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Laki
maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain muutta-

misesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain

(77/2016) 3, 5 ja 8 § sekä
lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti:

3 §

Lykkäyskorotus

Vuonna 1939 tai sitä ennen syntyneen maatalousyrittäjän vanhuuseläkettä lykättäessä
eläkettä korotetaan 0,6 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen alkamisaikaa ly-
kätään myöhemmäksi 65 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Lykkäyskoro-
tus lasketaan 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun mennessä karttuneesta eläk-
keestä.

Vuonna 1940—1948 syntyneen maatalousyrittäjän vanhuuseläkettä lykättäessä eläket-
tä korotetaan 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen alkamisaikaa lykätään
myöhemmäksi 68 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Lykkäyskorotus laske-
taan 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun mennessä ansaitusta eläkkeestä.

Vuonna 1948 tai sitä ennen syntyneellä maatalousyrittäjällä on oikeus eläkkeen rinnalla
tehdystä työstä lykkäyskorotukseen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden sään-
nösten mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2016.

Vuonna 1949—1953 syntyneelle maatalousyrittäjälle lasketaan maatalousyrittäjän elä-
kelain muuttamisesta annetun lain 32 ja 36 §:ssä tarkoitettu lykkäyskorotus aikaisintaan 1
päivästä tammikuuta 2017.

Maatalousyrittäjällä ei ole oikeutta lykkäyskorotukseen, jos hän saa maatalousyrittäjien
luopumistuesta annetun lain (1293/1994) mukaista luopumistukea.

5 §

Osa-aikaeläke ja osittainen varhennettu vanhuuseläke

Ennen vuotta 1956 syntyneen maatalousyrittäjän 1 päivänä tammikuuta 2017 tai sitä
ennen alkaneeseen osa-aikaeläkkeeseen sovelletaan 31 päivänä joulukuuta 2016 voimassa
olleita säännöksiä ja osa-aikaeläkettä saavan lesken leskeneläkkeen vähentämiseen sovel-
letaan työntekijän eläkelain (395/2006) 91 §:ää, sellaisena kuin se oli voimassa 31 päivänä
joulukuuta 2016. Lisäksi osa-aikaeläkkeen jälkeiseen muuhun eläkkeeseen sovelletaan
työntekijän eläkelain 23 ja 24 §:ää, sellaisina kuin ne olivat voimassa 31 päivänä joulu-
kuuta 2016. Osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdyn osa-aikatyön kunkin vuoden työansioista
karttuu eläkettä siten kuin maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetussa laissa ja
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tämän lain 4 §:ssä säädetään. Jos osa-aikaeläke on lakkautettuna yhdenjaksoisesti yli kuu-
den kuukauden ajan, maatalousyrittäjällä ei ole enää oikeutta osa-aikaeläkkeeseen.

Vuonna 1948 tai sitä ennen syntyneellä maatalousyrittäjällä ei ole oikeutta osittaiseen
varhennettuun vanhuuseläkkeeseen.

7 a §

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkeen alennetussa eläkeiässä myönnettävän 
vanhuuseläkkeen varhentaminen

Jos vanhuuseläke myönnetään osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen jälkeen jonkin
muun työeläkelain kuin maatalousyrittäjän eläkelain mukaisessa alennetussa eläkeiässä,
osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen perusteesta vielä myöntämättä olevaa, maatalo-
usyrittäjän eläkelain 38 §:n 2 momentissa tarkoitettua osuutta vähennetään 0,4 prosenttia
jokaiselta kuukaudelta, jolta eläke alkaa ennen mainitun lain 31 §:n mukaista alinta van-
huuseläkeikää.

8 §

Oikeus eläkkeeseen lisäeläkejärjestelyn eläkeiässä

Jos henkilöllä on työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain
(71/2016) 8 §:n tai työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 30 b §:n 2 momen-
tin perusteella oikeus vanhuuseläkkeeseen maatalousyrittäjän eläkelain 31 §:n mukaista
alinta vanhuuseläkeikäänsä alemmassa eläkeiässä, on hänellä oikeus samasta ajankohdas-
ta myös maatalousyrittäjän eläkelain mukaiseen eläkkeeseen. Tällöin maatalousyrittäjän
eläkelain mukaista eläkettä vähennetään 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolta eläk-
keen alkamisaikaa varhennetaan ennen maatalousyrittäjän alimman vanhuuseläkeiän täyt-
tämistä seuraavan kuukauden alkua. Myönnettäessä maatalousyrittäjän eläkelain mukai-
nen eläke työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanolain (71/2016)
8 §:n 3 momentin viimeisessä virkkeessä tarkoitetuissa tilanteissa eläkkeeseen ei kuiten-
kaan tehdä edellä tarkoitettua vähennystä. Tarkemmat säännökset maatalousyrittäjän elä-
kelain mukaisen eläkkeen vähentämisestä annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sella.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
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