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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjän mukaan eläkeoikeudet tunnustetaan Euroopan unionissa sen jälkeen, 
kun asianomainen on ollut työssä yhden kuukauden ajan, jotta haittoja ei aiheudu sen vuoksi, 
että henkilö on työskennellyt useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. Toisaalta vain yhdessä 
jäsenvaltiossa syntyneitä eläkeoikeuksia varten tarvitaan tiettyjä 
vähimmäistyöskentelyjaksoja. Vetoomuksen esittäjän mukaan henkilö ei saisi saada hyötyä 
siitä, että hän on työskennellyt useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 3. kesäkuuta 2019. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 227 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 30. elokuuta 2019

Sosiaaliturvaa koskevassa unionin lainsäädännössä, etenkin sosiaaliturvajärjestelmien 
yhteensovittamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 883/20041, säädetään jäsenvaltioiden 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta, ei yhdenmukaistamisesta. Tämä tarkoittaa, 
että kukin jäsenvaltio voi vapaasti määritellä omaa sosiaaliturvajärjestelmäänsä koskevat 
yksityiskohdat, muun muassa sen, mitä etuuksia tarjotaan, mitkä ovat etujen myöntämisen 
ehdot, miten etuudet lasketaan, mitä maksuosuuksia olisi suoritettava ja mitkä oikeudet 
otetaan huomioon. 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, 
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta (ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti), EUVL 
L 166, 30.4.2004, s. 1–123.
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Asetuksen (EY) N:o 883/2004 5 luvussa vahvistetaan eläkkeiden laskennan periaatteet, joiden 
mukaan eläkkeen teoreettinen määrä lasketaan kaikkien vakuutuskausien perusteella, mukaan 
luettuina vakuutuskaudet, jotka ovat täyttyneet muiden jäsenvaltioiden lainsäädännön 
mukaisesti. Edellä mainitun asetuksen 57 artiklan mukaisesti kansalliset viranomaiset eivät 
kuitenkaan ole velvollisia myöntämään vanhuusetuuksia alle yhden vuoden kestäviltä kausilta 
ja, kun ainoastaan nämä kaudet otetaan huomioon, kyseisessä lainsäädännössä ei säädetä 
oikeudesta vanhuusetuuteen. 

On myös tarpeen lisätä, että muissa jäsenvaltioissa täyttyneet työssäolokaudet lasketaan 
eläkeoikeuden myöntämisen edellyttämään vähimmäismäärään, mutta eläkkeen laskenta 
(määrä) on hyvin usein suhteutettu työssäoloaikaan kyseisessä jäsenvaltiossa.  Lisäksi asetus 
(EY) N:o 883/2004 sisältää sääntöjä etuuksien päällekkäisyyden estämiseksi (53–55 artikla).

Päätelmä

Kukin jäsenvaltio voi vapaasti määritellä omaa sosiaaliturvajärjestelmäänsä koskevat 
yksityiskohdat, muun muassa vähimmäistyöskentelykauden tai eläkeoikeuden myöntämiseen 
tarvittavan sosiaalimaksujen vähimmäismäärän. Tältä osin henkilö ei saa eläkkeen määrää 
laskettaessa hyötyä siitä, että hän on työskennellyt useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa. 


