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Laki
yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain (1273/2006) 4 §:n 2 mo-

mentti, 11, 14, 15 ja 28 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 11 § osaksi laissa 1462/2011, 14 § osaksi laissa 631/2009 ja

28 § osaksi laissa 1167/2007, sekä
muutetaan 23 § sekä 29 §:n 4 ja 5 momentti, sellaisena kuin niistä on 29 §:n 4 momentti

laissa 799/2012, seuraavasti:

23 §
Jos yrittäjä on harjoittanut yrittäjän eläkelaissa tarkoitettua yrittäjätoimintaa ennen 1

päivää tammikuuta 2005, yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain
(74/2016) 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu teoreettiseen eläkkeeseen tuleva erillinen lisä
lasketaan sen kokonaistyötulon perusteella, jonka perusteella ennen 1 päivänä tammikuuta
2005 myönnettävää eläkettä määrättäessä olisi otettava huomioon tuleva aika tai sitä vas-
taava ansio ennen 1 päivänä tammikuuta 2005 voimassa olevan YEL-lain perusteella.

29 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Myönnettäessä yrittäjän eläkelain mukainen eläke 2 ja 3 momentissa tarkoitetuissa ti-
lanteissa eläkettä vähennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläke
alkaa ennen yrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain (72/2016) 8 §:n 2 momentissa
säädettyä alinta vanhuuseläkeikää. Tarkemmat säännökset yrittäjän eläkelain mukaisen
eläkkeen vähentämisestä annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Muutoin
lisäeläkevakuutukseen sovelletaan, mitä YEL-lain 11 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se
oli voimassa 31 päivänä joulukuuta 2000, nojalla annetuissa säännöksissä sekä yrittäjien
eläkelain muuttamisesta annetun lain (638/2003) voimaantulosäännöksen 10 momentissa
säädetään.

Sellaisen 2 ja 3 momentissa tarkoitetun yrittäjän, joka on täyttänyt lisäeläkevakuutuk-
seensa liittyvän eläkeiän ennen 1 päivää tammikuuta 2017, yrittäjän eläkelain mukaista
eläkettä myönnettäessä sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 2016 voimassa olleita säännök-
siä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Tätä lakia sovelletaan eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma on 1 päivänä tammikuuta

2017 tai sen jälkeen.
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EV 37/2015
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