykynsä voidaan sairauden, vian 
tai vamman johdosta arvioida heikentyneen pysyvästi vähintään 30 pro-
senttia. 
 
Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen edellisessä momentissa määritellyin 
ehdoin on myös sellaisella entisellä jäsenellä, joka olisi tullut oikeutetuksi 
19 §:ssä tarkoitettuun työttömyyseläkkeeseen, jos työttömyyspäiväraha-
kausi olisi jatkunut 31.12.2004 voimassa olleen TEL:n 4 c §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun ajan. 
 
Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen ensimmäisessä momentissa määri-
tellyin ehdoin on myös sellaisella entisellä jäsenellä, joka olisi tullut oi-
keutetuksi 17 §:n 8 momentin mukaiseen vanhuuseläkkeeseen. 
 
Jäsenellä ei ole oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen sellaisen sairauden 
vuoksi, joka on selvästi ilmennyt ennen jäseneksi tuloa taikka sellaisen 
vian tai vamman vuoksi, joka on saatu ennen sanottua ajankohtaa. 
 
Jos jäsenellä on oikeus TyEL:n mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen, 
myönnetään eläke tämän eläkkeen alkamisesta lukien. Kuitenkin, jos 
työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiselle ajalle on myönnetty sairausva-
kuutuslain mukaista päivärahaa, myönnetään eläke päivärahan maksa-
misen päättymisestä lukien. 
 
Jos jäsenellä ei ole oikeutta edellä tarkoitettuihin eläkkeisiin tai päivära-
haan, myönnetään työkyvyttömyyseläke sen kuukauden alusta, joka lä-
hinnä seuraa työkyvyttömyyden alkamista. 
 
Jos työkyvyttömyyden alkamisen jälkeiseltä ajalta maksettava työkyvyt-
tömyyseläke olisi suurempi kuin samalta ajalta maksettavan sairausva-
kuutuslain mukaisen päivärahan ja näiden sääntöjen mukaisen sairaus-
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rahan yhteismäärä, myönnetään työkyvyttömyyseläke kuitenkin sen 
kuukauden alusta, joka lähinnä seuraa työkyvyttömyyden alkamista. 
 
Työkyvyttömyyseläke päättyy, jos eläkkeensaajan työkyky palautuu. Jos 
hän palaa välittömästi töihin ja tulee uudelleen A-osaston toimintapiiriin, 
hänen jäsenyytensä palautuu ilman yli-ikäisyysmaksua ja jäsenyysajaksi 
lasketaan hänen aikaisempi jäsenyysaikansa sekä työkyvyttömyyseläke-
aikansa. 
 
Jos osakas (työnantaja) on maksanut jäsenelle palkkaa työkyvyttömyys-
eläkkeen maksamisajalta, suoritetaan työkyvyttömyyseläke osakkaalle 
siltä osin kuin se vastaa samalta ajalta maksettua palkkaa. 
 

19 § Työttömyyseläke 
 
Oikeus työttömyyseläkkeeseen on jäsenellä, jonka työsuhde on päätty-
nyt osakkaan sanottua hänet irti tuotannollisista syistä ja jolla on oikeus 
sellaiseen TEL:n mukaiseen työttömyyseläkkeeseen, jota määrättäessä 
eläkkeeseen oikeuttavaksi luetaan osakkaan työsuhteen perusteella 
myös TEL:ssä tarkemmin määritelty tuleva aika. Edellä mainittu koskee 
myös sellaisia entisiä jäseniä, joille 62 vuoden iässä myönnetään TEL:n 
työttömyyseläkkeen sijasta TEL:n säännösten mukainen vanhuuseläke, 
samoin kuin niitä entisiä jäseniä, joille 31.12.2004 voimassa olleiden 
säännösten mukaan olisi myönnetty työttömyyseläke ennen 65 vuoden 
ikää. 
 
Oikeus työttömyyseläkkeeseen edellisessä momentissa määritellyin  
ehdoin on myös liikkeenluovutuksen yhteydessä jatkojäseneksi tulleella 
entisellä jäsenellä. 
 
Työttömyyseläke myönnetään samasta ajankohdasta kuin edellisessä 
momentissa tarkoitettu TEL:n mukainen eläke. 
 
Jos työttömyyseläkkeen saajan edellytykset saada TEL:n mukaista työt-
tömyyseläkettä lakkaavat, lakkaa myös tämän pykälän mukainen eläke. 
 
Jos työttömyyseläkkeen saaja tulee oikeutetuksi 18 §:n mukaiseen työ-
kyvyttömyyseläkkeeseen, eläke muutetaan hakemuksesta työkyvyttö-
myyseläkkeeksi seuraavasta mahdollisesta eräpäivästä. Työkyvyttömyys-
eläke määrätään tällöin maksetun työttömyyseläkkeen suuruiseksi. 
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Jos työttömyyseläkkeen saajan edellytykset saada työttömyyseläkettä 
lakkaavat ja hän tulee uudelleen A-osaston toimintapiiriin, hänen jäse-
nyytensä palautuu ilman yli-ikäisyysmaksua ja jäsenyysajaksi lasketaan 
hänen aikaisempi jäsenyysaikansa sekä työttömyyseläkeaika. Työttö-
myyseläkeaikaa ei kuitenkaan oteta huomioon jatkojäsenyyttä myönnet-
täessä. 
 

20 § Perhe-eläke 
 
A-osaston jäsenen tai eläkkeensaajan (edunjättäjän) kuoltua edunsaajilla 
on oikeus perhe-eläkkeeseen. Edunjättäjäksi katsotaan myös sellainen 
entinen jäsen, joka olisi tullut oikeutetuksi 19 §:ssä tarkoitettuun työt-
tömyyseläkkeeseen, jos työttömyys-päivärahakausi olisi jatkunut TEL:n 
4 c §:n 1 momentissa (18.1.1985/50) tarkoitetun ajan. 
 
Edunsaajalla tarkoitetaan 
 
1. edunjättäjän leskeä, jonka avioliitto edunjättäjän kanssa oli solmittu 

ennen kuin edunjättäjä siirtyi näiden sääntöjen mukaiselle eläkkeelle, 
 
2. 20 vuotta nuorempaa edunjättäjän lasta ja 
 
3. 20 vuotta nuorempaa lesken lasta, joka asui edunjättäjän kuollessa 

tämän ja lesken kanssa samassa taloudessa. 
 
Lapsella tarkoitetaan näissä säännöissä myös ottolasta sekä sellaista 
avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon nähden edunjättäjän ela-
tusvelvollisuus on oikeuden päätöksellä tai sopimuksella vahvistettu. 
 
Leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen 
 
1. jos leskellä on tai on ollut yhteinen lapsi edunjättäjän kanssa. 
 
2. jos leski edunjättäjän kuollessa oli täyttänyt 50 vuotta tai sai työelä-

kelain tai 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. 
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Leskellä ei ole oikeutta leskeneläkkeeseen 
 
1. 4 momentin 1 kohdan nojalla, jos siinä tarkoitettu lapsi on annettu 

ottolapseksi ennen edunjättäjän kuolemaa tai jos mainitussa kohdas-
sa tarkoitettu lapsi on edunjättäjän lapsi, jonka leski on edunjättäjän 
kuoltua ottanut ottolapsekseen. 

 
2. jos edunjättäjä on nainen, joka on ollut näiden sääntöjen mukaisella 

eläkkeellä 01.07.1990. 
 
Lapsella on oikeus lapseneläkkeeseen aina lapsen oman vanhemman jäl-
keen. Oikeutta lapseneläkkeeseen ei kuitenkaan ole useamman kuin 
kahden edunjättäjän jälkeen samanaikaisesti. 
 
Oikeutta perhe-eläkkeeseen ei ole henkilöllä, joka on rikoksella tahalli-
sesti aiheuttanut edunjättäjän kuoleman. 
 
Oikeus perhe-eläkkeen saamiseen alkaa edunjättäjän kuolemaa seuraa-
van kalenterikuukauden alusta lukien. 
 
Oikeus lapseneläkkeen saamiseen lakkaa, kun lapsi täyttää 20 vuotta tai 
annetaan ottolapseksi muulle kuin edunjättäjän leskelle tai tämän puo-
lisolle. 
 
Oikeus leskeneläkkeen saamiseen lakkaa, jos leski solmii uuden avioliiton 
ennen kuin hän on täyttänyt 50 vuotta. Lakkaamisen johdosta makse-
taan hänelle kertasuorituksena määrä, joka on yhtä suuri kuin hänen les-
keneläkkeensä kolmen vuoden ajalta olisi ollut. Kertasuorituksen perus-
teena käytetään viimeksi maksettua kuukausieläkettä. 
 
Jos leskellä on oikeus aikaisemman avioliiton perusteella saada näiden 
sääntöjen mukaista tai työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä, ei hänel-
lä ole oikeutta näiden sääntöjen mukaiseen perhe-eläkkeeseen jälkim-
mäisen puolison kuoleman johdosta. 
 

21 § Vanhuuseläkkeen määrä 
 
Täyden vanhuuseläkkeen määrä on, jos jäsenyysaikaa alennettuun eläke-
ikään mennessä on 25 vuotta tai vähemmän, 60 prosenttia eläkkeen  
perusteena olevasta palkasta. Jos jäsenyysaikaa kertyy yli 25 vuotta, lisä-
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tään eläkeprosenttiin puoli prosenttiyksikköä kutakin 25 vuoden yli pal-
veltua jäsenyysvuotta kohti, korkeintaan kuitenkin kuusi prosenttiyksik-
köä. Eläkkeelläoloaikaa tai 6 §:n 1. momentin nojalla myönnettyä jatko-
jäsenyysaikaa ei oteta huomioon edellä mainittua jäsenyysaikaa lasket-
taessa. 
 
Työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi, 
se on täyden työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen suuruinen. 
 
Osavanhuuseläkkeiden määrät saadaan prosentteina seuraavista kaa-
voista: 
 
1. heti alkava osavanhuuseläke 
      t1-t2   
   = ------- x V ja    
         T 
 
2. eläkeiässä alkava osavanhuuseläke 
        t1  
   = ------ x V, jolloin 
        T 
 
V  = se täyden vanhuuseläkkeen määrä, joka jäsenelle on karttunut jä-

senyyden päättymiseen mennessä 
 
t1 = jäsenenäoloaika täysinä kuukausina, kuitenkin siten, ettei t1 saa ol-

la suurempi kuin T 
 
t2 = eläkkeellesiirtymisajankohdan ja eläkeiän välinen aika täysinä kuu-

kausina 
 
T = jäseneksiliittymisajankohdan ja eläkeiän välinen aika täysinä kuu-

kausina. 
 
Vanhuuseläke 17 §:n 8 momentin mukaan on 60 % eläkepalkasta. 
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22 § Työkyvyttömyyseläkkeen määrä 

 
Työkyvyttömyyseläke myönnetään joko täytenä eläkkeenä tai osaeläk-
keenä. Täysi työkyvyttömyyseläke on 60 prosenttia eläkkeen perusteena 
olevasta palkasta. Osaeläke on puolet täydestä työkyvyttömyyseläkkees-
tä. 
 
Täysi työkyvyttömyyseläke myönnetään jäsenelle, jonka työkyky on hei-
kentynyt ainakin 60 prosenttia tai jäsenelle, jonka työsuhde on päättynyt 
ja joka on täyttänyt 55 vuotta tai ollut A-osaston jäsenenä vähintään 25 
vuotta, jos hänen työkykynsä on heikentynyt pysyvästi vähintään 30 pro-
senttia.  
 
Jos työkyvyttömyyseläkkeensaajalla taikka hänen aviopuolisollaan on alle 
20-vuotias lapsi, jolla eläkkeensaajan jälkeen olisi oikeus perhe-eläkkee-
seen, lisätään eläkkeeseen lapsikorotus, joka on yhdeltä lapselta 10 pro-
senttia ja kahdelta tai useammalta lapselta 20 prosenttia yhteensovitta-
mattoman eläkkeen määrästä. 
 
Jos työkyvyttömyyseläkkeensaajan työkyky tai lapsikorotukseen oikeut-
tavien lasten lukumäärä muuttuu siten, että muutoksella on vaikutusta 
eläkkeen määrään, tarkistetaan eläkkeen määrä eläkkeensaajan hake-
muksesta tai eläkekassan aloitteesta muutosta seuraavan kuukauden 
alusta. 
 

23 § Työttömyyseläkkeen määrä 
 
Työttömyyseläke on samansuuruinen kuin näiden sääntöjen mukainen 
täysi työkyvyttömyyseläke. 
 

24 § Perhe-eläkkeen määrä 
 
Perhe-eläke määräytyy edunjättäjän yhteensovittamattoman vanhuus-
eläkkeen, täyden työkyvyttömyyseläkkeen tai työttömyyseläkkeen pe-
rusteella, jota hän sai kuollessaan. Jollei edunjättäjä saanut mainittua 
eläkettä, edunjättäjän eläkkeen määrä lasketaan kuten näiden sääntöjen 
A-osaston mukainen täysi vanhuuseläke, kun jäsenyysaikaan luetaan 
edunjättäjän kuolemaan mennessä karttunut 21 §:n mukainen jäsenyys-
aika. Eläkkeen määrää laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon 22 §:n 
mukaista lapsikorotusta. 
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Jos edunjättäjä oli 30.6.1990 osavanhuuseläkkeellä, perhe-eläke laske-
taan hänen täyden vanhuuseläkkeen perusteella. 
 
Leskeneläkkeen määrä ja lapseneläkkeiden yhteismäärä edunjättäjän 
eläkkeestä laskettuna on seuraava: 
 
Lasten lukumäärä  0 1 2 3 4 tai use-

ampi 
      
Leskeneläke 6/12 6/12 5/12 3/12 2/12 
      
Lapseneläkkeet -             4/12 7/12 9/12 10/12 
      
Perhe-eläke yhteensä 6/12 10/12 12/12 12/12 12/12 
 
Lapseneläkkeiden yhteismäärä jaetaan tasan edunsaajina olevien lasten 
kesken. 
 
Jos edunsaajien lukumäärä muuttuu, perhe-eläkkeen määrä ja sen jakau-
tuminen edunsaajien kesken tarkistetaan muutosta seuraavan kuukau-
den alusta. 
 

25 § Eläkkeen perusteena oleva palkka 
 
Eläkkeen perusteena oleva palkka lasketaan TEL:n 31.12.2004 voimassa 
olleiden säännösten mukaan ja vuosiansiot tarkistetaan palkkakertoimel-
la. Eläkkeen perusteena olevaa palkkaa laskettaessa otetaan huomioon 
vain jäsenen viimeisestä työsuhteesta saama palkka. Tällöin ei kuiten-
kaan sovelleta TEL:n mukaista automaattista katkaisua. 
 
Jos jäsenen viimeiseen työsuhteeseen on sovellettu TEL 2 §:n 
(24.8.1984/607) mukaista teknistä katkaisua tai jos hän on viimeisen työ-
suhteensa aikana jäänyt TyEL:n mukaiselle osa-aikaeläkkeelle, lasketaan 
eläkkeen perusteena oleva palkka kertomalla viimeisen työsuhteen kus-
takin työsuhdejaksosta laskettu ja palkkakertoimella tarkistettu eläkkeen 
perusteena oleva palkka mainittuun työsuhdejaksoon sisältyvien jäsen-
kuukausien määrällä. Näin saatujen palkkojen yhteismäärä jaetaan työ-
suhdejaksoihin sisältyvien jäsenkuukausien yhteismäärällä. 
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Jatkojäsenyyden 6 §:n 1. momentin nojalla saaneen jäsenen eläke mää-
räytyy sen palkan perusteella, jonka mukaan vakuutusmaksut on viimeksi 
peritty. 
 
Jatkojäsenyyden 6 §:n 2. momentin nojalla saaneen jäsenen eläkkeen 
perusteena olevaa palkkaa laskettaessa viimeisenä työsuhteena pidetään 
eläkekassan osakkaan liiketoiminnan luovutusta edeltänyttä ja jatkojäse-
nyyden aikaista yhteistä työsuhdetta. 
 
5 §:n 6 momentissa tarkoitetun henkilön eläke määräytyy sen palkan pe-
rusteella, jonka mukaan jäsenmaksut on viimeksi peritty. 
 

26 § Eläkkeiden yhteensovittaminen 
 
Jos A-osaston vanhuus-, osavanhuus-, työkyvyttömyys- tai työttömyys-
eläkkeen saajalla on oikeus saada myös sairausvakuutuslain mukaista 
päivärahaa, näiden sääntöjen A-osaston sairausrahaa tai työeläkelakien 
mukaista eläkettä, TyEL:n 74 §:n perusteella karttunutta eläkettä, TyEL 
92 §:n mukaista etuutta tai työkyvyttömyyseläkkeen kertakorotusta, elä-
kekassa maksaa A-osaston eläkettä vain siltä osin kuin sen määrä ylittää 
samalta ajalta maksetun päivärahan, eläkkeen tai etuuden määrän. Kan-
saneläkettä ja sotilasvammalain mukaista eläkettä ei oteta vähentävänä 
eläkkeenä huomioon. Edellä mainittujen lakisääteisten eläkkeiden muut-
tuessa lasketaan A-osaston eläke uudelleen. 
 
Vanhuuseläkkeestä ja osavanhuuseläkkeestä vähennetään jäsenyyden 
päättymiseen mennessä ansaitut yhteensovitettavat eläkkeet tai korva-
ukset. Mikäli ennen 1.1.1989 liittynyt jäsen on valinnut 31.12.1988 voi-
massa olleet säännöt, vähennetään jäsenen vanhuuseläkkeestä eläke-
ikään mennessä ansaitut yhteensovitettavat eläkkeet tai korvaukset. 
 
Jos perhe-eläkkeen saajalla on oikeus saada jäsenen tai eläkkeensaajan 
kuoleman johdosta myös työeläkelakien mukaista perhe-eläkettä mu-
kaan lukien TyEL:n 84 §:n mukainen kertakorotus, perhe-eläke yhteenso-
vitetaan kuten 1 momentin mukainen A-osaston eläke. Yhteensovitetta-
va perhe-eläke otetaan huomioon ilman leskeneläkkeen vähentämistä. 
 
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut eläkkeet ja korvaukset otetaan 
huomioon siitä ajankohdasta lähtien, kun työntekijä saa tai hänellä on 
ikänsä perusteella oikeus saada mainittuja etuuksia, kuitenkin viimeis-
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tään 63 vuoden iän täyttämisestä lukien. Vanhuuseläke, johon henkilöllä 
on oikeus aikaisintaan 68 vuoden iän täyttämisestä lukien, otetaan huo-
mioon siitä ajankohdasta kun hän täyttää mainitun iän. 
 
Sen estämättä, mitä 1 ja 3 momentissa on säädetty, eläkkeitä yhteenso-
vitettaessa ei oteta huomioon tapaturmavakuutuslakiin, liikennevakuu-
tuslakiin tai sotilasvammalakiin perustavaa sellaista korvausta, jota työn-
tekijä on saanut vähintään kolmen vuoden ajan välittömästi ennen elä-
ketapahtumaa, siltä osin kuin korvaus ei ylitä eläketapahtumaa edeltä-
nyttä tasoa vastaavaa korvausta eikä tällaiseen korvaukseen perustuvaa 
perhe-eläkettä. 
 
Jos työntekijä liittyy sääntöjen 4 §:n 2 momentin tai 3 momentin mukai-
sesti kassan jäseneksi, työnantaja voi ilmoittaa jäsenen suostumuksella 
ne vapaakirjalisäeläkkeet, jotka edellä mainittujen yhteensovitettavien 
eläkkeiden lisäksi vähennetään A-osaston eläkkeestä. 
 
Jos kuitenkin jäsen on jäsenyytensä perusteena olevan työsuhteensa 
ohella samanaikaisesti ollut muussa eläkkeeseen oikeuttavassa työ- tai 
virkasuhteessa taikka harjoittanut yrittäjätoimintaa tai ollut TyEL:n mu-
kaisella osa-aikaeläkkeellä, niiden perusteella samalta ajalta ansaittu elä-
ke ei vähennä A-osaston eläkettä. Samoin, jos työsuhde jatkuu keskey-
tymättä yli yleisen 63 vuoden eläkeiän, ei sen jälkeiseen työsuhteen 
osaan perustuva eläke vähennä A-osaston maksettavaa eläkettä. 
 
Eläkkeiden yhteensovituksessa on kuitenkin otettava huomioon, että 
maksettavan A-osaston vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja per-
he-eläkkeen pääoma-arvon tulee vakuutusvalvontaviraston vahvistamien 
laskuperusteiden mukaan laskettuna olla vähintään yhtä suuri kuin jäse-
nen maksamien jäsenmaksujen määrä. 
 

27 § Leskeneläkkeen vähentäminen 
 
Silloin, kun edunjättäjän kuoleman johdosta leskelle myönnetyssä työ-
eläkelakien mukaisessa leskeneläkkeessä tehdään eläkkeen vähentämi-
nen, vähennetään näiden sääntöjen A-osaston mukaisesta, yhteensovite-
tusta leskeneläkkeestä määrä, joka on yhtä suuri osa mainitusta eläk-
keestä kuin eläkesovituksesta johtuva vähennys on työeläkelakien  
mukaisesta, ennen vähennystä määräytyvästä leskeneläkkeestä.  
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Jos vähennys muuttuu, lasketaan A-osaston eläke uudelleen. 
 
Vähennystä näiden sääntöjen A-osaston mukaiseen eläkkeeseen ei kui-
tenkaan tehdä, jos edunjättäjän viimeinen jäsenyys A-osastossa oli alka-
nut ennen 1.7.1990. 
 

28 § Eläkkeen myöntäminen kertamaksua vastaan 
 
Eläkekassa voi vakuutusvalvontaviraston vahvistamien laskuperusteiden 
mukaista kertamaksua vastaan myöntää toimintapiiriin kuuluvalle henki-
lölle sovitusta ajankohdasta lukien määräsuuruisen eläkkeen sekä hänen 
leskelleen ja lapsilleen vastaavan perhe-eläkkeen, joihin sovelletaan 
eläkkeiden yhteensovituksen ja maksamisen osalta näitä sääntöjä. 
 

29 § Sairausraha 
 
A-osaston jäsenelle, joka sairauden, vian tai vamman johdosta on tullut 
työhön kykenemättömäksi, maksetaan sairausrahaa, ei kuitenkaan silloin 
jos työkyvyttömyys on aiheutunut liikennevahingosta, työtapaturmasta 
tai ammattitaudista. 
 
Sairausrahaa maksetaan sairausajanpalkan päättymisestä lukien. Jos työ-
kyvyttömyys on alkanut uudelleen 30 päivän kuluessa siitä, kun viimeksi 
oli maksettu sairausrahaa, maksetaan sairausrahaa heti uuden työkyvyt-
tömyysjakson alkamispäivästä. Jos jäsen on saanut sairausrahaa yhden-
jaksoisesti yhteensä 360 päivältä, hän voi saada uudelleen päivärahaa 
vasta kun on välillä ollut työkykyinen vuoden ajan. 
 
Sairausrahan määrä on päivää kohti 1/3 prosenttia jäsenelle viimeksi en-
nen sairautta maksetusta kuukausipalkasta, kuitenkin aina vähintään 1/8 
A-osaston kaikkien jäsenten keskipäiväpalkasta. Tämä keskipäiväpalkka 
saadaan vuosittain jakamalla kaikkien jäsenten vuosipalkkojen summa 
jäsenten lukumäärällä ja näin saatu määrä luvulla 360. Näin saatua osa-
määrää sovelletaan vahvistamispäätöstä seuraavan kalenterivuoden 
alusta lukien jäsenten keskipäiväpalkkana. Päivää kohti laskettu sairaus-
raha pyöristetään lähimpään täyteen 10 senttiin. 
 
Sairausrahan maksaminen päättyy työkyvyttömyyseläkkeen alkamisesta 
lukien. 
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Jäsenellä ei ole oikeutta sairausrahaan sellaisen sairauden, vian tai vam-
man vuoksi, joka on selvästi ilmennyt tai saatu ennen jäseneksi tuloa. 
Sairausrahaa ei makseta alkoholismin johdosta. 

 
30 § Hautausavustus 

 
A-osaston jäsenen tai eläkettä saavan entisen jäsenen (edunjättäjän) 
kuoltua maksetaan hautausavustusta edellyttäen kuitenkin, että edun-
jättäjä on ollut A-osaston jäsenenä vähintään kolme (3) kuukautta. Hau-
tausavustus maksetaan kuolinpesälle. 
 
Hautausavustuksena maksetaan jäsenen jälkeen eläkkeen perusteena 
olevan kuukausipalkan ja eläkkeensaajan jälkeen yhteensovittamatto-
man kuukausieläkkeen kolminkertainen määrä. 
 

31 § A-osaston etuuksien hakeminen, maksaminen ja oikeusturva 
 
A-osaston eläkettä haetaan kuten B-osaston eläkettä. Sairausrahaa ja 
hautausavustusta haetaan eläkekassan laatimalla lomakkeella. 
 
Eläkekassa antaa etuuksista kirjallisen päätöksen laskelmineen. Eläkkeet 
maksetaan saajan ilmoittamalle pankkitilille kuukausittain etukäteen. 
Eläkkeen maksaminen päättyy eläkkeensaajan kuolinkuukauden lop-
puun. 
 
Eläkkeenhakijan tai -saajan tietojenantovelvollisuuden, ilmoitusvelvolli-
suuden sekä eläkkeen viivästyskorotuksen, takaisinperinnän ja eläkkeen 
maksamisen keskeytyksen osalta noudatetaan TyEL:n säännöksiä. 
 
Toimeentulotuesta annetussa laissa mainitun toimielimen hakemuksesta 
eläke tai osa siitä voidaan maksaa toimielimelle käytettäväksi eläkkeen-
saajan tai sellaisen henkilön hoitoon, jonka elatukseen eläkkeensaaja 
edellä mainitun lain mukaan on velvollinen osallistumaan. Maksamisessa 
noudatetaan TyEL:n säännöksiä.  
 
Päätökseen tyytymätön voi pyytää asiansa uudelleen käsittelyä tai rat-
kaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta. Muutosta päätökseen voi hakea 
käräjäoikeudelta. 
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32 § Eläkkeiden indeksisidonnaisuus 

 
A-osaston eläkkeet tarkistetaan TyEL:ssä säädetyllä tavalla. 
 

B-OSASTON ETUUDET 
 

33 § Eläkkeet ja muut etuudet 
 
Työntekijällä tai luottamustehtävien hoitajalla, joka on tai on ollut B-
osaston jäsen, on oikeus saada kassalta TyEL:ssä säädettyjä vähimmäis-
eläketurvaa vastaavia etuuksia. 
 
Eläkkeen hakemisessa, päätöksenannossa ja etuuksista tiedottamisessa, 
eläkkeiden maksamisessa noudatetaan TyEL:n säännöksiä. 
 

A- JA B-OSASTOILLE YHTEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 

34 § Takuupääoma ja rahastot 
 
Kassalla on 170 000 euron suuruinen takuupääoma. Takuuosuuksien  
nimellisarvo on 17 000 euroa. Takuuosuudelle voidaan maksaa korkoa. 
Kassan jouduttua selvitystilaan maksetaan takuupääoma takaisin, kun 
muut velat on maksettu tai niiden maksamiseen tarvittava määrä on  
varattu sekä muut kassan sitoumukset täytetty. 
 
Kassalla on vararahasto, jota kartutetaan niin kuin vakuutuskassalaissa 
on säädetty. 
 
Kassalla on myös lisäavustusrahasto, johon siirretään se osa ylijäämästä, 
jota ei ole siirretty vararahastoon. Rahaston varoja saadaan käyttää yli-
määräisiksi avustuksiksi erittäin säälittävissä tapauksissa. 
 
Kassankokous voi päättää muunkin rahaston muodostamisesta eläkekas-
salle erityistä tarkoitusta varten. 
 

35 § Varojen sijoittaminen ja lainanotto 
 
Kassan on sijoitettava varansa turvaavasti ja tuloa tuottavasti sekä kas-
san maksuvalmiutta silmällä pitäen. Kassan varoja ei saa käyttää sen 
toiminnalle ilmeisesti vieraaseen tarkoitukseen. 
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Kassa saa ottaa lainaa ainoastaan vakuutuskassalain 7 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuissa tilanteissa. Lainojen yhteismäärä ei saa ilman vakuutusval-
vontaviraston suostumusta olla suurempi kuin kuukaudessa maksetta-
vien eläkkeiden määrä. 
 

36 § Hallitus 
 
Kassan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Vähintään yhden jäsenen on  
oltava A-osaston jäsen. 
 
Jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Jäsenistä eroaa ensimmäi-
senä vuonna yksi ja kahtena seuraavana vuonna kumpanakin kaksi, aluksi 
arvan mukaan ja sitten vuorottain. Toimitusjohtaja voidaan valita halli-
tukseen määräämättömäksi ajaksi. 
 
Hallitukseen ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. 
 
Jos hallituksen jäsen jää toimikautensa aikana näiden sääntöjen mukai-
selle eläkkeelle, hänen työsuhteensa osakkaaseen päättyy tai hän on  
lopettanut maidontuotannon, on hänen tilalleen hallitukseen valittava 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. 
 
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
kalenterivuodeksi kerrallaan. 
 

37 § Hallituksen kokoukset 
 
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet  
jäsenten koko lukumäärästä. 
 
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta ja käsitte-
lee mm. seuraavat asiat: 
 
1. huolehtii kassan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämi-

sestä, 
2. huolehtii, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukai-

sesti järjestetty, 
3. huolehtii, että kassalla on sen toiminnan laatuun ja laajuuteen näh-

den riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät, 
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4. päättää jäsenten ja osakkaiden hyväksymisestä ja erottamisesta, 
5. päättää, mitkä luottamustoimet kuuluvat kassan toimintapiiriin, 
6. päättää, perittävien vakuutusmaksujen suuruudesta ja niiden perimi-

sestä, 
7. päättää, eläkkeiden ja muiden etuuksien myöntämisestä tai nimeää 

ne kassan toimihenkilöt, joilla yksin tai yhdessä toisen kanssa on  
oikeus siitä päättää, 

8. vahvistaa vuosittain sijoitussuunnitelman ja valvoo sen noudattamis-
ta, 

9. päättää lainan ottamisesta. 
 

38 § Toimitusjohtaja 
 
Kassalla on toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräys-
ten mukaan hoitaa kassan juoksevaa hallintoa. 
 

39 § Hallintoneuvosto 
 
Kassalla on hallintoneuvosto, johon kuuluu 12 jäsentä. 
 
Jäsenen toimikausi päättyy kolmantena vaalin jälkeisenä tilikautena  
pidettävän varsinaisen kassankokouksen päättyessä. 
 
Jäsenistä eroaa kunakin vuonna kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sit-
ten vuorottain. 
 
Hallintoneuvoston jäsenten vaalissa jäsenet valitsevat kassankokoukses-
sa puolet hallintoneuvoston jäsenistä ja osakkaat toisen puolen.  
 
Hallintoneuvostoon ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta. 
 
Jos hallintoneuvoston jäsen on toimikautensa aikana jäänyt näiden sään-
töjen mukaiselle eläkkeelle, hänen työ- tai toimisuhteensa osakkaaseen 
päättyy tai hän on lopettanut maidontuotannon, on hänen tilalleen hal-
lintoneuvostoon valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen. 
 

40 § Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja kokoukset 
 
Varsinaisen kassankokouksen jälkeen ensiksi pidettävän hallintoneuvos-
ton kokouksen kutsuu koolle ja sen avaa virkaiältään vanhin hallintoneu-
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voston jäsen, jonka johdolla valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohta-
ja, joiden toimikausi kestää seuraavan varsinaisen kassankokouksen 
päättymiseen saakka. 
 
Puheenjohtaja voidaan valita vain osakkaiden valitsemien hallintoneu-
voston jäsenten keskuudesta ja varapuheenjohtaja vastaavasti vain  
jäsenten valitsemien hallintoneuvoston jäsenten keskuudesta. 
 
Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin 
asiat vaativat tai hallitus sitä pyytää. 
 
Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin 
puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa 
käsiteltäväksi, ellei, mikäli mahdollista, kaikille hallintoneuvoston jäsenil-
le ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. 
 
Hallintoneuvoston kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota 
enemmän kuin puolet on kannattanut tai äänten mennessä tasan, johon 
puheenjohtaja yhtyy. 
 
Äänestys hallintoneuvostossa suoritetaan avoimesti, mutta vaali suorite-
taan suljetuin lipuin, jos yksikin jäsenistä sitä vaatii. 
 

41 § Hallintoneuvoston tehtävät 
 
Hallintoneuvoston tehtävänä on: 
 
1. valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa kassan hallintoa; 
 
2. antaa varsinaiselle kassankokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja  

tilintarkastuskertomuksen johdosta; 
 
3. valita hallituksen jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa ja matka-

kustannustensa korvausperusteet; 
 
4. ottaa ja erottaa kassan toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkaeduis-

taan; 
 
5. antaa ohjeita hallitukselle asioista, jotka ovat laajakantoisia tai peri-

aatteellisesti tärkeitä.    
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42 § Kassan nimenkirjoitusoikeus 

 
Kassan nimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet 
ja ne, joille hallitus on nimenkirjoitusoikeuden antanut, aina kaksi yhdes-
sä. 
 

43 § Tilintarkastajat 
 
Kassassa on kaksi tilintarkastajaa ja yhtä monta varatilintarkastajaa, joi-
den on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä. 

 
Tilintarkastajista toisen valitsevat jäsenet ja toisen osakkaat. 

 
Tilintarkastajaksi voidaan valita myös Keskuskauppakamarin hyväksymä 
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajaksi valitulle tilintarkastusyhteisölle ei 
valita varatilintarkastajaa. 
 
Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, tämän on ilmoitetta-
va kassalle, kenellä on päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta. Pää-
vastuullisella tilintarkastajalla on oltava vähintään sama kelpoisuus kuin 
tilintarkastusyhteisöllä. 
 
Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisenä vaalien jälkeisenä tili-
kautena pidettävän varsinaisen kassankokouksen päättyessä. 
 

44 § Kassankokous 
 
Päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksella, johon jokaisella 
toimintapiiriin kuuluvalla jäsenellä ja osakkaalla on oikeus osallistua. 
 
Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsen on oikeutettu valtakir-
jalla edustamaan toisia saman osakkaan palveluksessa olevia jäseniä, jol-
loin hänen äänimääränsä on yhtä suuri kuin valtakirjan antajien luku-
määrä lisättynä hänen omalla äänellään, kuitenkin enintään niin suuri 
kuin osakkaan palveluksessa olevien jäsenten lukumäärä. 
 
Kokouksessa on kullakin osakkaalla yhtä monta ääntä kuin sen palveluk-
sessa oli eläkekassan jäseniä edellisen kalenterivuoden päättyessä. Jos 
kuitenkin osakkaiden yhteinen äänimäärä kokouksessa on suurempi kuin 
jäsenten äänimäärä, otetaan kunkin osakkaan äänistä äänestyksen tulos-
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ta laskettaessa huomioon vain niin suuri osa, että osakkaiden ja jäsenten 
äänimäärät tulevat samansuuruisiksi. Vähennys tapahtuu suhteessa kun-
kin osakkaan äänimäärään. 
 
Kassankokouksen päätökseksi tulee, jollei vakuutuskassalaista muuta 
johdu, se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuis-
ta äänistä tai äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaa-
leissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä  
tasan ratkaistaan vaali arvalla. 
 
Saadakseen osallistua kassankokoukseen jäsenten ja osakkaiden on il-
moittauduttava kassalle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, 
joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen kokousta, osakkaat lähettä-
mällä valtakirjansa ja jäsenet lähettämällä antamansa valtakirjat tai hen-
kilökohtaiset osallistumisilmoituksensa eläkekassan toimistoon. 
 

45 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot 
 
Kutsu kassankokoukseen on toimitettava osakkaiden ilmoitustaululle 
kiinnittämistä varten osakkaille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään 
kaksi viikkoa ennen kokousta heidän kassalle ilmoittamillaan osoitteilla 
postitetuilla kirjatuilla kirjeillä tai muutoin todisteellisesti. 
 
Muut tiedonannot toimitetaan osakkaille kirjeitse samoin osakkaiden  
ilmoitustaululle kiinnittämistä varten. 
 

46 § Varsinainen kassankokous 
 
Varsinainen kassankokous on pidettävä vuosittain ennen huhtikuun lop-
pua. 
 
Kokouksessa on: 
 
esitettävä 
 
1. tilinpäätös ja toimintakertomus; 
 
2. tilintarkastuskertomus ja 
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3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuk-

sen johdosta; 
 
päätettävä 
 
4. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 
 
5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai ali-

jäämä antaa aihetta; 
 
6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toi-

mitusjohtajalle ja 
 
7. hallintoneuvoston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten kor-

vausperusteista;  
 
valittava 
 
8. hallintoneuvostoon tarvittavat jäsenet ja 
 
9. tilintarkastajat sekä 
 
käsiteltävä 
 
10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat. 
 

47 § Lainmuutosten huomioon ottaminen 
 
Jos annetaan sellainen uusi laki tai tehdään sellainen muutos vakuutus-
kassalakiin, TyEL:iin tai muuhun eläkekassan toimintaan vaikuttavaan 
säädökseen, joka edellyttää näiden sääntöjen muuttamista, hallituksen 
on ryhdyttävä toimenpiteisiin tarvittavien muutosten aikaansaamiseksi. 
Sääntöjen muutoksen viivästymisestä huolimatta kassa on velvollinen 
noudattamaan mainittuihin säädöksiin tehtyjä muutoksia niiden voi-
maantulosta lukien. 
 

48 § Tiedottaminen 
 
Eläkekassan säännöt, sääntömuutokset ja vuosikertomus ovat saatavissa 
eläkekassan toimistosta ja ne ovat luettavissa Valion intranetissä. 
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Eläkekassan jäsenillä on oikeus pyynnöstä saada tiedot eläke-etuuksis-
taan. Tiedot toimitetaan kirjallisesti. 
 

49 § Erinäisiä määräyksiä 
 
Näiden sääntöjen 17 §:ää noudatetaan siten, että jos jäsen on liittynyt 
ensimmäisen kerran kassaan ennen tammikuun 1. päivää 1977, ei jäse-
nen oikeus vanhuuseläkkeeseen saa huonontua siitä, mitä se on ollut 
ennen mainittua päivää voimassa olleiden sääntöjen mukaan. Vastaavas-
ti ennen 1.1.1989 liittynyt jäsen saa valita, sovelletaanko häneen 17 §:n 2 
ja 3 momentin sekä 21 §:n osalta 31.12.1988 voimassa olleita vai näitä 
sääntöjä. 
 

50 § Välimiesmenettely 
 
Riidat toisaalta kassan ja toisaalta hallituksen ja hallintoneuvoston jäse-
nen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan, osakkaan tai jäsenen välillä rat-
kaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin välimiesmenettelystä 
annetussa laissa säädetään. Elleivät osapuolet pääse yksimielisyyteen 
puheenjohtajasta, nimeää puheenjohtajan Keskuskauppakamari. Väli-
miesten on julistettava välitystuomionsa kuuden kuukauden kuluessa  
siitä, kun heidät on nimetty, jolleivät riidan osapuolet myönnä määräai-
kaan pidennystä. Välimiesmenettelyssä ei kuitenkaan voida ratkaista rii-
ta-asioita, jotka koskevat etuuksien myöntämistä eikä myöskään sellaisia 
asioita, jotka on laissa nimenomaan säädetty tuomioistuinten toimival-
taan kuuluviksi. 
 

51 § Eläkekassan purkaminen 
 
Jos eläkekassalta jää varoja, kun sen purkaminen on loppuun saatettu, 
on varojen säästö jaettava jäsenille ja osakkaille heidän kassan viiden 
viimeisen toimintavuoden aikana maksamiensa vakuutusmaksujen suh-
teessa. 
 
Jos jäljelle jääneiden varojen määrä on vähäinen, kassankokous voi päät-
tää, miten varat käytetään johonkin muuhun kassan toiminnalle lähei-
seen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Aikaisemmista sääntömuutoksista johtuvat siirtymäsäännökset 
 
Sääntöjen 49 §:n mukaan 17 §:ää noudatetaan siten, että jos jäsen on liittynyt en-
simmäisen kerran kassaan ennen tammikuun 1. päivää 1977, ei jäsenen oikeus van-
huuseläkkeeseen saa huonontua siitä, mitä se on ollut ennen mainittua päivää voi-
massa olleiden sääntöjen mukaan.  
 
Meijeriväen Eläkekassa: Säännöt 1975: 12 § 
Vanhuuseläke myönnetään joko täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Erottuaan 
työnantajan palveluksesta on jäsenellä oikeus saada täysi vanhuuseläke, kun hän on 
täyttänyt eläkeiän, joka on 
 
1. miespuolisella jäsenellä 65 vuotta ja naispuolisella jäsenellä 60 vuotta tai 
 
2. alla olevassa taulukossa mainittu alempi ikä edellyttäen, että jäsenellä on vähin-

tään saavuttamaansa ikää vastaava taulukkoon merkitty määrä jäsenenäolo-
vuosia. 

 
Jäsenenäolovuosien Ikä 
lukumäärä Miehet Naiset 
31 64 59 
33 63 58 
35 62 57 

 
Osavanhuuseläke, joka voi alkaa heti tai vasta eläkeiässä, myönnetään jäsenelle, 
joka on ollut jäsenenä 25 vuotta ja eronnut työnantajan palveluksesta 55 vuotta täy-
tettyään. 
 
Työkyvyttömyyseläkkeensaajan täytettyä edellä 1 kohdassa mainitun eläkeiän muu-
tetaan hänen eläkkeensä täydeksi vanhuuseläkkeeksi. 
 
Vanhuuseläke alkaa eläkeoikeuden saavuttamista seuraavan kalenterikuukauden 
alusta ja päättyy eläkkeensaajan kuollessa kuolinpäivää seuraavan kalenterikuukau-
den alusta. 
 
Vastaavasti sääntöjen 49 §:n mukaan 17 §:ää noudatetaan siten, että jos jäsen on 
liittynyt ensimmäisen kerran kassaan ennen tammikuun 1. päivää 1989, jäsen saa 
valita, sovelletaanko häneen 17 §:n 2 ja 3 momentin sekä 21 §:n osalta 31.12.1988 
voimassa olleita vai näitä sääntöjä. 
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Meijeriväen Eläkekassa: Säännöt 1985: 12 § 
Vanhuuseläke myönnetään joko täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Erottuaan 
työnantajaosakkaan palveluksesta on jäsenellä oikeus saada täysi vanhuuseläke, 
kun hän on täyttänyt joko yleisen eläkeiän tai alennetun eläkeiän. 
 
Naispuolisen jäsenen yleinen eläkeikä on 60 vuotta ja miespuolisen 65 vuotta. 
 
Alennettu eläkeikä määräytyy siten, että yleisestä eläkeiästä vähennetään se osa 
jäsenenäoloajasta, joka ylittää 31 vuotta. Alennettua eläkeikää laskettaessa jäse-
nenäoloaikaan lisätään rintamaveteraanien varhaiseläkeasetuksessa tarkoitettu rin-
tamapalvelusaika. Alennetun eläkeiän perusteella on naispuolisella jäsenellä oikeus 
saada vanhuuseläke aikaisintaan kuitenkin 57 vuotta, rintamasotilastunnuksen saa-
neella jäsenellä aikaisintaan 60 vuotta ja muulla miespuolisella jäsenellä aikaisin-
taan 62 vuotta täytettyään. 
 
Osavanhuuseläke, joka voi alkaa heti tai vasta eläkeiässä, myönnetään jäsenelle, 
joka on ollut jäsenenä 25 vuotta ja eronnut työnantajaosakkaan palveluksesta 55 
vuotta täytettyään. 
 
Työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen saajan täytettyä yleisen eläkeiän muute-
taan hänen eläkkeensä täydeksi vanhuuseläkkeeksi. 
 
Vanhuuseläke alkaa eläkeoikeuden saavuttamista seuraavan kalenterikuukauden 
alusta ja päättyy eläkkeensaajan kuollessa kuolinpäivää seuraavan kalenterikuukau-
den alusta. 
 
Sääntöjen 49 §:n mukaan ennen tammikuun 1. päivää 1989 liittynyt jäsen saa valita, 
sovelletaanko häneen 17 §:n 2 ja 3 momentin sekä 21 §:n osalta 31.12.1988 voimas-
sa olleita vai näitä sääntöjä. 
 
Meijeriväen Eläkekassa: Säännöt 1985:15 § 
Täyden vanhuuseläkkeen määrä on 60 % eläkkeen perusteena olevasta palkasta. 
Osavanhuuseläkkeen määrät saadaan prosentteina seuraavista kaavoista: 
 
1. heti alkava osavanhuuseläke 
      t1-t2   
   = ------- x 60 ja    
         T 
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2. eläkeiässä alkava osavanhuuseläke 
        t1  
   = ------ x 60, jolloin 
        T 
 
t1 = jäsenenäoloaika täysinä kuukausina lisättynä mahdollisella rintamapalvelus-

ajalla, kuitenkin siten, ettei t1 saa olla suurempi kuin T 
 
t2 = eläkkeellesiirtymisajankohdan ja eläkeiän välinen aika täysinä kuukausina 
 
T = jäseneksiliittymisajankohdan ja eläkeiän välinen aika täysinä kuukausina. 


	JÄSENYYS

