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maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 28 §, 50 §:n 1 momentti sekä 82 §:n 1,

2 ja 4 momentti, sellaisena kuin niistä on 28 § laissa 1170/2007, sekä
lisätään 86 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi,

seuraavasti:

28 §

Työeläkevakuutusmaksun ulosottokelpoisuus

Eläkelaitoksen tämän lain perusteella mää-
räämä työeläkevakuutusmaksu ja 12 §:n
4 momentissa sekä 24 §:ssä tarkoitettu koro-
tettu työeläkevakuutusmaksu viivästyskor-
koineen ovat suoraan ulosottokelpoisia. Näi-
den saatavien perinnästä säädetään verojen ja
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa
(706/2007). Saatavien perinnästä säädetään
lisäksi saatavien perinnästä annetussa laissa
(513/1999).

50 §

Työkyvyttömyyseläkeasian käsittely

Ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen
työkyvyttömyyseläkkeestä, sen on selvitet-
tävä, onko maatalousyrittäjällä oikeus 42 §:n
mukaiseen kuntoutukseen ja varmistettava,
että maatalousyrittäjän mahdollisuudet muun
lainsäädännön mukaiseen kuntoutukseen on

selvitetty. Jos maatalousyrittäjällä on oikeus
42 §:n mukaiseen kuntoutukseen, eläkelaitos
antaa oikeudesta kuntoutukseen ennakkopää-
töksen 44 §:n mukaan.
— — — — — — — — — — — — —

82 §

Leskeneläkkeen vähentäminen

Lesken ansiotyön perusteella saamat työ-
eläkelakien ja niihin rinnastettavien lakien
mukaiset eläkkeet vähentävät leskeneläkettä.
Leskeneläkettä vähennettäessä lesken saamat
eläkkeet otetaan huomioon vähentämättä en-
sisijaisia etuuksia ja lesken saama osatyöky-
vyttömyyseläke otetaan huomioon täyden
työkyvyttömyyseläkkeen määräisenä. Les-
keneläkettä vähennettäessä lesken saaman
vanhuuseläkkeen lisäksi otetaan huomioon
lesken edunjättäjän kuolinvuotta edeltävän
vuoden loppuun mennessä ansaitsema eläke
siitä työstä, josta eläkettä ei ole vielä myön-
netty. Lisäksi leskeneläkettä vähennettäessä
otetaan huomioon edellä mainittua eläkettä
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vastaava etuus, joka on maksettava leskelle
ulkomailta taikka Euroopan unionin toimieli-
men tai kansainvälisen järjestön palveluksen
perusteella.

Jos leski ei saa 1 momentissa tarkoitettua
eläkettä, lesken työeläkkeenä pidetään kui-
tenkin sitä laskennallista eläkettä, joka les-
kelle olisi myönnetty, jos hän olisi tullut täy-
teen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutta-
vassa määrin työkyvyttömäksi edunjättäjän
kuolinpäivänä tai jos leski edunjättäjän kuo-
linpäivänä on täyttänyt jonkin työeläkelain
mukaisen vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan
iän, sitä laskennallista eläkettä, joka hänelle
on karttunut edunjättäjän kuolinvuotta edeltä-
vän vuoden loppuun mennessä. Jos leski on
työskennellyt ulkomailla tai Euroopan unio-
nin toimielimen tai kansainvälisen järjestön
palveluksessa, lesken työeläkkeenä pidetään
sitä laskennallista eläkettä, joka leskelle olisi
myönnetty, jos hänen ulkomailla työskente-
lynsä taikka Euroopan unionin toimielimen
tai kansainvälisen järjestön palvelukseen pe-
rustuvaan vakuutusaikaan luettava työskente-
lynsä olisi tämän lain alaista.
— — — — — — — — — — — — —

Tätä lakia toimeenpantaessa leskeneläk-
keeseen sovelletaan lisäksi, mitä:

1) työntekijän eläkelain 89 §:ssä säädetään
eläkkeen vähentämisen ajankohdasta;

2) työntekijän eläkelain 90 §:ssä säädetään
eläkkeen vähennyksen perusteesta ja mää-
rästä;

3) työntekijän eläkelain 91 §:ssä säädetään
eläkkeen vähentämisestä erityistilanteissa; ja

4) työntekijän eläkelain 91 a §:ssä sääde-
tään eläkkeen tarkistamisesta.

86 §

Eläkehakemus

— — — — — — — — — — — — —
Jos maatalousyrittäjällä on oikeus 42 §:n

mukaiseen kuntoutukseen, eläkelaitos antaa
työkyvyttömyyseläkehakemuksen käsittelyn
yhteydessä 50 §:n perusteella ennakkopää-
töksen työeläkekuntoutuksesta ilman kuntou-
tushakemusta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä ole-
vaan työkyvyttömyyseläkehakemukseen so-
velletaan 50 §:n 1 momenttia ja 86 §:ää sel-
laisina kuin ne olivat tämän lain voimaan
tullessa.

Sen estämättä, mitä maatalousyrittäjän elä-
kelain muuttamisesta annetun lain (632/2009)
voimaantulosäännöksen 1 ja 2 momentissa
säädetään 71 §:n 2 momentista, päättyneen
työkyvyttömyyseläkkeen ajalta tulevan ajan
eläkkeen perusteena olevasta ansiosta karttuu
eläkettä 1,5 karttumisprosentin mukaan, jos
päättyneen työkyvyttömyyseläkkeen eläketa-
pahtuma on ollut vuonna 2006 tai sen jälkeen
ja jos uusin perustein määrättävä van-
huuseläke on alkanut 1 päivänä tammikuuta
2010 tai sen jälkeen tai uusin perustein mää-
rättävän eläkkeen eläketapahtuma on ollut 1
päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen.
Tämän lain voimaan tullessa maksussa ole-
van tässä momentissa tarkoitetun eläkkeen
määrän eläkelaitos tarkistaa 1 päivästä tam-
mikuuta 2015.
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