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yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 9 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä on

3 momentti laissa 913/2010, sekä
muutetaan 8 §, 10 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentin johdantokappale ja 49 §:n 2 mo-

mentti,
sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 1 momentti laissa 913/2010, 13 §:n 1 momentin johdanto-

kappale laissa 630/2009 ja 49 §:n 2 momentti laissa 636/2009, seuraavasti:

8 §

Oikeus vanhuuseläkkeeseen

Yrittäjällä on oikeus jäädä vanhuuseläk-
keelle 63—68 vuoden iän täyttämistä seuraa-
van kalenterikuukauden alusta tai lykätylle
vanhuuseläkkeelle 68 vuoden iän täyttämistä
seuraavan kalenterikuukauden jälkeen. Yrit-
täjällä on oikeus saada vanhuuseläkettä siitä
riippumatta, jatkaako hän tässä laissa tarkoi-
tettua yrittäjätoimintaansa.

Jos yrittäjä jää merimieseläkelain
(1290/2006) mukaiselle vanhuuseläkkeelle
alennetussa eläkeiässä ennen 63 vuoden ikää,
hänellä on oikeus jäädä tämän lain mukai-
selle vanhuuseläkkeelle merimieseläkelain
mukaisessa eläkeiässä. Tällöin tämän lain
mukaisen eläkkeen määrä muunnetaan va-
kuutusmatemaattisesti vastaamaan yrittäjän

eläkkeellesiirtymisikää. Tarkemmat säännök-
set eläkkeen määrän muuntamisesta ja muun-
tamisessa käytettävistä kertoimista annetaan
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

10 §

Vanhuuseläkkeen alkaminen

Vanhuuseläke alkaa sitä seuraavan kalen-
terikuukauden alusta, jona eläkettä on haettu.
Muu vanhuuseläke kuin lykätty vanhuuseläke
voidaan myöntää myös takautuvasti enintään
eläkkeen hakemiskuukautta edeltäneeltä kol-
melta kuukaudelta tai pätevästä syystä tätä
pidemmältä ajalta. Eläkkeen takautuva myön-
täminen edellyttää, että yrittäjän tässä laissa
tarkoitettu vakuutus on päättynyt ennen eläk-
keen alkamista.
— — — — — — — — — — — — —
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13 §

Oikeus osa-aikaeläkkeeseen

Osa-aikatyöhön siirtyneellä 61—67-vuoti-
aalla yrittäjällä on oikeus osa-aikaeläkkee-
seen, jos:
— — — — — — — — — — — — —

49 §

Työkyvyttömyyseläkkeen muuttuminen
vanhuuseläkkeeksi

— — — — — — — — — — — — —
Yrittäjällä on oikeus työkyvyttömyyseläk-

keen aikana harjoitetun yrittäjätoiminnan pe-
rusteella karttuneeseen eläkkeeseen hake-
muksesta, jos hänen työkyvyttömyyseläk-
keensä muuttuu 1 momentin mukaisesti van-
huuseläkkeeksi. Jos yrittäjä harjoittaa yrittä-
jätoimintaa muun työeläkelain kuin tämän
lain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen ai-
kana tai tämän lain tai muun työeläkelain
mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen päätyttyä,
yrittäjällä on oikeus tämän yrittäjätoiminnan
perusteella karttuneeseen eläkkeeseen, jos hä-
nelle myönnetään 8 §:ssä mainittu van-
huuseläke tai lykätty vanhuuseläke. Yrittä-
jällä on oikeus edellä tarkoitetun työkyvyttö-
myyseläkkeen aikana tai sen päätyttyä harjoi-
tetun yrittäjätoiminnan perusteella karttunee-

seen eläkkeeseen myös, jos hänelle myönne-
tään työkyvyttömyyseläkkeen päättymisen
jälkeen uusi työkyvyttömyyseläke, johon ei
sovelleta, mitä 74 §:n 2 momentissa sääde-
tään eläkkeen määräytymisestä entisin perus-
tein.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Ennen vuotta 1952 syntyneen yrittäjän oi-
keuteen jäädä varhennetulle vanhuuseläk-
keelle ja varhennetun vanhuuseläkkeen mää-
rään sovelletaan kuitenkin 8 §:ää, 9 §:n 2 mo-
menttia, 10 §:n 1 momenttia ja 49 §:n 2 mo-
menttia sellaisina kuin ne olivat voimassa
tämän lain voimaan tullessa.

Ennen vuotta 1958 syntyneen yrittäjän oi-
keuteen saada tämän lain mukainen varhen-
nusvähennyksellä vähentämätön van-
huuseläke 62 vuoden iässä sovelletaan 9 §:n
3 momenttia ja 10 §:n 1 momenttia sellaisina
kuin ne olivat voimassa tämän lain voimaan
tullessa.

Ennen vuotta 1954 syntyneellä yrittäjällä
on oikeus jäädä osa-aikaeläkkeelle tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleiden säännös-
ten mukaisesti.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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