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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrit-
täjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden siihen 
liittyvien lakien muuttamisesta  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi maatalo-
usyrittäjien luopumistuesta annettuun lakiin 
eräitä muutoksia, jotka johtuvat yksityisten 
alojen työeläkelainsäädännössä vuoden 2005 
alusta voimaan tulevista muutoksista. Vuosia 
2003—2006 koskevaan luopumistukijärjes-
telmään ehdotetaan tehtäviksi muutokset, 
joiden perusteella luopumistuki määräytyisi 
laskennallisesti samoin ehdoin koko järjes-
telmän soveltamisjakson ajan. Lakiin tehtäi-
siin maksussa olevien luopumistukien vuosit-
taista indeksitarkistamista koskevat yksityis-
ten alojen työeläkelainsäädäntöä vastaavat 
muutokset. Luopujan muita ansiotöitä koske-
vaa ansiotulorajaa ehdotetaan tarkistettavaksi 
vastaamaan työttömyyseläkettä saavan ansio-
tulorajaa. Ansiotulorajoja ehdotetaan lisäksi 
tarkistettaviksi vuosittain työntekijäin eläke-
laissa säädetyllä palkkakertoimella.  

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi myös 
maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläk-
keestä annettua lakia ja maatalousyrittäjien 
luopumiskorvauksesta annettua lakia. Laeissa 
säädetään luopumistukijärjestelmää edeltä-

neistä maatalousyrittäjien luopumisjärjestel-
mistä, joiden perusteella edelleen maksetaan 
eläkkeitä tai korvauksia. Näihin luopumisjär-
jestelmiin ehdotetaan tehtäviksi vastaavat 
maksussa olevien eläkkeiden indeksitarkis-
tamista koskevat muutokset sekä ansiotulora-
jan määrää ja sen vuosittaista tarkistamista 
koskevat muutokset kuin maatalousyrittäjien 
luopumistuesta annettuun lakiin. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutetta-
viksi vuonna 2002 maatalousyrittäjien luo-
pumistuesta annetun lain muuttamisesta an-
netun lain siirtymäsäännöksiä siten, etteivät 
luopumistuki-iän noustessa vuonna 2005 sel-
laiset luopuvat puolisot, jotka vuonna 2004 
ovat jo täyttäneet luopumistukijärjestelmän 
ikärajoja koskevat edellytykset, menettäisi 
tukea, vaikka lopullinen luopuminen toteutet-
taisiinkin vasta vuonna 2005. Sama koskisi 
luopuvia sisarusosakkaita ja maatalousyrittä-
jien leskiä. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.  

————— 
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YLEISPERUSTELUT 
  
1.1. Luopumistuen saamisen edellytykset 

ja tuen määräytyminen 

Maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun 
lain (1293/1994), jäljempänä luopumistuki-
laki, nojalla maksettava luopumistuki myön-
netään maatalousyrittäjälle maatalouden ra-
kennekehityksen edistämiseksi hänen luopu-
essaan tilanpidosta laissa säädetyllä tavalla. 

Maataloudesta luopumistapoja on kaksi, 
luovutus sukupolvenvaihdoksin tilanpidon 
jatkajalle ja luovutus lisäalueeksi toiselle vil-
jelijälle. Sukupolvenvaihdosluovutuksissa 
elinkelpoinen tila luovutetaan soveliaalle ti-
lanpidon jatkajalle ja lisäalueluovutuksissa 
yhdellä tai useammalla luovutuksella lähis-
töllä sijaitsevan maatilan viljelijälle.  

Luopumistuki on henkilökohtainen korva-
us, joka maksetaan maatalouden harjoittami-
sesta pysyvästi luopuneelle maatalousyrittä-
jälle kuukausittain, kunnes hän täyttää 65 
vuoden vanhuuseläkeiän. Vuosina 2003—
2006 tapahtuvia luopumisia koskevasta luo-
pumistukijärjestelmästä säädetään laissa 
593/2002.  

Vuosina 2005 ja 2006 toteutettavissa suku-
polvenvaihdoksissa luopumistuen saamisen 
edellytyksenä on, että luopuja on luopumis-
hetkellä täyttänyt 56 vuotta. Vuoden 2004 
loppuun saakka luopumistuen voi saada 55-
vuotiaana. Luopumisen tapahtuessa vuosina 
2003—2006 niin sanottuun uinuvaan luopu-
mistukeen oikeutetun nuoremman puolison 
ikäraja määräytyy vanhempaan puolisoon 
sovellettavan ikärajan mukaan. Nuorempi 
puoliso on oikeutettu luopumistukeen, jos 
luopuminen tapahtuu aikaisintaan viisi vuotta 
ennen kuin hän täyttää luopumisikää koske-
van edellytyksen. Tuen maksu alkaa kuiten-
kin vasta, kun nuorempi puoliso on täyttänyt 
luopumisikää koskevan edellytyksen.  

Ikärajoja muutettiin maatalousyrittäjien 
luopumistuesta annetun lain muuttamisesta 
annetulla lailla (593/2002). Luopujan ikära-
jan noustessa vuoden 2005 alussa 56 vuoteen 
nousee myös nuorempaa puolisoa koskeva 
luopumisikä 50 vuodesta 51 vuoteen. Tällöin 
myös tuen maksu alkaa vuonna 2005 uinu-
vaan luopumistukeen oikeutetuilla luopujilla 
56 vuoden iässä. Ikärajojen muutosta koske-

van lain voimaantulosäännöksen 9 moment-
tiin otettiin kuitenkin säännös siitä, että 
vuonna 1949 syntyneillä säilyy oikeus luo-
pumistukeen tilalla tehtävän sukupolven-
vaihdoksen perusteella 55 vuoden ikäisenä. 
Samalla myös säädettiin, että edellä mainittu-
jen luopujien puolisoilla, jotka eivät itse vielä 
ole täyttäneet varsinaista lain edellyttämää 
luopumisikää, säilyy oikeus uinuvaan luo-
pumistukeen 50 vuoden ikäisenä. Edellä 
mainitulla säännöksellä on ollut tarkoitus 
turvata se, että vuonna 2004 jo luopumistu-
keen oikeuttaneen ikärajan saavuttanutta luo-
pujaa ei koskisi säännös korkeammasta 56 
vuoden ikärajasta. Edellä mainitut ikäraja-
säännökset koskevat myös maataloutta sisa-
rusyhtymässä harjoittanutta nuorempaa sisa-
rusosakasta.  

Luopumisen tapahtuessa vuosina 2003—
2006 maatalousyrittäjän leskellä on oikeus 
luopumistukeen, jos luopuminen on tapahtu-
nut aikaisintaan viisi vuotta ennen kuin hän 
täyttää kyseistä luopumistapaa koskevan ikä-
rajaedellytyksen. Luopumistuen maksu alkaa 
vasta, kun ikärajaa koskeva edellytys on täyt-
tynyt. Sukupolvenvaihdoksissa maatalous-
yrittäjän leskellä on ollut siten oikeus luopua 
50-vuotiaana vuosina 2003 ja 2004, jolloin 
tuen maksu on alkanut 55-vuotiaana. Vuonna 
2005 luopumisikä nousee sukupolvenvaih-
doksissa 56 vuoteen, jolloin maatalousyrittä-
jän leskellä on oikeus uinuvaan luopumistu-
keen 51-vuotiaana tapahtuneen luopumisen 
perusteella.  
  
Luopumistuen perusmäärä 

Luopumistuki muodostuu perusmäärästä ja 
täydennysosasta. Luopumistuen perusmäärä 
on yhtä suuri kuin se maatalousyrittäjien elä-
kelain (467/1969), jäljempänä MYEL, mu-
kainen työkyvyttömyyseläke, joka maatalo-
usyrittäjälle olisi myönnetty, jos hänellä luo-
pumisen tapahtuessa olisi ollut oikeus täyden 
työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen. Perus-
määrän suuruutta määrättäessä ei kuitenkaan 
oteta huomioon oikeutta eläkkeeseen, joka 
perustuu maatalousyrittäjän työ- tai virkasuh-
teeseen tai muuhun kuin MYEL:ssa tarkoitet-
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tuun yrittäjätoimintaan. Perusmäärä on sidot-
tu työntekijäin eläkelain (395/1961), jäljem-
pänä TEL, 9 §:ssä tarkoitettuun TEL-
indeksiin (työikäisen TEL-indeksi). Luopu-
mistuen perusmäärä muuttuu saman suurui-
seksi MYEL:n mukaiseksi vanhuuseläkkeek-
si luopujan täyttäessä 65 vuotta.  

Luopumistuen perusmäärän laskemiseen 
vaikuttavat eläkkeen perusteena oleva 
MYEL-työtulo eli eläketyötulo, eläkkeeseen 
oikeuttava aika sekä eläkkeen karttumispro-
sentti. Eläke lasketaan kultakin MYEL-
yrittäjäjaksolta, joka on jatkunut vähintään 
neljä kuukautta. Yrittäjäjaksolla tarkoitetaan 
aikaa, jonka maatalousyrittäjän MYEL-
vakuutus on ollut yhdenjaksoisesti voimassa. 
Eläke kultakin yrittäjäjaksolta saadaan ker-
tomalla edellä mainitut eläketyötulo, eläkeai-
ka ja karttumisprosentti keskenään. Yrittäjä-
jaksoilta kertyneet eläkkeet lasketaan yhteen. 
Eläketyötuloa laskettaessa mukaan otetaan 
aika siitä lukien, kun henkilö on täyttänyt 23 
vuotta. MYEL:n 14 §:n mukaan MYEL-
työtulot on sidottu TEL 9 §:ssä tarkoitettuun 
työikäisen TEL-indeksiin.  

Luopumistuen perusmäärä sisältää lisäksi 
niin kutsutun tulevan ajan osuuden, jolla tar-
koitetaan aikaa eläketapahtumahetkestä 65 
vuoden ikään asti. Toisin kuin MYEL:n mu-
kaan myönnettävässä työkyvyttömyyseläk-
keessä luopumistukilain 18 §:n 2 momentin 
mukaan luopumistuessa tulevan ajan työtulo 
lasketaan maatalousyrittäjän koko MYEL-
vakuutuksessa oloajan työtulojen keskimää-
rän mukaan. Eläkettä karttuu kutakin elä-
keajan kuukautta kohden 1/8 prosenttia elä-
ketyötulosta eli vuodessa 1,5 prosenttia siten 
kuin TEL:n 5 § 1 momentissa ja MYEL:n 6 § 
1 momentissa säädetään. TEL:n 5 §:n 2 mo-
mentin ja MYEL:n 6 §:n 1 momentin mu-
kaan sen vuoden alusta, jona henkilö täyttää 
60 vuotta, eläkettä karttuu kuitenkin 5/24 
prosenttia eläketyötulosta kuukaudessa eli 
2,5 prosenttia vuodessa. Luopumistuessa 
säännös korotetusta karttumasta tulee sovel-
lettavaksi niissä tapauksissa, joissa luopumi-
nen toteutetaan sinä vuonna, jona luopuja 
täyttää 60 vuotta tai sen jälkeen. Korotettu 
karttumaprosentti ei koske tulevan ajan elä-
kettä. Tulevalta ajalta 50 ikävuoden täyttymi-
sen jälkeisestä päivästä 60 vuoden iän täyt-
tämispäivään eläkettä karttuu 1,2 prosenttia 

ja 60 vuoden iän täyttämistä seuraavasta päi-
västä 65 vuoden iän täyttämispäivään eläket-
tä karttuu 0,8 prosenttia vuodessa.  

Lisäksi perusmäärää voi lisätä MYEL:n 
mukainen lapsikorotus ja vähentää yhteenso-
vitus. TEL:n 7 g §:n mukaan lapsikorotusta 
eivät voi enää saada vuonna 1947 ja sen jäl-
keen syntyneet. Luopumistuen perusmäärään 
sovelletaan työeläkkeiden yhteensovittamista 
koskevia säännöksiä. Yhteensovituksen tar-
koituksena on, että lakisääteiset eläkkeet ja 
jatkuvat korvaukset eivät nousisi yli kohtuul-
liseksi määritellyn 60 prosentin tason henki-
lön työaikaisista ansioista. Perusmäärää yh-
teensovitettaessa otetaan huomioon niin kut-
sutut ensisijaiset etuudet sekä peruseläkkeet. 
Ensisijaisia etuuksia ovat muun muassa tapa-
turmavakuutuslakiin (608/1948) perustuva 
päiväraha tai tapaturmakorvauksia koskevien 
lakien ja liikennevakuutuslain (279/1959) no-
jalla myönnetty omaan vammaan perustuva 
korvaus. Peruseläkkeillä puolestaan tarkoite-
taan eläkkeitä, jotka perustuvat työ- tai vir-
kasuhteeseen tai yrittäjätoimintaan. 
  
Täydennysosa 

Luopumistukilain 19 §:n mukaan luopu-
mistuen täydennysosa on yhtä suuri kuin se 
kansaneläke, joka luopujalle olisi myönnetty, 
jos hänellä luopumistuen alkaessa olisi ollut 
oikeus työkyvyttömyyseläkkeenä myönnet-
tyyn kansaneläkkeeseen. Luopumistuen täy-
dennysosa lasketaan pitkälti kuten kansan-
eläkelain (347/1956), jäljempänä KEL, mu-
kainen työkyvyttömyyseläke. Täydennysosan 
laskemiseen ei kuitenkaan sovelleta KEL:n 
25 b §:n säännöksiä eläkkeen määrän suh-
teuttamisesta Suomessa asuttuun aikaan. 
Tämän johdosta täydennysosan laskemisessa 
sovelletaan KEL:n 26 §:n 5 momenttia sellai-
sena kuin se oli voimassa kansaneläkelain 
muuttamisesta annetun lain (547/1993) tul-
lessa voimaan. Säännöksen mukaan eläkettä 
määrättäessä voidaan kokonaan tai osittain 
ottaa huomioon vieraasta valtiosta maksetta-
via etuuksia.  

Täydennysosan suuruuteen vaikuttavat 
luopujan saamat jatkuvat eläkkeet ja korva-
ukset, perhesuhteet ja asuinpaikkakunta. 
Täydennysosa tarkistetaan vuosittain kansan-
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eläkeindeksistä annetun lain mukaisella 
KEL-indeksillä siten, kuin luopumistukilain 
19 § 2 momentissa säädetään. Luopumistuen 
täydennysosaan voidaan myös liittää KEL:n 
29 §:ssä säädetyin edellytyksin lapsikorotus. 
Luopujan täyttäessä 65 vuotta täydennysosan 
maksaminen lakkaa ja Kela myöntää KEL:n 
mukaisen vanhuuseläkkeen saamisen edelly-
tykset täyttävälle luopujalle kansaneläkkeen.  
  
Luopumistukilain ansiotuloraja 

Luopumistukilain 7 §:n 2 momentin mu-
kaan luopumistuen myöntäminen edellyttää, 
että luopuja lopettaa myös muut ansiotyöt 
kuin kaupallisen maatalouden harjoittamisen 
ja metsätalouden hankintatöiden tekemisen 
tai vähentää työskentelyään muissa ansiotöis-
sä siten, että hänen ansiotulonsa näistä muis-
ta töistä voidaan arvioida kuukaudessa pie-
nemmiksi kuin TEL:n 1 §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitettu määrä kaksinkertaisena 
(458 euroa kuukaudessa vuoden 2004 tasos-
sa). Luopumistukilain 25 §:ssä on säännökset 
luopumistuensaajan työskentelystä luopumis-
tuen ollessa jo maksussa. Säännöksen mu-
kaan luopumistukea ei makseta kalenterikuu-
kaudelta, jonka aikana luopumistuen saaja on 
ansiotyössä ansaiten vähintään TEL:n 1 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitetun määrän 
kaksinkertaisena kuukaudessa. Edellä sanottu 
rajamäärä on nykyisin sama kuin yksityisten 
alojen työeläkelainsäädännön mukaista työt-
tömyyseläkettä saavan henkilön ansiotuloraja 
eläkkeellä ollessa. Edellä mainittua ansiotu-
lorajaa tarkistetaan vuosittain TEL:n 9 §:ssä 
tarkoitetulla työikäisen TEL-indeksillä. 
  
1.2. Yksityisten alojen työeläkelainsää-

dännön muutokset 

Yksityisten alojen työeläkelainsäädäntöä 
on muutettu laeilla 634—638/2003 sekä la-
eilla 884—895/2004, jotka tulevat voimaan 
vuoden 2005 alusta. Lakien 634—638/2003 
valmistelun yhteydessä jätettiin erikseen sel-
vitettäviksi kyseisistä laeista aiheutuvat mah-
dolliset muutostarpeet maatalousyrittäjien 
luopumistuesta annettuun lakiin. Koska luo-
pumistuen perusmäärä määräytyy pitkälti ku-
ten MYEL:n mukainen työkyvyttömyyselä-

ke, on yksityisten alojen työeläkelainsäädän-
töön tulevilla muutoksilla heijastusvaikutuk-
sia myös luopumistukeen.  
  
Vanhuuseläkeikä ja eläkkeen karttuminen 

Yksityisten alojen uudet työeläkesäännök-
set koskevat työkyvyttömyyseläkkeitä, joiden 
perusteena on eläketapahtuma vuonna 2006 
tai sen jälkeen. Työkyvyttömyyseläke muut-
tuu 63 vuoden iässä vanhuuseläkkeeksi. 
Eläkkeen karttumaprosentit muuttuvat siten, 
että eläkettä karttuu 1,5 prosenttia ikävuosina 
18—52, 1,9 prosenttia ikävuosina 53—62 ja 
63 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukau-
den alusta 4,5 prosenttia. TEL:n 5 §:n mu-
kaan eläkkeellä olevan henkilön työskente-
lystä karttuu kuitenkin eläkettä 1,5 % henki-
lön iästä riippumatta. Myös luopumistukea 
saavan henkilön työskentelystä karttuu elä-
kettä 1,5 %. Jos MYEL-vakuutettu siirtyy 
MYEL:n mukaiselle vanhuuseläkkeelle 63 
vuoden iässä, hänellä on mahdollisuus jatkaa 
edelleen MYEL-toimintaa eläkkeellä olles-
saan ja kartuttaa eläkettä vapaaehtoisella 
MYEL-vakuutuksella 1,5 % vuodessa.  

MYEL-työkyvyttömyyseläkkeiden osalta 
tulevan ajan eläkkeen karttuma on 50 vuoden 
ikään asti 1,5 prosenttia ja 50 vuoden iästä 
lukien 1,3 prosenttia vuodessa työtulosta, jo-
ka edustaa työkyvyttömyyttä edeltänyttä va-
kiintunutta palkkatasoa. Tämä vakiintunut 
ansiotaso määritellään viiden eläketapahtu-
maa edeltävän kalenterivuoden perusteella. 
MYEL-vakuuttamisen alkamisaika muuttuu 
nykyisestä 18 vuoden iästä 18 vuoden täyt-
tämistä seuraavan kuukauden alkuun ja päät-
tyy 68 vuoden täyttämistä seuraavan kuu-
kauden alkuun.  

Työeläkeuudistuksen yhteydessä muute-
taan myös palkattomilta jaksoilta kertyvän 
eläketurvan määräytymistä. Nykyinen niin 
sanottu vuoden sääntö eläkkeen karttumisesta 
palkattomalta ajalta TEL-työsuhteessa sekä 
työeläkelisää koskevat säännökset poistuvat 
vuoden 2005 alussa. TEL:n 7 f §:ssä sääde-
tyllä työeläkelisällä, jolla korotetaan eläkettä, 
on tarkoituksena korvata muun muassa an-
siosidonnaista työttömyyspäivärahaa saaneen 
työttömyysaikaa sekä turvata työntekijälle 
eläketurvaa esimerkiksi kuntoutuksen, uudel-
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leenkoulutuksen tai työkokeilun ajalta. Työ-
eläkeuudistuksen yhteydessä palkattomilta 
jaksoilta kertyvän eläketurvan määräytymi-
nen muuttuu siten, että kertyvä eläke laske-
taan ansiosidonnaisten etuuksien perusteena 
olevista ansioista. Eläkettä karttuu vuoden 
2005 alusta lukien 1,5 prosenttia vuodessa 
sairauspäivärahan, äitiys-, erityisäitiys-, 
isyys- ja vanhempainrahan sekä vuorottelu-
vapaakorvauksen perusteella. Valtion varois-
ta suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle 
kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun 
ajalta annetun lain (644/2003) nojalla valtion 
varoista karttuu etuutta opiskeluajalta sekä 
alle kolmivuotiaita lapsia hoitaville kodinhoi-
totukea saaville vanhemmille 523,61 euron 
perusteella (vuoden 2004 tasossa). Vastaa-
vasti eläkettä karttuu vuoden 2005 alusta an-
siosidonnaisten päivärahojen ajalta siten, että 
vuosityöansioihin rinnastetaan niiden palkat-
tomilta ajoilta maksettujen etuuksien perus-
teena olevat ansiot, jotka nykyisin kartuttavat 
eläkettä työeläkelisän muodossa.  
  
Eläkkeen laskenta 

Eläkkeen laskennassa siirrytään MYEL:ssa 
niin sanottuun vuositekniikkaan, jossa eläk-
keen perusteena oleva työtulo lasketaan kul-
lekin kalenterivuodelle erikseen. Muutoksen 
myötä eläkettä ei enää määrätä kultakin yrit-
täjäjaksolta erikseen eikä eläkkeeseen oikeut-
tavaa aikaa enää katkaista täysiin kuukausiin. 
Kunkin kalenterivuoden perusteena oleva 
työtulo on kyseisenä vuonna voimassa ollei-
den vahvistettujen ja TEL:n 7 b §:n (634/03) 
mukaisesti palkkakertoimella tarkistettujen 
vuotuisten työtulojen kestoajoilla painotettu 
keskimäärä kyseisenä vuotena. Tulevan ajan 
eläke määräytyy eläketapahtumaa edeltävän 
viiden vuoden työansioiden perusteella myös 
yrittäjillä. Vuonna 2005 voimaan tulevien 
säännösten mukaisesti myönnettävien työ-
eläkkeiden osalta yhteensovituksesta luovu-
taan lukuun ottamatta yhteensovitusta liiken-
ne- ja tapaturmavakuutuslain sekä sotilas-
vammalain (404/1948) ja sotilastapa-
turmalain (1211/1990) mukaisten korvausten 
kanssa.  

Elinaikakerroin 
  
Lain 634/2003 mukaan alkavan eläkkeen 

määrä riippuu elinajan odotteen kehityksestä 
eli siihen sovelletaan niin sanottua elinaika-
kerrointa. Eläketurva sopeutetaan eliniän 
odotteen muutokseen vuoden 2009 jälkeen 
siten, että vanhuuseläkkeen alkaessa eläke 
muunnetaan työntekijän 62 vuoden iän täyt-
tämisvuodelle vahvistetulla elinaikakertoi-
mella. Vanhuuseläke kerrotaan eläkkeelle-
siirtymisiästä riippumatta sillä kertoimella, 
joka määriteltiin eläkkeensaajan 62 vuoden 
iän täyttämisvuonna. Leskeneläkkeisiin so-
velletaan elinaikakerrointa siinä vaiheessa, 
jolloin eläkkeeseen tehdään eläkesovitus. 
Elinaikakerrointa sovelletaan työkyvyttö-
myyseläkkeen muuttuessa vanhuuseläkkeek-
si. Elinaikakerrointa ei kuitenkaan sovelleta, 
jos työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma 
on ennen vuotta 2006. 
  
Eläkkeen indeksitarkistamista koskevat muu-
tokset 

Voimassa olevan TEL:n 9 §:n mukaan 
maksussa oleva eläketurva sidotaan maan 
palkka- ja hintatason muutokseen siten kuin 
asetuksella tarkemmin säädetään. Sen kalen-
terivuoden loppuun, jona työntekijä täyttäisi 
65 vuotta, eläketurva on sidottu indeksiin, 
jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 
0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,5 
(työikäisen TEL-indeksi). Tämän jälkeiseltä 
ajalta käytetään indeksiä, jossa palkkatason 
muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason 
muutoksen painokerroin 0,8 (eläkeikäisen 
TEL-indeksi). Eläkkeensaajan iästä riippuen 
eläkepalkka tarkistetaan indeksilukujen muu-
tosten mukaisesti joko työikäisen tai eläke-
ikäisen TEL-indeksillä eläkettä myönnettäes-
sä ja toimitettaessa uusi yhteensovitus. Vas-
taavasti maksussa oleva eläke tarkistetaan 
kalenterivuosittain eläkkeensaajan iästä riip-
puen joko työikäisen TEL-indeksillä tai elä-
keikäisen TEL-indeksillä. Luopumistukea 
myönnettäessä MYEL-työtulot tarkistetaan 
nykyisin   laskentahetken   tasoon  työikäisen  
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TEL-indeksillä. Myös maksussa olevat luo-
pumistuet tarkistetaan kalenterivuosittain 
työikäisen TEL-indeksillä. 

Vuoden 2005 alusta lukien indeksijärjes-
telmää uudistetaan siten, että kaikenikäisten 
työeläkkeensaajien maksussa olevia eläkkeitä 
tarkistetaan samalla indeksillä. Kaikkien 
maksussa olevien työeläkkeiden indeksitar-
kistuksessa siirrytään nykyiseen TEL:n 9 §:n 
mukaiseen eläkeikäisen TEL-indeksiin, jossa 
kuluttajahintaindeksin paino on 80 prosenttia 
ja ansiotasoindeksin paino 20 prosenttia. 
Muutos koskee myös jo ennen lain voimaan-
tuloa myönnettyjä eläkkeitä. 

Vuoden 2005 alusta voimaan tulevien 
säännösten mukaan eläkettä laskettaessa an-
siot korotetaan laskentahetken tasoon ker-
toimella, jossa ansiotasoindeksin paino on 80 
prosenttia ja kuluttajahintaindeksin paino on 
20 prosenttia (TEL:n 7 b §:ssä tarkoitettu 
palkkakerroin). Nykyistä indeksiä, jossa sekä 
ansiotasoindeksin että kuluttajahintaindeksin 
suhde on 0,5, sovelletaan kuitenkin edelleen 
sellaisten eläkkeiden laskentaan, jotka vuo-
den 2005 jälkeenkin lasketaan nykyisten 
säännösten mukaan. Jos henkilölle myönne-
tään työkyvyttömyyseläke vuonna 2005, hä-
nen eläkkeensä lasketaan nykyisten säännös-
ten mukaan, kuitenkin siten, että vahvistetut 
työtulot otetaan vuoden 2005 alusta lukien 
eläkkeen perusteena olevaa työtuloa lasketta-
essa huomioon sen määräisinä, kuin ne ovat 
olleet maatalousyrittäjälle maksuunpantujen 
vakuutusmaksujen perusteena.  

Eläkkeiden indeksitarkistamista ja palkka-
kertoimen soveltamista koskevat säännökset 
tulevat voimaan vuoden 2005 alusta lukien, 
mutta eläkkeiden indeksitarkistukset vuodes-
ta 2004 vuoteen 2005 tapahtuvat jo uudella 
työeläkeindeksillä. Myös eläkkeiden lasken-
nassa käytettävien ansioiden tarkistaminen 
sekä laissa olevien rajamäärien tarkistaminen 
vuodelle 2005 tapahtuvat TEL:n 7 b §:ssä 
säädetyllä palkkakertoimella. 
 
 
  
  
Työttömyyseläkettä koskeva ansiotuloraja 

Nykyisin työttömyyseläkettä saava voi-

työskennellä eläkkeellä ollessaan siten, että 
hän ansaitsee kuukaudessa enintään määrän, 
joka alittaa TEL:n 1 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa säädetyn määrän kaksinkertaisena. 
Tämä on 458 euroa vuoden 2004 tasossa. 
Työttömyyseläkettä koskeva TEL:n 4 c §:n 4 
momentin 2 kohdan mukainen rajamäärä 
muutetaan 523,61 euroksi kuukaudessa vuo-
den 2005 alusta voimaantulevalla lainmuu-
toksella. Edellä mainittu rajamäärä on vuo-
den 2004 tasossa ja sitä on tarkoitus tarkistaa 
vuoden 2005 alusta lukien vuosittain TEL:n 
7 b §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. 
Lainmuutos koskee myös jo ennen lain voi-
maantuloa myönnettyjä työttömyyseläkkeitä.  
 
 
 
  
1.3. Kansaneläkkeen määräytymistä kos-

kevat muutokset 

Kansaneläkkeessä vanhuuseläkeikä säilyy 
edelleen 65 vuotena. KEL:n 26 §:n 1 mo-
mentissa on säännökset etuuksista, jotka ote-
taan huomioon kansaneläkettä määrättäessä 
ja 2 momentissa säännökset siitä, mitä eläk-
keeseen sisältyviä korotuksia tai eläkekerty-
miä ei oteta huomioon. Työeläkeuudistukses-
ta johtuen pykälän 2 momenttia muutetaan 
vuoden 2005 alusta voimaan tulevalla lailla 
639/2003 muun muassa siten, että eläkettä 
määrättäessä ei oteta huomioon työkyvyttö-
myyseläkkeeseen TEL:n 7 g §:n nojalla teh-
tävää korotusta tai sitä vastaavaa korotusta 
eikä työeläkkeeseen 68 ikävuoden täyttämi-
sen jälkeiseen aikaan perustuvaa lykkäysko-
rotusta. Tuloksi ei oteta myöskään työeläk-
keeseen tulevaa korotusta, kun työeläke tar-
kistetaan kansaneläkkeen pohjaosan poista-
misen vuoksi eikä työntekijäin eläkelain tai 
sitä vastaavien lakien mukaisesta 63 ikävuo-
den täyttymisen jälkeen tehdystä työstä kart-
tunutta eläkettä. KEL:n 26 §:n 3 momenttia 
on puolestaan muutettu siten, että henkilön 
jatkaessa edelleen työntekoa KEL:n mukai-
sella vanhuuseläkkeellä ollessa, kansaneläk-
keeseen luetaan 63 ikävuoteen mennessä 
karttuneen työeläkelakien mukaisen van-
huuseläkkeen määrä eli niin kutsuttu enna-
koitu eläke. 
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2.  Ehdotetut  muutokset  

2.1. Muutokset luopumistuen määräyty-
miseen 

Luopumistuen perusmäärän määräytyminen 

Nykyinen luopumistukijärjestelmä koskee 
vuosina 2003—2006 tapahtuvia luopumisia. 
Työkyvyttömyyseläkkeen laskentaa koskevat 
muutokset ja luopumistuen muuttuminen 
vanhuuseläkkeeksi 63-vuotiaana koskisivat 
käytännössä vain luopumistukilain sovelta-
misjakson viimeistä vuotta eli vuotta 2006. 
Tällöinkin luopumistuen laskenta määräytyi-
si pitkälti vanhojen säännösten mukaan, kos-
ka MYEL:n perusmäärään vaikuttavat työtu-
lojaksot laskettaisiin vuoden 2004 loppuun 
kuten aikaisemmin ja aikaisintaan 1 päivänä 
tammikuuta 2005 lukien alkavien työtulojak-
sojen osalta uusien säännösten mukaan. 

Laskennallisten muutosten vieminen luo-
pumistukijärjestelmään yhden soveltamis-
vuoden ajalle aiheuttaisi suuria hallintokuluja 
muun muassa ATK-järjestelmien uudistami-
sesta johtuen, mitä ei voida pitää tarkoituk-
senmukaisena. Edellä mainituista syistä eh-
dotetaan, että luopumistuki myönnettäisiin 
vuosia 2003—2006 koskevan koko sovelta-
misjakson ajan laskennallisesti samoin perus-
tein eli ennen 1 päivää tammikuuta 2005 
voimassa olleiden säännösten mukaisesti. 
Siinä tapauksessa, että luopumistukijärjes-
telmän jatkumista vuoden 2006 jälkeenkin 
pidetään tarpeellisena, jatkamista koskevaan 
hallituksen esitykseen tultaneen sisällyttä-
mään myös säännökset siitä, miten perus-
määrän ja täydennysosan laskenta uudiste-
taan ottaen huomioon kaikki työeläkelain-
säädännössä ja kansaneläkelaissa toteutetut 
muutokset. Tällöin joudutaan ratkaisemaan 
myös se, miten yksityisten alojen työeläke-
lainsäädännön säännökset eläkkeen karttumi-
sesta palkattomien etuuksien ajalta sekä elin-
aikakertoimen soveltamisesta luopumistuen 
jälkeen myönnettävään vanhuuseläkkeeseen 
otetaan huomioon luopumistukijärjestelmäs-
sä.  

Luopumistuen määräytyessä ennen 1 päi-
vänä tammikuuta 2005 voimassa olleiden 
säännösten mukaisesti, elinaikakerrointa ei 
sovellettaisi vuodesta 2009 alkaen niihin 

vanhuuseläkkeisiin, joita edeltäneissä luo-
pumistuissa luopuminen on tapahtunut ennen 
31 päivänä joulukuuta 2006. Nämä luopu-
mistuet olisivat laskennallisesti määräytyneet 
ennen 1 päivänä tammikuuta 2005 voimaan 
tulleiden säännösten mukaisesti. Myöskään 
työkyvyttömyyseläkkeisiin, jotka on laskettu 
nykyisin säännöksin, ei sovelleta elinaikaker-
rointa eläkkeen muuttuessa vanhuuseläk-
keeksi eli ehdotus on tältä osin yhdenmukai-
nen työeläkelainsäädännön kanssa.  

Perusmäärän osalta ehdotus tarkoittaisi, et-
tä luopumistukea maksettaisiin edelleen 65-
vuotiaaksi asti, josta lukien eläke muuttuisi 
vanhuuseläkkeeksi. Luopumistukea myön-
nettäessä perusmäärää määrättäessä eläkkee-
seen oikeuttava palvelusaika, eläkkeen kart-
tuminen ja tulevan ajan osuuden laskenta se-
kä perusmäärän yhteensovitus määräytyisivät 
nykyisten säännösten mukaisesti vuoden 
2006 loppuun saakka tapahtuneiden luopu-
misten osalta. Yhteensovituksen osalta ehdo-
tetaan kuitenkin noudatettavan yhdenmukai-
sesti työeläkejärjestelmän kanssa menettelyä, 
jonka mukaan yhteensovituksessa huomioi-
taisiin nykysäännösten mukaisesti sellaiset 
työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa 
tarkoitetut työeläkkeet, joihin sovelletaan en-
nen vuotta 2005 voimassa olleita säännöksiä 
yhteensovituksesta. Tällöin edellä sanottua 
eläkettä ei otettaisi huomioon myöskään luo-
pumistuen perusmäärän yhteensovituksessa, 
mikäli kysymyksessä olisi sellainen työnteki-
jäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettu 
peruseläke, jota ei vuoden 2005 alusta voi-
maan tulevien säännösten mukaisesti yhteen-
soviteta muiden työeläkkeiden kanssa.  

Edellä sanottu ehdotus on yhdenmukainen 
työeläkejärjestelmän yhteensovitusmenette-
lyn kanssa. Se on myös hallinnollisesti tar-
koituksenmukainen, koska vuoden 2005 
säännösten voimaantulon jälkeen kaikkia nii-
tä tietoja, joita tarvitaan nykyisten säännösten 
mukaisessa työeläkkeiden yhteensovitukses-
sa, ei ole välttämättä enää käytettävissä ja 
nykyisten säännösten mukaisen yhteensovi-
tusperusteen määrittely olisi siten ongelmal-
lista ja hallinnollisesti työlästä. Yhteensovi-
tus niin kutsuttujen ensisijaisten etuuksien  
kanssa tapahtuu laskennallisesti eri tavoin 
kuin nykyinen työeläkkeiden yhteensovitus-
menettely. Ensisijaisiin etuuksiin kuuluu 
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muun muassa tapaturmaeläke. Ensisijaisten 
etuuksien osalta luopumistuen perusmäärän 
yhteensovittamisessa ehdotetaan jatkettavak-
si nykyistä menettelyä.  

Luopumistuen perusmäärää laskettaessa 
MYEL-työtulot eri työtulojaksoilta tarkistet-
taisiin nykyisten säännösten mukaisesti las-
kentahetken tasoon TEL:n 9 §:ssä tarkoitetul-
la työikäisen indeksillä, jossa sekä palkkata-
son muutoksen että hintatason muutoksen 
paino on 0,5. Koska maatalousyrittäjälle 
MYEL- työtulon perusteella maksuunpannun 
vakuutusmaksun ja eläkkeen perusteena ole-
van työtulon tulisi vastata toisiaan, ehdote-
taan kuitenkin, että maatalousyrittäjälle vah-
vistetut työtulot otettaisiin eläkkeen perus-
teena olevaa työtuloa laskettaessa huomioon 
sen määräisinä kuin ne ovat olleet maatalo-
usyrittäjälle maksuunpantujen vakuutusmak-
sujen perusteena vuoden 2005 alusta lukien. 
Tämä tarkoittaisi, että perusmäärää määrättä-
essä 31 päivänä joulukuuta 2004 asti harjoi-
tetun maatalousyrittäjätoiminnan osalta käy-
tettäisiin eläkkeen laskennassa TEL:n 9 §:n 
mukaisella indeksillä tarkistettuja MYEL-
työtuloja ja 1 päivänä tammikuuta 2005 luki-
en käytettäisiin TEL 7 b §:n mukaisella palk-
kakertoimella tarkistettuja MYEL-työtuloja, 
joiden mukaisena MYEL-vakuutusmaksut on 
peritty.  

Vuonna 2005 voimaan tulevia työeläkein-
deksiä koskevia muutoksia sovelletaan myös 
jo ennen lain voimaantuloa myönnettyihin 
työeläkkeisiin. Tämän vuoksi maksussa ole-
via eläkkeitä koskevien indeksimuutosten 
ehdotetaan tulevan vastaavasti sovellettaviksi 
kaikkiin maksussa olevien luopumistukien 
perusmääriin sekä myös niitä edeltäneiden 
luopumisjärjestelmien nojalla myönnettyihin 
etuuksiin. Tämä toteutuu säilyttämällä jo ny-
kyisessäkin laissa oleva viittaus TEL:n 
9 §:ään, jossa on säännökset maksussa olevi-
en eläkkeiden indeksitarkistamisesta. Vuoden 
2005 alusta voimaan tulevissa, yksityisten 
alojen työeläkelainsäädäntöä koskevissa 
säännöksissä tapahtuneiden muutosten joh-
dosta luopumistukea edeltäneisiin luopumis-
järjestelmiin tulisi lisäksi ottaa perusmäärän 
yhteensovitusta koskevat vastaavat säännök-
set kuin edellä on selostettu luopumistuen pe- 

  
  

rusmäärän osalta. 
Yksityisten alojen työeläkelainsäädännön 

uudistamisen yhteydessä myös MYEL:n 
11 §:ää on muutettu siten, että vanhuuseläk-
keellä tai varhennetulla vanhuuseläkkeellä 
olevalle maatalousyrittäjälle voidaan myön-
tää MYEL:n mukainen vapaaehtoinen eläke-
vakuutus. Lain mukaan luopuja voisi luopu-
mistuen muuttuessa vanhuuseläkkeeksi ja 
hänen täyttäessään 65 vuotta hakeutua va-
paaehtoiseen MYEL-vakuutukseen ja kartut-
taa eläketurvaa 68 vuoden ikään saakka uu-
delleen aloittamansa maatalousyrittäjätoi-
minnan perusteella. 

Koko luopumistukilainsäädäntö muodostaa 
Euroopan yhteisön lainsäädännössä tarkoite-
tun valtiontukijärjestelmän, joka yhteisöjen 
komissio on hyväksynyt sillä perusteella, että 
se ehdoiltaan noudattaa yhteisön osarahoi-
tuskelpoisen, Euroopan maatalouden ohjaus- 
ja tukirahaston (EMOTR) maaseudun kehit-
tämiseen ja tiettyjen asetusten kumoamisesta 
ja muuttamisesta annetun neuvoston asetuk-
sen (EU) N:o 1257/1999 mukaista var-
haiseläkejärjestelmää. Kyseisen neuvoston 
asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaan maa-
talouden varhaiseläketuen ehtona on, että 
maatalousyrittäjä luopuu pysyvästi kaikesta 
kaupallisen maatalouden harjoittamisesta. 
Tukijärjestelmän luonteeseen ei siten kuulu, 
että viljelijä siirryttyään ensin varhaiseläk-
keelle ryhtyy uudelleen harjoittamaan van-
huuseläkkeellä maataloutta. Luopumistuen 
myöntämisen yhteydessä luopuja on luovut-
tanut koko maatilan tai lisämaaluovutuksissa 
tilan peltojen omistusoikeuden luovutuksen-
saajalle. Vuokraamalla tapahtuvissa, 60 vuo-
den iässä tehdyissä luopumisissa pelto on 
puolestaan luovutettu vähintään kymmenen 
vuoden vuokrasopimuksella luovutuksensaa-
jalle. Koska on epätodennäköistä, että viljeli-
jät 65 vuoden iässä ryhtyisivät kovin runsas-
lukuisesti uudelleen harjoittamaan maatalout-
ta luovuttuaan siitä jo kerran edellä mainituin 
luopumistoimin, esitykseen ei sisälly ehdo-
tusta MYEL:n 11 §:n muuttamiseksi niin, et-
tä vapaaehtoisen eläkevakuutus myöntämi-
nen näissä tapauksissa estettäisiin. Jos tällai-
sia tilanteita kuitenkin alkaa esiintyä, sään-
nöstä on tarkasteltava uudelleen. 
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Luopumistukilaissa olevien tulorajojen tar-
kistaminen 

  
Luopujan muita ansiotöitä koskevasta ra-

jasta on säännökset luopumistukilain 7 §:n 2 
momentissa ja lain 25 §:ssä. Raja vastaa ny-
kyisellään määrältään työttömyyseläkkeellä 
olevan henkilön ansiotulorajaa. Edellä mai-
nittuihin lainkohtiin ehdotetaan otettavaksi 
säännös 523,61 euron suuruisesta kuukausit-
taisesta ansiotulorajasta, joka vastaa vuoden 
2005 alusta lukien noudatettavaa ansiotulora-
jaa työttömyyseläkettä saavilla (vuoden 2004 
tasossa). Kuten työttömyyseläkkeissäkin, 
edellä ehdotettu rajamäärä koskisi myös jo 
ennen lain voimaantuloa myönnettyjä luo-
pumistukia sekä maatalousyrittäjien suku-
polvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 
(1317/1990), jäljempänä SPVEL, mukaisia 
sukupolvenvaihdoseläkkeitä, joissa on ollut 
ansiotulorajaa koskevia säännöksiä 1 päivänä 
tammikuuta 1991 jälkeen tapahtuneiden luo-
vutusten osalta. 

Vuosina 1995—1999 tapahtuneita luopu-
misia koskevassa luopumistukijärjestelmässä 
samoin kuin sukupolvenvaihdoseläkejärjes-
telmässä luopumistuensaajalle on aikanaan 
määrätty ansiotuloraja, jossa on ollut yhtenä 
osana vakiintunut ansiotulo ennen luovutusta 
ja toisena osana TEL:n 1 §:n 1 momentin 2 
kohdassa tarkoitettu rajamäärä kaksinkertai-
sena. Edellä tarkoitetuissa tapauksissa ehdo-
tetaan ansiotuloraja määritettäväksi siten, että 
TEL:n 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa sääde-
tyn kaksinkertaisen rajamäärän sijasta vakiin-
tuneeseen ansiotulon kuukausimäärään lisät-
täisiin edellä mainittu 523,61 euron suurui-
nen rajamäärä. Enemmistöllä edellä maini-
tuista luopujista kuukausittainen ansiotulora-
ja on kuitenkin muodostunut pelkästään 
TEL:n 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tusta rajamäärästä kaksinkertaisena. Mikäli 
vakiintunutta ansiotuloa ei aikanaan ole vah-
vistettu, ansiotuloraja olisi näissä tapauksessa 
edellä mainitun rajamäärän sijasta 523,61 eu-
roa kuukaudessa. 

Lisäksi luopumistukilakiin ehdotetaan otet-
tavaksi viittaus TEL:n 7 b §:ään, jota sovel-
lettaisiin luopumistukilain 7 §:n 2 moment-
tiin ja luopumistukilain 25 §:ssä ja SPVEL:n 
24 §:ssä säädettyyn ansiotulorajaan vuoden 
2005 alusta lukien.  

Luopumistuen täydennysosa 

Luopumistukilain 19 §:n mukaan luopu-
mistuen täydennysosa on yhtä suuri kuin se 
kansaneläke, joka luopujalle olisi myönnetty, 
jos hänellä luopumistuen alkaessa olisi ollut 
oikeus työkyvyttömyyseläkkeenä myönnet-
tyyn kansaneläkkeeseen. Koska luopumistu-
en perusmäärän ehdotetaan määräytyvän en-
nen 1 päivänä tammikuuta 2005 voimassa ol-
leiden säännösten mukaisesti, vastaavasti on 
tarkoituksenmukaista, että luopumistuen täy-
dennysosa määritetään vuosina 2005 ja 2006 
nykyisten säännösten mukaisesti.  
  
2.2. Muutokset luopujien ikärajoihin 

Luopumistukea haetaan aina etukäteen en-
nen luopumisen toteuttamista. Luopujaan so-
vellettava luopumisikä määräytyy luopumis-
hetken perusteella. Etukäteispäätöksellä il-
moitetaan ne ehdot, joiden täyttyessä luopu-
mistuki myönnetään. Etukäteispäätös on 
voimassa kuusi kuukautta päätöksen antami-
sesta lukien. Vuosina 2005 ja 2006 luopu-
misikä sukupolvenvaihdoksissa nousee 55 
vuodesta 56 vuoteen.  

Maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun 
lain muuttamisesta annetun lain voimaantu-
losäännökseen sisältyvän suojasäännöksen 
mukaan vuonna 1949 syntyneeseen luopu-
jaan ei sovelleta 56 vuoden ikärajaa. Sama 
koskee hänen nuorempaa puolisoaan tai maa-
taloutta harjoittavan sisarusyhtymän nuo-
rempaa osakasta, jolla luopumisikä on 50 
vuotta. Suojasäännöksen tiukka sanamuoto 
saattaa nykyisellään kuitenkin johtaa tilan-
teeseen, jossa väliinputoajiksi jäisi nuorempi 
puoliso, mikäli puolisoista vanhempi on syn-
tynyt aikaisemmin kuin vuonna 1949. Vuo-
den 2005 alusta muiden kuin vuonna 1949 
syntyneiden puolisoihin sovelletaan uinuvan 
luopumistukioikeuden osalta 51 vuoden ikä-
rajaa. Myös tuen maksu alkaa heillä 56 vuo-
den iässä. Tällöin saattaa syntyä tilanne, että 
molemmat puolisot täyttävät ehdot vuoden 
2004 puolella, mutta sukupolvenvaihdoksen 
siirtyessä etukäteispäätöksen voimassaoloai-
kana vuoden 2005 puolelle, ehdot muuttuisi-
vat siten, ettei nuorempi puolisoista täyttäisi-
kään ikärajaa koskevaa edellytystä ennen 
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kuin hän on saavuttanut 51 vuoden iän.  
Edellä mainittu epäkohta ehdotetaan korjat-

tavaksi ottamalla soveltamissäännökseen 
säännös siitä, että myös ennen vuotta 1949 
syntyneen puolisolla säilyisi oikeus uinuvaan 
luopumistukeen 50 vuoden iässä edellyttäen, 
että hän on täyttänyt mainitun iän vuoden 
2004 puolella. Ehdotettu muutos poistaisi 
edellä mainitun ongelman, joka liittyy luo-
pumistukioikeuden kerran jo saavuttaneen 
henkilön oikeuksien turvaamiseen ikärajojen 
muuttuessa. Ehdotettu muutos koskisi myös 
sisarusyhtymän osakkaita.  

Uinuvaan luopumistukeen oikeutetun maa-
talousyrittäjän lesken osalta luopumisikä 
nousee 51 vuoteen vuonna 2005 ja tuen mak-
sun alkaminen siirtyy vuotta myöhemmäksi. 
Vastaavasti kuin edellä on ehdotettu uinu-
vaan luopumistukeen oikeutetun nuoremman 
puolison tai maataloutta yhtymässä harjoitta-
neen nuoremman sisarusosakkaan osalta, eh-
dotetaan lain voimaantulosäännöksen muut-
tamista siten, että vuonna 1954 tai sitä aikai-
semmin syntynyt maatalousyrittäjän leski, 
joka on vuoden 2004 puolella jo täyttänyt 
luopumisikää koskevan ehdon, säilyttäisi tä-
män oikeuden vuonna 2005 ja 2006 tapahtu-
vissa sukupolvenvaihdosluovutuksissa. Luo-
pumisikää koskevalla ehto vaikuttaa luopu-
mistuen maksun alkamiseen. Vuonna 1954 
tai sitä aikaisemmin syntyneellä maatalous-
yrittäjän leskellä luopumistuen maksu alkaisi 
siten 55-vuotiaana. 
  
3.  Esityksen vaikutukset   

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Luopumistuen määräytyminen 

Luopumistukijärjestelmän laskennan säily-
essä pitkälti ennen 1 päivänä tammikuuta 
2005 voimaan tulleiden lainmuutosten mu-
kaisena, järjestelmästä valtiontaloudelle ai-
heutuvat kustannukset pysynevät lain 
593/2002 valmistelun yhteydessä arvioidun 
mukaisina. Luopumistukijärjestelmän jatka-
misesta arvioitiin aiheutuvan vuonna 2003 
noin 4 miljoonan euron, vuonna 2004 noin 
15 miljoonan euron, vuonna 2005 noin 27 
miljoonan euron ja vuonna 2006 noin 35 mil-

joonan euron vuotuiset kustannukset sekä 
edellä mainittujen lisäksi noin yhden miljoo-
nan euron suuruiset vuotuiset hoitokustan-
nukset. Koska luopumistuen laskennan ehdo-
tetaan määräytyvän pitkälti nykyisin ehdoin 
vuoden 2006 loppuun asti, ehdotetuilla lain-
muutoksilla ei arvioida olevan valtiontalou-
den kustannuksia lisääviä vaikutuksia.  

Luopumistuki- ja sukupolvenvaihdoseläke-
järjestelmiin kuuluvia eläkkeitä ja korvauksia 
maksetaan 65 vuoden ikään asti. Tämän jäl-
keen on alettu maksaa vanhuuseläkettä. Mak-
sussa olevat luopumistuen ja sukupolven-
vaihdoseläkkeiden perusmäärät sekä alle 65-
vuotiaille maksettavat luopumiskorvaukset ja 
luopumiseläkkeet on vuosittain tarkistettu 
TEL:n 9 §:ssä tarkoitetulla niin sanotulla työ-
ikäisen indeksillä, jossa ansiotason ja hintata-
son muutoksen paino on ollut yhtä suuri. 
Vuoden 2005 alusta noudatettavassa työelä-
keindeksissä ansiotason muutoksen paino on 
0,2 ja hintatason muutoksen paino 0,8. Ehdo-
tetulla indeksimuutoksella luopumistukien ja 
sukupolvenvaihdoseläkkeiden sekä alle 65-
vuotiaille maksettavien luopumiseläkkeiden 
ja luopumiskorvausten osalta ei arvioida ole-
van valtiontalouden kustannuksia lisääviä 
vaikutuksia, koska uuden työeläkeindeksin 
arvioidaan nousevan keskimääräisesti hi-
taammin kuin nykyisin noudatetun työikäisen 
TEL-indeksin. Luopumiskorvausten ja luo-
pumiseläkkeiden osalta on eläkkeensaajan 65 
vuoden iän täyttämisen jälkeen puolestaan jo 
nykyisellään noudatettu eläkeikäisen TEL-
indeksiä, joka vastaa suuruudeltaan vuoden 
2005 alusta voimaan tulevaa työeläkeindek-
siä. 

Luopumistuen ikärajoja koskevan muutok-
sen ei arvioida aiheuttavan muutoksia aika-
naan tehtyjen luopumistukikustannusten ar-
vioihin. Nyt ehdotetuilla muutoksilla on tar-
koitus korjata lain voimaantulosäännöksessä 
olleita suojasäännöksiä siten, ettei edellä 
mainittuja väliinputoajaryhmiä syntyisi. 
  
3.2. Muut vaikutukset 

Luopumistuen määräytyminen 

Mikäli ehdotettua muutosta ei toteuteta, 
luopumistukilain 40 §:n 1 momentin viittaus-
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säännösten johdosta MYEL:iin tehdyt työ-
eläkejärjestelmän muutokset tulevat koske-
maan myös luopumistukea siltä osin kuin on 
kysymys MYEL:iin perustuvasta luopumis-
tuen määrästä. Ottaen huomioon, että järjes-
telmä nykymuodossaan on voimassa ainoas-
taan vuoden 2006 loppuun, ei järjestelmän 
muuttaminen tässä vaiheessa ole tarkoituk-
senmukaista muutoksen vaatiman hallinnolli-
sen työmäärän vuoksi, mikä lisäksi saattaa 
vaikuttaa tukihakemusten käsittelyyn. Tuen 
saajien asemaa uusi järjestelmä ei muuttaisi 
merkittävästi. 
  
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalous-
ministeriössä yhteistyössä Maatalousyrittäji-
en eläkelaitoksen kanssa.  

Alun perin esitykseen oli tarkoitus sisällyt-
tää myös ehdotus tilanpitoa jatkaville luovu-
tuksensaajille asetuksella säädettävän sivutu-
lojen enimmäismäärän poistamisesta. Tavoit-
teena oli helpottaa maatilojen sukupolven-
vaihdoksia silloin, kun jatkaja on jo ehtinyt 
hankkia itselleen ammatin eikä ole valmis 
lopettamaan heti muuta toimintaansa suku-
polvenvaihdoksen johdosta. Samoin tarkoi-
tuksena oli lieventää aikaisempiin luopumis-

järjestelmiin sisältyvien myyntirajoitussi-
toumusten ehtoja.  

Esityksestä pyydettiin lausunto valtiova-
rainministeriöltä, oikeusministeriöltä, sosiaa-
li- ja terveysministeriöltä, Eläketurvakeskuk-
selta, Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta, 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK ry:ltä, Paliskuntain yhdistys ry:ltä, 
Saamelaiskäräjiltä ja Svenska lantbrukspro-
ducenternas centralförbund rf:ltä. Saaduissa 
lausunnoissa ehdotettuja säännöksiä eläkkeen 
määräytymisestä on pidetty perusteltuina. 
Siltä osin kuin lausuntopyyntöön sisältyi 
myös ehdotuksia luopumistuen myöntämisen 
perusteiden muuttamisesta sivutulojen pois-
tamisen osalta, mielipiteet lausunnoissa vaih-
telivat. Aikaisempiin luopumisjärjestelmiin 
kuuluvien, edelleen voimassa olevien pellon 
myyntirajoitusten lieventämistä koskevia 
muutoksia lausunnoissa pidettiin oikeasuun-
taisina, mutta sellaisinaan riittämättöminä ja 
lisäselvitystä edellyttävinä. Valtiovarainmi-
nisteriö kuitenkin vastusti kummakin muu-
toksen sisällyttämistä esitykseen.  

Lausuntojen pyytämisen jälkeen esitykses-
sä on vielä otettu huomioon työeläkeuudis-
tuksessa omaksuttu tapa soveltaa yhteensovi-
tusäännöksiä. 

 

  
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut   

1.1. Laki maatalousyrittäjien luopumis-
tuesta 

7 §. Lainkohdan 2 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi säännös siitä, että luopumistuen 
myöntämisen ehtona on, että luopuja lopettaa 
tai vähentää työskentelyään muissa ansiotöis-
sä siten, että hänen ansiotulonsa niistä voi-
daan arvioida olevan alle 523,61 euroa kuu-
kaudessa. Edellä sanottu rajamäärä vastaa 
vuoden 2005 alusta voimaan tulevaa TEL:n 
4 c §:n 4 momentin 2 kohdassa olevaa sään-
nöstä työttömyyseläkettä saavan ansiotulora-
jasta. Edellä tarkoitettu rajamäärä on vuoden 
2004 tasossa. 

18 §. Lainkohdan 1 momentissa on sään-
nökset perusmäärän määrittämisestä. Lain-
kohtaan ehdotetaan lisättäväksi säännös siitä, 
että luopumistuen perusmäärä määritetään 
niiden säännösten mukaan, joiden perusteella 
MYEL:n mukainen työkyvyttömyyseläke 
määräytyi ennen lain 637/2003 voimaantu-
loa. Tällöin luopumistuen perusmäärä lasket-
taisiin ennen 1 päivänä tammikuuta 2005 
voimassa olleiden MYEL:n säännösten mu-
kaisesti. 

Lainkohdan 2 momentissa on nykyisellään 
säännös siitä, että perusmäärää määrättäessä 
ei sovelleta, mitä MYEL:n 8 i §:n 3 momen-
tissa on säädetty tulevan ajan laskennasta 
työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä. Laissa 
637/2003 tulevan ajan laskentaa koskevat 
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uudet säännökset siirretään MYEL:n 8 i §:n 2 
momenttiin. Luopumistuen perusmäärän eh-
dotetaan määräytyvän vuosina 2005 ja 2006 
myös tulevan ajan osuuden laskennan osalta 
edelleen voimassa olevien säännösten mukai-
sesti eli noudattamatta MYEL:n 8 i §:n 3 
momenttia. Tulevan ajan osuus olisi siten 
tarkoitus laskea edelleen maatalousyrittäjän 
koko sen ajan työtulojen keskimäärän mu-
kaan, jona henkilö on MYEL-vakuutettuna. 
Maininta siitä, ettei MYEL:n 8 i §:n 3 mo-
menttia sovelleta, ehdotetaan siirrettäväksi 
lainkohdan 1 momenttiin, jossa on muutoin-
kin säännökset perusmäärän määrittämisestä 
ennen 1 päivänä tammikuuta 2005 voimassa 
olleiden MYEL:n säännösten mukaisesti.  

Lainkohdan 3 momentin mukaan perus-
määrään sovelletaan TEL:n 7 g,, 8 ja 8 a §:ää 
sellaisina kuin ne olivat voimassa ennen 
työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun 
lain (634/2003) voimaantuloa. TEL:n 7 g § 
koskee lapsikorotusta ja 8 sekä 8 a § yhteen-
sovittamista. Luopumistuen laskennassa eh-
dotetaan noudatettavan myös näiltä osin en-
nen 1 päivänä tammikuuta 2005 voimassa ol-
leita säännöksiä. Perusmäärän yhteensovitus 
tehtäisiin kuitenkin nykyisten säännösten 
mukaisesti vain, jos kyseessä on sellainen 
TEL:n 8 §:n 4 momentissa tarkoitettu perus-
eläke, johon sovelletaan ennen 1 päivänä 
tammikuuta 2005 voimassa olleita säännök-
siä työeläkkeiden yhteensovituksesta. Perus-
määrän yhteensovitusta ei tehtäisi tilanteessa, 
jossa henkilölle myönnetään sellainen perus-
eläke, johon ei sovelleta ennen vuotta 2005 
voimassa olleita säännöksiä työeläkkeiden 
keskinäisestä yhteensovituksesta. Luopumis-
tuen perusmäärän muuttuessa 65 vuoden iäs-
sä MYEL-vanhuuseläkkeeksi aikanaan yh-
teensovitettu perusmäärä säilyisi ennallaan. 
Kuten työeläkejärjestelmässäkin, MYEL-
vanhuueseläke yhteensovitettaisiin muiden 
vanhuuseläkkeiden tai muiden työeläkkeiden 
kanssa vain, mikäli kyseessä on sellainen 
TEL:n 8 §:n 4 momentissa tarkoitettu perus-
eläke, johon sovelletaan ennen vuotta 2005 
voimassa olleita säännöksiä yhteensovituk-
sesta. 

Lainkohdassa on lisäksi säännös perusmää-
rän tarkistamisesta TEL:n 9 §:n mukaisesti. 
Luopumistuen perusmäärä ehdotetaan vuo-
den 2005 alusta lukien tarkistettavan vuosit-

tain indeksillä, jossa palkkatason muutoksen 
painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen 
painokerroin on 0,8.  

19 §. Lainkohdassa on säännökset luopu-
mistuen täydennysosan määrittämisestä. Täl-
tä osin ehdotetaan säädettäväksi, että täyden-
nysosaa laskettaessa sovelletaan KEL:n 26 
§:ää sellaisena kuin se oli voimassa ennen 
lain 639/2003 voimaantuloa. KEL:n 26 §:n 5 
momenttia ulkomaisten jatkuvien etuuksien 
huomioon ottamisesta täydennysosaa määrät-
täessä sovellettaisiin kuitenkin edelleen sel-
laisena kuin se oli voimassa ennen kansan-
eläkelain muuttamisesta annetun lain 
(547/1993) voimaantuloa. 

Täydennysosa tarkistetaan kansaneläkein-
deksillä. Lainkohdan 2 momentissa oleva 
viittaus ehdotetaan muutettavaksi viittauk-
seksi kansaneläkeindeksistä annettuun lakiin 
(456/2001), jolla on kumottu aikaisempi laki 
kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja 
avustusten sitomisesta elinkustannuksiin 
(348/1956). 

25 §. Lainkohtaa ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että luopumistukea ei makseta kalente-
rikuukaudelta, jonka aikana luopumistuen 
saaja on ansiotyössä ja ansaitsee vähintään 
523,61 euroa kuukaudessa (vuoden 2004 ta-
so). Rajamäärä vastaa työttömyyseläkkeellä 
olevan henkilön ansiotulorajaa, josta sääde-
tään TEL:n 4 c §:n 4 momentin 2 kohdassa 
sellaisena kuin se on voimassa lainmuutok-
sen johdosta vuoden 2005 alusta. Luopumis-
tuella olevan henkilön ansiotuloraja on vuo-
den 2000 alusta lukien vastannut työttö-
myyseläkkeellä olevan henkilön ansiotulora-
jaa. Ehdotettu rajamäärä koskisi myös jo en-
nen lain voimaantuloa myönnettyjä luopu-
mistukia. Muilta osin säännös säilyisi ennal-
laan. 

Vuosina 1995—1999 myönnettyjen luo-
pumistukien osalta luopujan ansiotuloraja 
muodostuu laissa säädetystä määrästä ja luo-
pujan luopumisen tapahtuessa vakiintuneesta 
ansiotulosta. Näissä tapauksissa luopumistu-
en saajalle on luopumistukipäätöksellä ilmoi-
tettu hänelle määritetty kuukausittainen an-
siotuloraja, joka on muodostunut vakiintu-
neesta ansiotulosta ja kaikille samansuurui-
sesta TEL:n 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
säädetystä rajamäärästä kaksinkertaisena. 
Vakiintuneen ansiotulon osalta aikanaan teh-
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tyä päätöstä ei ole tarkoitus lain voimaantul-
lessa muuttaa, vaan ansiotulorajaan ehdotet-
tava muutos koskisi vain sitä vakiintuneeseen 
ansiotuloon lisättävää osuutta, joka on ollut 
kaikille luopumistuen saajille samansuurui-
nen. Eläkelaitos huolehtisi siitä, että luopu-
mistuensaaja saisi tiedon vuoden 2005 alusta 
lukien muuttuvasta ansiotulorajasta. Kirjalli-
sesta hakemuksesta viljelijän olisi kuitenkin 
mahdollista saada valituskelpoinen päätös 
uudesta ansiotulorajasta. Tästä säädettäisiin 
ehdotetun lain voimaantulosäännöksessä. 

40 §. Lainkohtaan ehdotetaan otettavaksi 
viittaus TEL:n 7 b §:ään, jossa on säännökset 
palkkakertoimesta. Edellä tarkoitetulla palk-
kakertoimella ehdotetaan lain voimaantulosta 
lukien tarkistettavaksi vuosittain luopujaa 
koskeva luopumistukilain 7 §:n 2 momentis-
sa ja 25 §:n 1 momentissa säädetty ansiotulo-
raja. Lisäksi lainkohdassa oleva viittaus 
TEL:n 19 c §:n 2—7 momenttiin ehdotetaan 
muutettavaksi viittaukseksi TEL:n 19 §:n 
2—6 ja 8 momenttiin lailla 885/2004 voi-
maan tulevien lainmuutosten johdosta. 
 
  
1.2. Laki maatalousyrittäjien luopumis-

tuesta annetun lain muuttamisesta 
annetun lain voimaantulosäännöksen 
muuttamisesta 

Voimaantulosäännöksen 9 momenttia eh-
dotetaan muutettavaksi luopumistukilain 
mukaisia sukupolvenvaihdosluovutuksia 
koskevien ikärajojen muuttuessa vuoden 
2005 alusta. Ehdotetun muutoksen mukaan 
oikeus niin sanottuun uinuvaan luopumistu-
keen 50 vuoden iässä säilyisi varsinaiseen 
luopumistukeen oikeutetun maatalousyrittä-
jän nuoremmalla puolisolla tai maataloutta 
yhtymänä harjoittaneiden sisarusten nuo-
remmalla sisarusosakkaalla, edellyttäen, että 
vanhempi puolisoista tai vanhempi sisa-
rusosakkaista on syntynyt vuonna 1949 tai si-
tä aikaisemmin ja että hän itse on syntynyt 
vuonna 1954 tai sitä aikaisemmin. Muutos 
ehdotetaan ulotettavaksi myös maatalousyrit-
täjien leskiin. Vuonna 1954 tai sitä aikai-
semmin syntynyt maatalousyrittäjän leski 
säilyttäisi oikeuden uinuvaan luopumistu-
keen 50 vuoden iässä vuosina 2005 ja 2006 

tapahtuvissa sukupolvenvaihdosluovutuksis-
sa.  
  
1.3. Laki maatalousyrittäjien sukupol-

venvaihdoseläkkeestä  

15 §. Lainkohdan 3 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi luopumistukilain säännöksiä vas-
taavat säännökset siitä, että sukupolvenvaih-
doseläkkeen perusmäärän määrittämisessä 
noudatettaisiin ennen 1 päivänä tammikuuta 
2005 voimassa olleita TEL:n 7 g, 8 ja 8 a 
§:ssä olevia säännöksiä, jotka koskevat pe-
rusmäärän yhteensovitusta ja lapsikorotusta. 
Jos myönnettyyn TEL:n 8 §:n 4 momentissa 
tarkoitettuun peruseläkkeeseen soveltuvat 1 
päivänä tammikuuta 2005 voimaan tulevat 
säännökset työeläkkeiden yhteensovittami-
sesta, perusmäärän yhteensovitusta ei tehtäi-
si. 

24 §. Lainkohtaan ehdotetaan tehtäväksi 
muutokset, joilla sukupolvenvaihdoseläkettä 
saavan muita ansiotöitä koskeva ansiotulora-
ja määräytyisi osin vakiintuneen ansiotulon 
ja osin TEL:n 4 c §:n 4 momentin 2 kohdas-
sa, sellaisena kuin se on laissa 634/2003, 
säädetyn rajamäärän perusteella. Lainkohtaa 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että sukupol-
venvaihdoseläkettä ei maksettaisi eläkkeen-
saajalle, joka ansaitsee vakiintuneen ansiotu-
lonsa lisäksi vähintään 523,61 euroa kuukau-
dessa (vuoden 2004 taso). Muilta osin sään-
nös säilyisi ennallaan. Sukupolvenvaih-
doseläkkeensaajalle on aikanaan eläkepää-
töksellä ilmoitettu hänelle määritetty kuukau-
sittainen ansiotuloraja, joka on muodostunut 
vakiintuneesta ansiotulosta ja kaikille saman-
suuruisesta TEL:n 1 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa säädetystä rajamäärästä kaksinkertai-
sena. Vakiintuneen ansiotulon osalta aika-
naan tehtyä päätöstä ei ole tarkoitus lain 
voimaantullessa muuttaa, vaan ansiotulora-
jaan ehdotettava muutos koskisi vain sitä va-
kiintuneeseen ansiotuloon lisättävää osuutta, 
joka on ollut kaikille sukupolvenvaih-
doseläkkeensaajille samansuuruinen. Eläke-
laitos huolehtisi siitä, että sukupolvenvaih-
doseläkkeensaaja saisi tiedon vuoden 2005 
alusta noudatettavasta ansiotulorajasta. Tästä 
säädettäisiin ehdotetun lain voimaantulo-
säännöksessä. 
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43 §. Lainkohtaan ehdotetaan otettavaksi 
viittaus TEL:n 7 b §:ssä säädettyyn palkka-
kertoimeen, jota sovellettaisiin 24 §:ssä sää-
dettyyn euromääräiseen rajaan. Ensimmäinen 
tarkistus palkkakertoimella vuodelle 2005 ta-
pahtuisi heti vuoden 2005 alusta lukien. Li-
säksi lainkohdassa oleva viittaus TEL:n 19 c 
§:n 2—7 momenttiin ehdotetaan muutetta-
vaksi viittaukseksi TEL:n 19 c §:n 2—6 ja 8 
momenttiin lailla 885/2004 tehtyjen muutos-
ten johdosta. Myös sukupolvenvaihdoseläk-
keen saajalla olisi kirjallisesta hakemuksesta 
mahdollista saada valituskelpoinen päätös 
uudesta ansiotulorajasta siten, kuin ehdotetun 
lain voimaantulosäännöksessä säädettäisiin. 
  
1.4. Laki maatalousyrittäjien luopumis-

korvauksesta 

13 §. Lainkohdan 3 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi luopumistukilain säännöksiä vas-
taavat säännökset siitä, että luopumiskorva-
uksen perusmäärän laskennassa noudatettai-
siin työntekijäin eläkelain 7 g, 8 ja 8 a §:ssä 
ennen 1 päivänä tammikuuta 2005 voimassa 
olleita säännöksiä, jotka koskevat perusmää-
rän yhteensovitusta ja lapsikorotusta. Jos 
myönnettyyn TEL:n 8 §:n 4 momentissa tar-
koitettuun peruseläkkeeseen kuitenkin sovel-
tuvat 1 päivänä tammikuuta 2005 voimaan 
tulevat säännökset työeläkkeiden yhteenso-
vittamisesta, luopumiskorvauksen perusmää-
rän yhteensovitusta ei tehtäisi. 

37 §. Lainkohdassa oleva viittaus TEL:n 
19 c §:n 2—7 momenttiin ehdotetaan muutet-
tavaksi viittaukseksi TEL:n 19 c §:n 2—6 ja 
8 momenttiin lailla 885/2004 tehtyjen muu-
tosten johdosta. 
  
2.  Voimaantulo 

Lakien ehdotetaan tulevan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2005. Ehdotettu ajankohta 
säilyttäisi luopumistuen perusteen selkeän ja 
johdonmukaisen määräytymisen. Luopumis-
tukilain voimaantulosäännökseen ehdotetaan 
otettavaksi soveltamissäännös, joka koskee 
eläkkeiden indeksitarkistamista. Lain 18 §:n 
3 momentissa olevaa säännöstä työntekijäin 
eläkelain muuttamisesta annetun lain 
(634/2003) 9 §:n soveltamisesta luopumistu-

en perusmäärän tarkistamiseen sovellettaisiin 
myös niihin luopumistukiin, joissa luopumi-
nen on tapahtunut ennen lain voimaantuloa. 
Voimaantulosäännökseen ehdotetaan lisäksi 
otettavaksi soveltamissäännös, joka koskisi 
lain voimaantulon jälkeen myönnettävien 
luopumistukien laskennassa huomioon otet-
tavaa MYEL-työtuloa. Soveltamissäännök-
sen mukaan lain voimaantulon jälkeiseen ai-
kaan kohdistuvat MYEL-työtulot otettaisiin 
eläkkeen perusteena olevaa työtuloa lasketta-
essa huomioon sen määräisinä kuin ne ovat 
olleet maatalousyrittäjille maksuunpantujen 
vakuutusmaksujen perusteena, ellei lailla 
637/2003 muutetusta MYEL:n 8 i §:n 3 mo-
mentista muuta johdu. Mainitussa lainkoh-
dassa on säännökset maksamattomien vakuu-
tusmaksujen vaikutuksesta eläkkeen perus-
teena olevaan työtuloon vuoden 2005 alusta 
lukien.  

Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi siitä, että 
luopumistukilain 7 §:n 2 momentissa mainit-
tua rajamäärää sovelletaan niihin luopumi-
siin, jotka ovat tapahtuneet 1 päivänä tammi-
kuuta 2005 tai sen jälkeen. Luopumistukilain 
25 §:n 1 momentissa mainittua 523,61 euron 
suuruista rajamäärää ehdotetaan sovelletta-
vaksi myös jo ennen lain voimaantuloa 
myönnettyihin luopumistukiin ja sukupol-
venvaihdoseläkkeisiin. Koska vuosia 1995—
1999 koskeneessa luopumistukijärjestelmäs-
sä ansiotuloraja määritettiin yksilöllisesti 
henkilön luopumista edeltäneen vakiintuneen 
ansiotulon sekä TEL:n 1 §:n 1 momentin 
2 kohdassa säädetyn rajamäärän perusteella, 
lain voimaantulosäännökseen ehdotetaan 
otettavaksi laskentasäännökset edellä maini-
tun rajan määrittämisestä lain voimaantulles-
sa niissä tapauksissa joissa luopuminen on 
tapahtunut 1 päivänä tammikuuta 1995 ja 31 
päivänä joulukuuta 1999 välisenä aikana. 
SPVEL:iin ehdotetaan otettavaksi vastaavat 
soveltamissäännökset ansiotulorajan tarkis-
tamisesta lain voimaantullessa.  
  
3.  Säätämisjärjes tys  

Yksityisten alojen työeläkelainsäädäntöä 
koskevat lainmuutokset on käsitelty tavalli-
sessa lainsäätämisjärjestyksessä. Näihin 
lainmuutoksiin sisältyy myös maksussa ole-
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vien eläkkeiden indeksitarkistamista koske-
vat lainmuutokset, jotka koskevat myös jo 
ennen lain voimaantuloa myönnettyjä eläk-
keitä. Luopumistukeen ja sitä edeltäviin luo-
pumisjärjestelmiin ehdotetaan tehtäväksi vas-
taavat indeksitarkistamista koskevat muutok-
set. Muilla luopumistukeen ehdotetuilla 
lainmuutoksilla on tarkoitus varmistaa se, et-
tä luopumistuki määritettäisiin koko järjes-
telmän soveltamisjakson ajan eli vuosina 
2003—2006 samalla tavalla. Ehdotetuilla 
muutoksilla ei siten heikennettäisi sitä eläke-
oikeutta, jonka luopuja saisi nykysäännösten 
mukaisesti.  
  
4.  Muita es itykseen va ikuttavia 

seikkoja 

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys 
maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun 
lain sekä eräiden muiden lakien muuttami-
sesta (HE 192/2004 vp). Mainitussa lakiesi-
tyksessä on ehdotuksia, joiden toteutuminen 

ja voimaantulo voivat vaikuttaa tämän esi-
tyksen lakiehdotusten sisältöön lähinnä nii-
den lainkohtien osalta, jotka sisältävät viitta-
uksia ksityisten alojen työeläkelainsäädän-
töön.  

Samoin Eduskunnalle on annettu hallituk-
sen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta kos-
kevaksi lainsäädännöksi (HE 176/2004), jo-
hon sisältyy ehdotus kansaneläkkeen täyden-
nysosan korottamisesta. Ehdotus voi toteutu-
essaan vaikuttaa tämän esityksen lakiehdo-
tusten sisältöön siltä osin, kuin luopumistuen 
ja sukupolvenvaihdoseläkkeen perusmäärä 
määräytyy kansaneläkkeen määrän mukaan 
ja luopumistukea ja sukupolvenvaihdoselä-
kettä koskevia lakeja ehdotetaan niihin sisäl-
tyvien viittaussäännösten johdosta muutetta-
vaksi.  
  

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset. 
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Lakiehdotukset 

 
1.  

Laki 

maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 

(1293/1994) 7 §:n 2 momentti, 18 §, 19 §:n 1 ja 2 momentti, 25 §:n 1 momentti ja 40 §:n 
1 momentti,  

sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 2 momentti laissa 593/2002, 18 §:n 3 momentti, 19 §:n 
1 momentti ja 25 §:n 1 momentti laissa 1326/1999 sekä 40 §:n 1 momentti laissa 1183/2003, 
seuraavasti: 

  
7 §  

— — — — — — — — — — — — — —  
Luopumistuen saamisen edellytyksenä on, 

että luopuja lopettaa myös muut kuin 1 mo-
mentissa tarkoitetut ansiotyöt tai että hänen 
ansiotulonsa näistä muista töistä voidaan ar-
vioida olevan alle 523,61 euroa kuukaudessa. 
Tällöin tulona ei kuitenkaan pidetä sosiaali-
huoltolaissa (710/1982) tarkoitettua omais-
hoidon tukea eikä perhehoitajalaissa 
(312/1992) tarkoitettua palkkiota. Edellä 
5 §:n 2, 3 tai 4 momentissa tarkoitetussa ta-
pauksessa nuoremman aviopuolison, lesken 
tai yhtymän nuoremman osakkaan tulee lo-
pettaa tai vähentää ansiotyötään viimeistään 
silloin, kun hän täyttää luopumistuen suorit-
tamisen ikää koskevan edellytyksen.  
— — — — — — — — — — — — — —  
  

18 § 
Luopumistuen perusmäärä on yhtä suuri 

kuin se maatalousyrittäjien eläkelain mukai-
nen työkyvyttömyyseläke, joka maatalous-
yrittäjälle olisi myönnetty, jos hänellä luo-
pumisen tapahtuessa olisi ollut oikeus täyden 
työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen. Perus-
määrään sovelletaan maatalousyrittäjien elä-
kelain säännöksiä, lain 8 i §:n 3 momenttia 
lukuun ottamatta, sellaisina kuin ne olivat 
maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta 
annetun lain (637/2003) voimaan tullessa 
voimassa olleessa laissa.  

Perusmäärän suuruutta määrättäessä ei ote-
ta huomioon sellaista oikeutta eläkkeeseen, 
joka perustuu maatalousyrittäjän työ- tai vir-

kasuhteeseen taikka muuhun kuin maata-
lousyrittäjien eläkelaissa tarkoitettuun yrittä-
jätoimintaan.  

Perusmäärään sovelletaan työntekijäin elä-
kelain 7 g, 8 ja 8 a §:ää sellaisina kuin ne oli-
vat työntekijäin eläkelain muuttamisesta an-
netun lain (634/2003) voimaan tullessa voi-
massa olleessa laissa. Perusmäärän yhteen-
sovituksessa ei kuitenkaan oteta huomioon 
sellaista työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettua peruseläkettä, johon so-
velletaan 1 päivänä tammikuuta 2005 voi-
massa olevia säännöksiä yhteensovituksesta. 

Perusmäärä tarkistetaan yleisten palkka- ja 
hintatasossa tapahtuneiden muutosten mu-
kaan siten kuin työntekijäin eläkelain 9 §:ssä 
säädetään.  

  
19 § 

Luopumistuen täydennysosa on yhtä suuri 
kuin se kansaneläke, joka luopujalle olisi 
myönnetty, jos hänellä luopumistuen alkaes-
sa olisi ollut oikeus työkyvyttömyyseläkkee-
nä myönnettyyn kansaneläkkeeseen. Täy-
dennysosaa laskettaessa sovelletaan kansan-
eläkelain säännöksiä sellaisina kuin ne olivat 
kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain 
(639/2003) voimaan tullessa voimassa ol-
leessa laissa. Täydennysosaa laskettaessa ei 
kuitenkaan sovelleta, mitä mainitun lain 25 b 
§:ssä ja 28 §:n 1 momentissa säädetään. Sen 
estämättä, mitä edellä säädetään, täydenny-
sosaa määrättäessä sovelletaan kansaneläke-
lain 26 §:n 5 momenttia sellaisena kuin se oli 
kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain 
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(547/1993) voimaan tullessa voimassa ol-
leessa laissa. Täydennysosaa laskettaessa so-
velletaan, mitä kansaneläkelaissa säädetään 
eläkkeen määräytymisestä puolisoille myös 
silloin, kun kysymys on tämän lain 2 §:n 2 
momentissa tarkoitetuista henkilöistä. Sen 
jälkeen kun luopumistuki on myönnetty, täy-
dennysosan määrää tarkistetaan vain viimek-
si mainitun lain 32 a §:n 3 momentissa tar-
koitettujen perhesuhteiden muutoksen joh-
dosta.  

Täydennysosa tarkistetaan indeksillä siten 
kuin kansaneläkeindeksistä annetussa laissa 
(456/2001) säädetään. 

— — — — — — — — — — — — — —  
  

25 §  
Luopumistukea ei makseta kalenterikuu-

kaudelta, jonka aikana luopumistuen saaja on 
ansiotyössä ja ansaitsee vähintään 523,61 eu-
roa kuukaudessa. Tällöin ei tulona oteta 
huomioon 7 §:n 2 momentissa tarkoitettua tu-
loa, jota ei lueta ansiotyöstä saaduksi tuloksi 
luopumistukea myönnettäessäkään.  
— — — — — — — — — — — — — —  
  

40 §   
Jollei tästä laista muuta johdu, luopumis-

tuesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 7 b, 8 g, 9 ja 10 c 
§:ssä, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa, 
16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 momentissa, 17 a §:n 
1 momentissa, 17 b—17 d §:ssä, 17 f §:n 1, 2 
ja 4 momentissa, 17 h §:ssä, 17 i §:n 1, 3 ja 4 
momentissa, 17 j §:ssä, 17 k §:n 2—4 mo-
mentissa, 19 b §:n 1—4 momentissa, 19 c §:n 
2—6 ja 8 momentissa, 19 d, 20, 21 ja 21 a—
21 e §:ssä sekä maatalousyrittäjien eläkelain 
16—18 ja 19 b §:ssä ja 19 c §:n 1 momentis-
sa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 200 . 
Tämän lain 7 §:n 2 momentissa mainittua 

rajamäärää sovelletaan, jos luopuminen ta-
pahtuu 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen 
jälkeen. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 18 §:n 1 
momentissa säädetään maatalousyrittäjien 
eläkelain säännösten soveltamisesta perus-

määrää määrättäessä, tämän lain voimaantu-
lon jälkeiseen aikaan kohdistuvat maatalous-
yrittäjien eläkelain 8 ja 8 a—8 h §:n mukai-
sesti määräytyvät vahvistetut työtulot otetaan 
eläkkeen perusteena olevaa työtuloa lasketta-
essa huomioon sen määräisinä kuin ne ovat 
olleet maatalousyrittäjälle maksuunpantujen 
vakuutusmaksujen perusteena, jollei maata-
lousyrittäjien eläkelain 8 i §:n 3 momentista, 
sellaisena kuin se on laissa 637/2003, muuta 
johdu. 

Tämän lain 18 §:n 3 momentin säännöstä 
työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun 
lain (634/2003) 9 §:n soveltamisesta luopu-
mistuen perusmäärän tarkistamiseen sovelle-
taan myös niihin luopumistukiin, joissa luo-
puminen on tapahtunut ennen tämän lain 
voimaantuloa.  

Tämän lain 25 §:n 1 momentissa mainittua 
rajamäärää sovelletaan myös luopumistukiin, 
jotka on myönnetty ennen tämän lain voi-
maantuloa tapahtuneen luopumisen perus-
teella. Jos luopuminen on tapahtunut aikai-
sintaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja vii-
meistään 31 päivänä joulukuuta 1999, 25 §:n 
1 momenttia sovelletaan sellaisena kuin se 
oli lain 1326/1999 voimaan tullessa voimassa 
olleessa laissa, mutta siten, että luopumistu-
kea ei makseta kalenterikuukaudelta, jonka 
aikana sen saaja on ansiotyössä,  jos hän an-
saitsee luopumisen tapahtuessa vakiintuneen 
ansiotulonsa lisäksi kuukaudessa vähintään 
523,61 euroa. Tämän lain tullessa voimaan 
mainittu rajamäärä määritetään vuoden 2004 
tasoon siten, että luopumistuen saajalle luo-
pumistuen myöntämisen yhteydessä määri-
tellyn kuukausittaisen ansiotulorajan osana 
oleva vakiintunut ansiotulo ennen luopumista 
ensin tarkistetaan vuoden 2004 tasolle sovel-
taen työntekijäin eläkelain 9 §:ää sellaisena 
kuin se oli lain 634/2003 voimaan tullessa 
voimassa olleessa laissa ja sen jälkeen mää-
rään lisätään 523,61 euroa. Näin määritettyä 
rajamäärää tarkistetaan lain voimaantulosta 
lukien työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoi-
tetulla palkkakertoimella.  

Maatalousyrittäjälle on annettava päätös 
tämän lain 25 §:n 1 momentissa säädetyn ra-
jamäärän muuttamisesta tämän lain säännös-
ten mukaiseksi, jos hän pyytää sitä kirjalli-
sesti eläkelaitokselta. 

Tämän lain 7 §:n 2 momentissa ja 25 §:n 1 
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momentissa mainitut rahamäärät vastaavat 
työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetun 
palkkakertoimen arvoa yksi (1,000) vuonna 
2004. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.  

————— 

  

2.  

Laki 

maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo-
säännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta 12 päivänä heinä-

kuuta 2002 annetun lain (593/2002) voimaantulosäännöksen 9 momentti seuraavasti: 
  

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos luopujina ovat maataloutta yhtymän lu-

kuun harjoittaneet sisarukset ja yhtymän 
osakkaista vanhempi täyttää 8 momentissa 
säädetyt edellytykset, on yhtymän nuorem-
malla osakkaalla oikeus luopumistukeen, jos 
hän on luopumisen tapahtuessa täyttänyt 50 
vuotta. Luopumistukea ei kuitenkaan suorite-
ta tässä momentissa ja 8 momentissa tarkoi-
tetuille luopujille ajalta ennen 55 vuoden iän 
täyttämistä. Sen estämättä, mitä 5 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa säädetään luopujan ikära-
jasta luopumisen tapahtuessa vuosina 2005 
tai 2006, sovelletaan tämän voimaantulo-
säännöksen ikärajaa koskevia säännöksiä 
myös vuonna 1949 tai sitä ennen syntynee-
seen luopujaan. Hänen kanssaan maataloutta 
harjoittaneeseen, vuonna 1954 tai sitä ennen 

syntyneeseen nuorempaan aviopuolisoon se-
kä 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuun yhtymän 
nuorempaan osakkaaseen sovelletaan vastaa-
vasti tämän momentin ja 8 momentin sään-
nöksiä 50 vuoden ikärajasta. Näitä säännök-
siä ikärajasta sovelletaan myös vuonna 1954 
tai sitä ennen syntyneeseen 5 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettuun maatalousyrittäjän leskeen 
vuosina 2005 ja 2006 tapahtuvissa 9 §:n mu-
kaisissa sukupolvenvaihdosluovutuksissa.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä        

kuuta 200 . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
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3.  

Laki 

maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä 28 päivänä joulukuuta 1990 

annetun lain (1317/1990) 15 §:n 3 momentti, 24 §:n 1 momentti ja 43 §:n 1 momentti, sellai-
sena kuin niistä on 43 §:n 1 momentti laissa 1181/2003, seuraavasti: 

  
15 §  

— — — — — — — — — — — — — —  
Perusmäärään sovelletaan työntekijäin elä-

kelain 7 g, 8 ja 8 a §:ää sellaisina kuin ne oli-
vat työntekijäin eläkelain muuttamisesta an-
netun lain (634/2003) voimaan tullessa voi-
massa olleessa laissa. Perusmäärän yhteen-
sovituksessa ei kuitenkaan oteta huomioon 
sellaista työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettua peruseläkettä, johon so-
velletaan 1 päivänä tammikuuta 2005 voi-
massa olevia säännöksiä yhteensovituksesta. 
Perusmäärä tarkistetaan yleisten palkka- ja 
hintatasossa tapahtuneiden muutosten mu-
kaan siten kuin työntekijäin eläkelain 9 §:ssä 
säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  

24 § 
Sukupolvenvaihdoseläkettä ei makseta ka-

lenterikuukaudelta, jonka aikana eläkkeen-
saaja on ansiotyössä ja ansaitsee luovutuksen 
tapahtuessa vakiintuneen ansiotulonsa lisäksi 
kuukaudessa vähintään 523,61 euroa. Vakiin-
tuneena ansiotulona pidetään eläkkeensaajan 
muusta kuin maatilataloudesta saaman valti-
on verotuksessa veronalaisen ja työntekijäin 
eläkelain 9 §:n mukaisella indeksillä tarkiste-
tun ansiotulon keskiarvoa viideltä viimeiseltä 
kalenterivuodelta ennen luovutusta. Tällöin 
ei oteta huomioon tuloa, jota 5 §:n 1 momen-
tin 3 kohdan nojalla on pidetty maatilatalou-
den harjoittamiseen välillisesti liittyvänä tu-
lona. 
— — — — — — — — — — — — — —  

43 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, sukupolven-

vaihdoseläkkeestä on soveltuvin osin lisäksi 
voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 7 b, 8 
g, 9 ja 10 c §:ssä, 12 §:n 1 momentin 5 koh-
dassa, 16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 momentissa, 17 
a §:n 1 momentissa, 17 b—17 d §:ssä, 17 f 
§:n 1, 2 ja 4 momentissa, 17 h §:ssä, 17 i §:n 
1, 3 ja 4 momentissa, 17 k §:n 2—4 momen-
tissa, 19 b §:n 1—4 momentissa, 19 c §:n 
2—6 ja 8 momentissa, 19 d, 20, 21 ja 21 a—
21 e §:ssä sekä maatalousyrittäjien eläkelain 
16—18 ja 19 b §:ssä ja 19 c §:n 1 momentis-
sa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

200 . 
Tämän lain tullessa voimaan tämän lain 

24 §:n 1 momentissa tarkoitettu rajamäärä 
määritetään vuoden 2004 tasoon siten, että 
eläkkeensaajalle sukupolvenvaihdoseläkkeen 
myöntämisen yhteydessä määritellyn kuu-
kausittaisen ansiotulorajan osana oleva va-
kiintunut ansiotulo ennen luopumista ensin 
tarkistetaan vuoden 2004 tasolle soveltaen 
työntekijäin eläkelain 9 §:ää sellaisena kuin 
se oli lain 634/2003 voimaan tullessa voi-
massa olleessa laissa ja sen jälkeen määrään 
lisätään 523,61 euroa. Näin määritettyä raja-
määrää tarkistetaan lain voimaantulosta luki-
en työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetul-
la palkkakertoimella.  

Maatalousyrittäjälle on annettava päätös 
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tämän lain 24 §:n 1 momentissa säädetyn ra-
jamäärän muuttamisesta tämän lain säännös-
ten mukaiseksi, jos hän pyytää sitä kirjalli-
sesti eläkelaitokselta. 

Tämän lain 24 §:n 1 momentissa mainittu 
rahamäärä vastaa työntekijäin eläkelain 

7 b §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen arvoa 
yksi (1,000) vuonna 2004. 

 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
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4.  

Laki 

maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain 
(1330/1992) 13 §:n 3 momentti, 37 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 37 §:n 1 moment-
ti laissa 1182/2003, seuraavasti: 

  
13 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Perusmäärään sovelletaan työntekijäin elä-

kelain 7 g, 8 ja 8 a §:ää sellaisina kuin ne oli-
vat työntekijäin eläkelain muuttamisesta an-
netun lain (634/2003) voimaan tullessa voi-
massa olleessa laissa. Perusmäärän yhteen-
sovituksessa ei kuitenkaan oteta huomioon 
sellaista työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettua peruseläkettä, johon so-
velletaan 1 päivänä tammikuuta 2005 voi-
massa olevia säännöksiä yhteensovituksesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  
  
  

37 §  
Jollei tästä laista muuta johdu, luopumis-

korvauksesta on soveltuvin osin lisäksi voi-
massa, mitä työntekijäin eläkelain 9 ja 10  
c §:ssä, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa, 
16 §:ssä, 17 a §:n 1 momentissa, 17 b—
17 d §:ssä, 17 f §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 
17 h §:ssä, 17 i §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 
17 k §:n 2—4 momentissa, 19 b §:n 1—4 
momentissa, 19 c §:n 2—6 ja 8 momentissa, 
19 d, 20, 21 ja 21 a—21 e §:ssä sekä maata-
lousyrittäjien eläkelain 16—18 ja 19 b §:ssä 
ja 19 c §:n 1 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 200 .  
————— 

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2004  

  
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

  
  
  
  

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

  
1.  
  

Laki 

maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain 

(1293/1994) 7 §:n 2 momentti, 18 §, 19 §:n 1 ja 2 momentti, 25 §:n 1 momentti ja 40 §:n 
1 momentti,  

sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 2 momentti laissa 593/2002, 118 §:n 3 momentti, 19 §:n 
1 momentti ja 25 §:n 1 momentti edellä mainitussa laissa 1326/1999 sekä 40 §:n 1 momentti 
laissa 1183/2003, seuraavasti: 
  

Voimassa oleva laki Ehdotus 

7 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luopumistuen saamisen edellytyksenä on, 
että luopuja lopettaa myös muut kuin 1 
momentissa tarkoitetut ansiotyöt tai että hä-
nen ansiotulonsa näistä muista töistä voi-
daan arvioida kuukaudessa pienemmiksi 
kuin työntekijäin eläkelain (395/1961) 1 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu määrä 
kaksinkertaisena. Tällöin tulona ei kuiten-
kaan pidetä sosiaalihuoltolaissa (710/1982) 
tarkoitettua omaishoidon tukea eikä perhe-
hoitajalaissa (312/1992) tarkoitettua palk-
kiota. Edellä 5 §:n 2, 3 tai 4 momentissa 
tarkoitetussa tapauksessa nuoremman avio-
puolison, lesken tai yhtymän nuoremman 
osakkaan tulee lopettaa tai vähentää ansio-
työtään viimeistään silloin, kun hän täyttää 
luopumistuen suorittamisen ikää koskevan 
edellytyksen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

  

7 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luopumistuen saamisen edellytyksenä on, 
että luopuja lopettaa myös muut kuin 1 
momentissa tarkoitetut ansiotyöt tai että hä-
nen ansiotulonsa näistä muista töistä voi-
daan arvioida olevan alle 523,61 euroa 
kuukaudessa. Tällöin tulona ei kuitenkaan 
pidetä sosiaalihuoltolaissa (710/1982) tar-
koitettua omaishoidon tukea eikä perhehoi-
tajalaissa (312/1992) tarkoitettua palkkiota. 
Edellä 5 §:n 2, 3 tai 4 momentissa tarkoite-
tussa tapauksessa nuoremman aviopuolison, 
lesken tai yhtymän nuoremman osakkaan 
tulee lopettaa tai vähentää ansiotyötään 
viimeistään silloin, kun hän täyttää luopu-
mistuen suorittamisen ikää koskevan edel-
lytyksen.  

  
  

— — — — — — — — — — — — — —  

  

  
18 § 

Luopumistuen perusmäärä on yhtä suuri 
kuin se maatalousyrittäjien eläkelain mu-
kainen työkyvyttömyyseläke, joka maatalo-
usyrittäjälle olisi myönnetty, jos hänellä 
luopumisen tapahtuessa olisi ollut oikeus 
täyden työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen.  

18 § 
Luopumistuen perusmäärä on yhtä suuri 

kuin se maatalousyrittäjien eläkelain mu-
kainen työkyvyttömyyseläke, joka maatalo-
usyrittäjälle olisi myönnetty, jos hänellä 
luopumisen tapahtuessa olisi ollut oikeus 
täyden työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen. 
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Perusmäärän suuruutta määrättäessä ei 

oteta huomioon sellaista oikeutta eläkkee-
seen, joka perustuu maatalousyrittäjän työ- 
tai virkasuhteeseen taikka muuhun kuin 
maatalousyrittäjien eläkelaissa tarkoitettuun 
yrittäjätoimintaan eikä sitä määrättäessä 
sovelleta, mitä maatalousyrittäjien eläke-
lain 8 i §:n 3 momentissa on säädetty.  

Perusmäärään sovelletaan, mitä työnteki-
jäin eläkelain 7 g, 8 ja 8 a §:ssä säädetään. 
Perusmäärä tarkistetaan yleisten palkka- ja 
hintatasossa tapahtuneiden muutosten mu-
kaan siten kuin työntekijäin eläkelain 
9 §:ssä säädetään.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

19 § 
Luopumistuen täydennysosa on yhtä suuri 

kuin se kansaneläke, joka luopujalle olisi 
myönnetty, jos hänellä luopumistuen alka-
essa olisi ollut oikeus työkyvyttömyyseläk-
keenä myönnettyyn kansaneläkkeeseen. 
Täydennysosaa laskettaessa ei kuitenkaan 
sovelleta, mitä kansaneläkelain 25 b §:ssä ja 
28 §:n 1 momentissa säädetään. Täydenny-
sosaa laskettaessa sovelletaan, mitä kansan-
eläkelaissa on säädetty eläkkeen määräyty-
misestä puolisoille myös silloin, kun kysy-
mys on tämän lain 2 §:n 2 momentissa tar-
koitetuista henkilöistä. Täydennysosaa mää-
rättäessä sovelletaan kansaneläkelain 26 §:n 
5 momenttia sellaisena kuin se oli voimassa 
kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain 
(547/1993) tullessa voimaan. Sen jälkeen 
kun luopumistuki on myönnetty, täydenny-
sosan määrää tarkistetaan vain sanotun lain 
32 a §:n 3 momentissa tarkoitettujen per-

Perusmäärään sovelletaan maatalousyrittä-
jien eläkelain säännöksiä, lain 8 i §:n 3 
momenttia lukuun ottamatta, sellaisina kuin 
ne olivat maatalousyrittäjien eläkelain 
muuttamisesta annetun lain (637/2003) 
voimaan tullessa voimassa olleessa laissa.  

Perusmäärän suuruutta määrättäessä ei 
oteta huomioon sellaista oikeutta eläkkee-
seen, joka perustuu maatalousyrittäjän työ- 
tai virkasuhteeseen taikka muuhun kuin 
maatalousyrittäjien eläkelaissa tarkoitettuun 
yrittäjätoimintaan. 

  
  
Perusmäärään sovelletaan työntekijäin 

eläkelain 7 g, 8 ja 8 a §:ää sellaisina kuin 
ne olivat työntekijäin eläkelain muuttami-
sesta annetun lain (634/2003) voimaan tul-
lessa voimassa olleessa laissa. Perusmää-
rän yhteensovituksessa ei kuitenkaan oteta 
huomioon sellaista työntekijäin eläkelain 8 
§:n 4 momentissa tarkoitettua peruseläket-
tä, johon sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 
2005 voimassa olevia säännöksiä yhteenso-
vituksesta.  

Perusmäärä tarkistetaan yleisten palkka- 
ja hintatasossa tapahtuneiden muutosten 
mukaan siten kuin työntekijäin eläkelain 9 
§:ssä säädetään 

  
  

19 § 
Luopumistuen täydennysosa on yhtä suuri 

kuin se kansaneläke, joka luopujalle olisi 
myönnetty, jos hänellä luopumistuen alka-
essa olisi ollut oikeus työkyvyttömyyseläk-
keenä myönnettyyn kansaneläkkeeseen. 
Täydennysosaa laskettaessa sovelletaan 
kansaneläkelain säännöksiä sellaisina kuin 
ne olivat kansaneläkelain muuttamisesta 
annetun lain (639/2003) voimaan tullessa 
voimassa olleessa laissa. Täydennysosaa 
laskettaessa ei kuitenkaan sovelleta, mitä 
mainitun lain 25 b §:ssä ja 28 §:n 1 momen-
tissa säädetään. Sen estämättä, mitä edellä 
säädetään, täydennysosaa määrättäessä so-
velletaan kansaneläkelain 26 §:n 5 moment-
tia sellaisena kuin se oli kansaneläkelain 
muuttamisesta annetun lain (547/1993) 
voimaan tullessa voimassa olleessa laissa. 
Täydennysosaa laskettaessa sovelletaan, 
mitä kansaneläkelaissa säädetään eläkkeen 
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hesuhteiden muutosten johdosta.  
  
  
  
  
  
  
  
Täydennysosa tarkistetaan yleisten elin-

kustannusten muutosten mukaan siten kuin 
kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja 
avustusten sitomisesta elinkustannuksiin 
annetussa laissa (348/56) säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

  
25 §  

Luopumistukea ei makseta kalenterikuu-
kaudelta, jonka aikana luopumistuen saaja 
on ansiotyössä ansaiten vähintään työnteki-
jäin eläkelain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetun määrän kaksinkertaisena kuu-
kaudessa. Tällöin ei tulona oteta huomioon 
7 §:n 2 momentissa tarkoitettua tuloa, jota 
ei lueta ansiotyöstä saaduksi tuloksi luopu-
mistukea myönnettäessäkään.  
— — — — — — — — — — — — — —  
  

40 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, luopumis-

tuesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 8 g, 9 ja 10 c §:ssä, 
12 §:n 1 momentin 5 kohdassa, 16 §:ssä, 17 
§:n 2 ja 3 momentissa, 17 a §:n 1 momen-
tissa, 17 b—17 d §:ssä, 17 f §:n 1, 2 ja 4 
momentissa, 17 h §:ssä, 17 i §:n 1, 3 ja 4 
momentissa, 17 j §:ssä, 17 k §:n 2—4 mo-
mentissa, 19 b §:n 1—4 momentissa sekä 
19 c §:n 2—7 momentissa, 19 d , 20, 21 ja 
21 a—21 e §:ssä sekä maatalousyrittäjien 
eläkelain 16—18 ja 19 b §:ssä ja 19 c §:n 1 
momentissa säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

  

  

määräytymisestä puolisoille myös silloin, 
kun kysymys on tämän lain 2 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetuista henkilöistä. Sen jälkeen 
kun luopumistuki on myönnetty, täydenny-
sosan määrää tarkistetaan vain viimeksi 
mainitun lain 32 a §:n 3 momentissa tarkoi-
tettujen perhesuhteiden muutoksen johdos-
ta.  

Täydennysosa tarkistetaan indeksillä siten 
kuin kansaneläkeindeksistä annetussa lais-
sa (456/2001) säädetään. 

  
  

— — — — — — — — — — — — — —  
  

25 § 
Luopumistukea ei makseta kalenterikuu-

kaudelta, jonka aikana luopumistuen saaja 
on ansiotyössä ja ansaitsee vähintään 
523,61 euroa kuukaudessa. Tällöin ei tulo-
na oteta huomioon 7 §:n 2 momentissa tar-
koitettua tuloa, jota ei lueta ansiotyöstä saa-
duksi tuloksi luopumistukea myönnettäes-
säkään.  
  
— — — — — — — — — — — — — —  

  
40 §   

Jollei tästä laista muuta johdu, luopumis-
tuesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 
työntekijäin eläkelain 7 b, 8 g, 9 ja 10 c 
§:ssä, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa, 
16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 momentissa, 17 a §:n 
1 momentissa, 17 b—17 d §:ssä, 17 f §:n 1, 
2 ja 4 momentissa, 17 h §:ssä, 17 i §:n 1, 3 
ja 4 momentissa, 17 j §:ssä, 17 k §:n 2—4 
momentissa, 19 b §:n 1—4 momentissa, 19 
c §:n 2—6 ja 8 momentissa, 19 d, 20, 21 ja 
21 a—21 e §:ssä sekä maatalousyrittäjien 
eläkelain 16—18 ja 19 b §:ssä ja 19 c §:n 1 
momentissa säädetään. 
 — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    

kuuta 200 . 
Tämän lain 7 §:n 2 momentissa mainittua 

rajamäärää sovelletaan, jos luopuminen 
tapahtuu 1 päivänä tammikuuta 2005 tai 
sen jälkeen. 

Sen estämättä, mitä tämän lain 18 §:n 1 
momentissa säädetään maatalousyrittäjien 
eläkelain säännösten soveltamisesta perus-
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määrää määrättäessä, tämän lain voimaan-
tulon jälkeiseen aikaan kohdistuvat maata-
lousyrittäjien eläkelain 8 ja 8 a—8 h §:n 
mukaisesti määräytyvät vahvistetut työtulot 
otetaan eläkkeen perusteena olevaa työtu-
loa laskettaessa huomioon sen määräisinä 
kuin ne ovat olleet maatalousyrittäjälle 
maksuunpantujen vakuutusmaksujen perus-
teena, jollei maatalousyrittäjien eläkelain 8 
i §:n 3 momentista, sellaisena kuin se on 
laissa 637/2003, muuta johdu. 

Tämän lain 18 §:n 3 momentin säännöstä 
työntekijäin eläkelain muuttamisesta anne-
tun lain (634/2003) 9 §:n soveltamisesta 
luopumistuen perusmäärän tarkistamiseen 
sovelletaan myös niihin luopumistukiin, 
joissa luopuminen on tapahtunut ennen tä-
män lain voimaantuloa.  

Tämän lain 25 §:n 1 momentissa mainit-
tua rajamäärää sovelletaan myös luopumis-
tukiin, jotka on myönnetty ennen tämän lain 
voimaantuloa tapahtuneen luopumisen pe-
rusteella. Jos luopuminen on tapahtunut ai-
kaisintaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1999, 25 
§:n 1 momenttia sovelletaan sellaisena kuin 
se oli voimassa lain 1326/1999 voimaan 
tullessa voimassa olleessa laissa, mutta si-
ten, että luopumistukea ei makseta kalente-
rikuukaudelta, jonka aikana sen saaja on 
ansiotyössä,  jos hän ansaitsee luopumisen 
tapahtuessa vakiintuneen ansiotulonsa li-
säksi kuukaudessa vähintään 523,61 euroa. 
Tämän lain tullessa voimaan mainittu ra-
jamäärä määritetään vuoden 2004 tasoon 
siten, että luopumistuen saajalle luopumis-
tuen myöntämisen yhteydessä määritellyn 
kuukausittaisen ansiotulorajan osana oleva 
vakiintunut ansiotulo ennen luopumista en-
sin tarkistetaan vuoden 2004 tasolle sovel-
taen työntekijäin eläkelain 9 §:ää sellaisena 
kuin se oli lain 634/2003 voimaan tullessa 
voimassa olleessa laissa ja sen jälkeen 
määrään lisätään 523,61 euroa. Näin mää-
ritettyä rajamäärää tarkistetaan lain voi-
maantulosta lukien työntekijäin eläkelain 7 
b §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.  

Maatalousyrittäjälle on annettava päätös 
tämän lain 25 §:n 1 momentissa säädetyn 
rajamäärän muuttamisesta tämän lain 
säännösten mukaiseksi, jos hän pyytää sitä 
kirjallisesti eläkelaitokselta. 
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Tämän lain 7 §:n 2 momentissa ja 25 §:n 
1 momentissa mainitut rahamäärät vastaa-
vat työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoite-
tun palkkakertoimen arvoa yksi (1,000) 
vuonna 2004. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toime-
npiteisiin. 

——— 

  

  

2.  

Laki 

maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulo-
säännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 2002 maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 

muuttamisesta annetun lain (593/2002) voimaantulosäännöksen 9 momentti seuraavasti: 
  

Voimassa oleva laki Ehdotus 

  
— — — — — — — — — — — — — — 

Jos luopujina ovat maataloutta yhtymän 
lukuun harjoittaneet sisarukset ja yhtymän 
osakkaista vanhempi täyttää 8 momentissa 
säädetyt edellytykset, on yhtymän nuorem-
malla osakkaalla oikeus luopumistukeen, 
jos hän on luopumisen tapahtuessa täyttänyt 
50 vuotta. Luopumistukea ei kuitenkaan 
suoriteta tässä momentissa ja edellä 8 mo-
mentissa tarkoitetuille luopujille ajalta en-
nen 55 vuoden iän täyttämistä. Sen estämät-
tä, mitä 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa sää-
detään luopujan ikärajasta luopumisen ta-
pahtuessa vuosina 2005 tai 2006, sovelle-
taan tämän voimaantulosäännöksen ikärajaa 
koskevia määräyksiä myös vuonna 1949 
syntyneeseen luopujaan. Hänen kanssaan 
maataloutta harjoittaneeseen nuorempaan 
aviopuolisoon sekä 5 §:n 4 momentissa tar-
koitettuun yhtymän nuorempaan osakkaa-
seen sovelletaan vastaavasti tässä ja edellä 
8 momentissa säädettyä määräystä 50 vuo-

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos luopujina ovat maataloutta yhtymän 

lukuun harjoittaneet sisarukset ja yhtymän 
osakkaista vanhempi täyttää 8 momentissa 
säädetyt edellytykset, on yhtymän nuorem-
malla osakkaalla oikeus luopumistukeen, 
jos hän on luopumisen tapahtuessa täyttänyt 
50 vuotta. Luopumistukea ei kuitenkaan 
suoriteta tässä momentissa ja 8 momentissa 
tarkoitetuille luopujille ajalta ennen 55 
vuoden iän täyttämistä. Sen estämättä, mitä 
5 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään 
luopujan ikärajasta luopumisen tapahtuessa 
vuosina 2005 tai 2006, sovelletaan tämän 
voimaantulosäännöksen ikärajaa koskevia 
säännöksiä myös vuonna 1949 tai sitä en-
nen syntyneeseen luopujaan. Hänen kans-
saan maataloutta harjoittaneeseen, vuonna 
1954 tai sitä ennen syntyneeseen nuorem-
paan aviopuolisoon sekä 5 §:n 4 momentis-
sa tarkoitettuun yhtymän nuorempaan osak-
kaaseen sovelletaan vastaavasti tämän mo-
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den ikärajasta.  
  

  
  
  
  
  

— — — — — — — — — — — — — —  

  

  

mentin ja 8 momentin säännöksiä 50 vuo-
den ikärajasta. Näitä säännöksiä ikärajasta  
sovelletaan myös vuonna 1954 tai sitä en-
nen syntyneeseen 5 §:n 3 momentissa tar-
koitettuun maatalousyrittäjän leskeen vuo-
sina 2005 ja 2006 tapahtuvissa 9 §:n mu-
kaisissa sukupolvenvaihdosluovutuksissa.  
— — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    

kuuta 200 . 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 

  

  

3.  

Laki 

  
maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta 

  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä 28 päivänä joulukuuta 1990 

annetun lain (1317/1990) 15 §:n 3 momentti, 24 §:n 1 momentti ja 43 §:n 1 momentti, sellai-
sena kuin niistä on 43 §:n 1 momentti laissa 1181/2003, seuraavasti: 

  

Voimassa oleva laki Ehdotus 

15 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Perusmäärään sovelletaan, mitä työnteki-
jäin eläkelain 7 c, 8 ja 8 a §:ssä on säädetty. 
Perusmäärä tarkistetaan yleisten palkka- ja 
hintatasossa tapahtuneiden muutosten mu-
kaan siten kuin työntekijäin eläkelain 9 
§:ssä säädetään.  
  
  
  
  
  
  
  
  
— — — — — — — — — — — — — —  

15 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Perusmäärään sovelletaan työntekijäin 
eläkelain 7 g, 8 ja 8 a §:ää sellaisina kuin 
ne olivat työntekijäin eläkelain muuttami-
sesta annetun lain (634/2003) voimaan tul-
lessa voimassa olleessa laissa. Perusmää-
rän yhteensovituksessa ei kuitenkaan oteta 
huomioon sellaista työntekijäin eläkelain 8 
§:n 4 momentissa tarkoitettua peruseläket-
tä, johon sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 
2005 voimassa olevia säännöksiä yhteenso-
vituksesta. Perusmäärä tarkistetaan yleisten 
palkka- ja hintatasossa tapahtuneiden muu-
tosten mukaan siten kuin työntekijäin eläke-
lain 9 §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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24 § 

Sukupolvenvaihdoseläkettä ei makseta 
kalenterikuukaudelta, jonka aikana eläk-
keensaaja on ansiotyössä ja ansaitsee luovu-
tuksen tapahtuessa vakiintuneen ansiotulon-
sa lisäksi kuukaudessa vähintään työnteki-
jäin eläkelain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitetun markkamäärän kaksinkertaisena. 
Vakiintuneena ansiotulona pidetään eläk-
keensaajan muusta kuin maatilataloudesta 
saaman valtion verotuksessa veronalaisen ja 
työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaisella in-
deksillä tarkistetun ansiotulon keskiarvoa 
viimeiseltä kalenterivuodelta ennen luovu-
tusta. Tällöin ei oteta huomioon tuloa, jota 
5 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla on pi-
detty maatilatalouden harjoittamiseen välil-
lisesti liittyvänä tulona.  
— — — — — — — — — — — — — —  

  
43 § 

Jollei tästä laista muuta johdu, sukupol-
venvaihdoseläkkeestä on soveltuvin osin li-
säksi voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 
8 g, 9 ja 10 c §:ssä, 12 §:n 1 momentin 5 
kohdassa, 16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 momentis-
sa, 17 a §:n 1 momentissa, 17 b—17 d 
§:ssä, 17 f §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 17 h 
§:ssä, 17 i §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 17 k 
§:n 2—4 momentissa, 19 b §:n 1—4 mo-
mentissa,  19 c §:n 2—7 momentissa, 19 d, 
20, 21 ja 21 a—21 e §:ssä sekä maatalous-
yrittäjien eläkelain 16—18 §:ssä, 19 b §:ssä 
ja 19 c §:n 1 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — 
  

  
24 § 

Sukupolvenvaihdoseläkettä ei makseta 
kalenterikuukaudelta, jonka aikana eläk-
keensaaja on ansiotyössä ja ansaitsee luovu-
tuksen tapahtuessa vakiintuneen ansiotulon-
sa lisäksi kuukaudessa vähintään 523,61 eu-
roa. Vakiintuneena ansiotulona pidetään 
eläkkeensaajan muusta kuin maatilatalou-
desta saaman valtion verotuksessa ve-
ronalaisen ja työntekijäin eläkelain 9 §:n 
mukaisella indeksillä tarkistetun ansiotulon 
keskiarvoa viideltä viimeiseltä kalenteri-
vuodelta ennen luovutusta. Tällöin ei oteta 
huomioon tuloa, jota 5 §:n 1 momentin 3 
kohdan nojalla on pidetty maatilatalouden 
harjoittamiseen välillisesti liittyvänä tulona.  

  
  

— — — — — — — — — — — — — —  
  

43 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, sukupol-

venvaihdoseläkkeestä on soveltuvin osin li-
säksi voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 
7 b, 8 g, 9 ja 10 c §:ssä, 12 §:n 1 momentin 
5 kohdassa, 16 §:ssä, 17 §:n 2 ja 3 momen-
tissa, 17 a §:n 1 momentissa, 17 b—
17 d §:ssä, 17 f §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 
17 h §:ssä, 17 i §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 
17 k §:n 2—4 momentissa, 19 b §:n 1—4 
momentissa, 19 c §:n 2—6 ja 8 momentissa, 
19 d, 20, 21 ja 21 a—21 e §:ssä sekä maata-
lousyrittäjien eläkelain 16—18 ja 19 b §:ssä 
ja 19 c §:n 1 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

200 . 
Tämän lain tullessa voimaan tämän lain 

24 §:n 1 momentissa tarkoitettu rajamäärä 
määritetään vuoden 2004 tasoon siten, että 
eläkkeensaajalle sukupolvenvaihdoseläk-
keen myöntämisen yhteydessä määritellyn 
kuukausittaisen ansiotulorajan osana oleva 
vakiintunut ansiotulo ennen luopumista en-
sin tarkistetaan vuoden 2004 tasolle sovel-
taen työntekijäin eläkelain 9 §:ää sellaisena 
kuin se oli lain 634/2003 voimaan tullessa 
voimassa olleessa laissa ja sen jälkeen 
määrään lisätään 523,61 euroa. Näin mää-
ritettyä rajamäärää tarkistetaan lain voi-
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maantulosta lukien työntekijäin eläkelain 7 
b §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.  

Maatalousyrittäjälle on annettava päätös 
tämän lain 24 §:n 1 momentissa säädetyn 
rajamäärän muuttamisesta tämän lain 
säännösten mukaiseksi, jos hän pyytää sitä 
kirjallisesti eläkelaitokselta. 

Tämän lain 24 §:n 1 momentissa mainittu 
rahamäärä vastaa työntekijäin eläkelain 
7 b §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen ar-
voa yksi (1,000) vuonna 2004. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 

 

4.  

Laki 

maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun 

lain (1330/1992) 13 §:n 3 momentti, 37 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 37 §:n 1 
momentti laissa 1182/2003, seuraavasti: 

  
Voimassa oleva laki 

  
Ehdotus 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Perusmäärään sovelletaan, mitä työnteki-
jäin eläkelain 7 c, 8 ja 8 a §:ssä säädetään.  
  

  
  

  

  

  

  
— — — — — — — — — — — — — —  

  
37 §  

Jollei tästä laista muuta johdu, luopumis-
korvauksesta on soveltuvin osin lisäksi 
voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 9 ja 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Perusmäärään sovelletaan työntekijäin 
eläkelain 7 g, 8 ja 8 a §:ää sellaisina kuin 
ne olivat työntekijäin eläkelain muuttami-
sesta annetun lain (634/2003) voimaan tul-
lessa voimassa olleessa laissa. Perusmää-
rän yhteensovituksessa ei kuitenkaan oteta 
huomioon sellaista työntekijäin eläkelain 8 
§:n 4 momentissa tarkoitettua peruseläket-
tä, johon sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 
2005 voimassa olevia säännöksiä yhteenso-
vituksesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
  

37 §  
Jollei tästä laista muuta johdu, luopumis-

korvauksesta on soveltuvin osin lisäksi 
voimassa, mitä työntekijäin eläkelain 9 ja 
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10 c §:ssä, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa, 
16 §:ssä, 17 a §:n 1 momentissa, 17 b—17 
d §:ssä, 17 f §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 17 h 
§:ssä, 17 i §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 17 k 
§:n 2—4 momentissa, 19 b §:n 1–4 momen-
tissa sekä 19 c §:n 2—7 momentissa, 19 d, 
20, 21 ja 21 a—21 e §:ssä sekä maatalous-
yrittäjien eläkelain 16—18 ja 19 b §:ssä ja 
19 c §:n 1 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

  

  

10 c §:ssä, 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa, 
16 §:ssä, 17 a §:n 1 momentissa, 17 b—17 
d §:ssä, 17 f §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 17 h 
§:ssä, 17 i §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 17 k 
§:n 2—4 momentissa, 19 b §:n 1—4 mo-
mentissa, 19 c §:n 2—6 ja 8 momentissa, 
19 d, 20, 21 ja 21 a—21 e §:ssä sekä maata-
lousyrittäjien eläkelain 16—18 ja 19 b §:ssä 
ja 19 c §:n 1 momentissa säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    
kuuta 200 .  

——— 

  

 


