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Lak i

N:o 1324

työttömyysturvalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/1984) 3 §:n 3 mo-

mentti, 5 §:n 1 momentin 14 kohta, 5 b §:n 2 momentti, 10 §:n 1 momentti, 19 § ja 43 c §:n
1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti ja 5 b §:n 2 momentti laissa 680/1997, 5 §:n 1
momentin 14 kohta laissa 1317/1994, 19 § laeissa 1537/1993 ja 1175/1998 ja 43 c §:n 1
momentti laissa 665/1993, sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 226/1987, 98/1990, 1692/1991,
1651/1992, 1131/1996 ja 1401/1997 sekä mainituissa laeissa 665/1993, 1317/1994 ja
680/1997, siitä mainitulla lailla 1317/1994 kumotun 5 momentin tilalle uusi 5 momentti, la-
kiin uusi 11 a § ja 28 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 226/1987 sekä
laeissa 666/1996 ja 833/1996, uusi 7 momentti seuraavasti:

3 §

Toimeenpanoelimet

— — — — — — — — — — — — —
Työvoimatoimikunta tai työvoimatoimisto

antaa työttömyysturvan saamisen työvoima-
poliittisista edellytyksistä, joista säädetään 4
ja 4 a §:ssä, 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja
2 momentissa sekä 5 a, 5 b, 7, 7 a, 8, 9 ja
9 a §:ssä, 10 §:n 2 momentissa sekä 11 ja
11 a §:ssä, kansaneläkelaitosta ja työttö-
myyskassaa sitovan lausunnon siten kuin

asetuksella tarkemmin säädetään. Työvoima-
toimikunnan tai työvoimatoimiston tulee
työttömyyskassan tai kansaneläkelaitoksen
pyynnöstä täydentää lausuntoaan viipymättä.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Työttömyyspäivärahaoikeuden rajoitukset

Työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta
henkilöllä:
— — — — — — — — — — — — —
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14) siltä ajalta, jolle 1 a §:ssä tarkoitetun
yritystoimintaa harjoittaneen henkilön yri-
tysomaisuuden myyntivoitto, joka liittyy yri-
tystoiminnan lopettamiseen, voidaan jaksot-
taa hänen työtulonsa ja perusturvassa vähin-
tään peruspäivärahan määrän perusteella;
käyttöomaisuudesta tai muusta pitkäaikaisis-
ta sijoituksista saatua myyntivoittoa pidetään
yrityksen lopettamiseen liittyvänä myös sil-
loin, kun se on saatu kuuden kuukauden ai-
kana ennen yrityksen lopettamista; asetuk-
sella voidaan tarkemmin säätää myyntivoi-
tosta ja sen määräämisestä; ja
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettu
yritysomaisuuden myyntivoitto jaksotetaan
enintään 24 kuukauden ajalle. Myyntivoittoa
ei kuitenkaan jaksoteta, jos yritystoiminta on
kestänyt enintään 18 kuukautta tai jos yri-
tyksen viimeisen tilikauden taseen lop-
pusumma vähennettynä yritystoiminnan ve-
loilla on enintään 10 000 euroa. Taseen
puuttuessa käytetään omaisuusluetteloa.
— — — — — — — — — — — — —

5 b §

Päätoiminen opiskelija

— — — — — — — — — — — — —
Päätoimisena opiskeluna pidetään työttö-

män henkilön aloittamia ammatillisen oppi-
laitoksen tai kansanopiston päiväopetuksena
järjestettäviä opintoja, lukio-opintoja sekä
korkeakoulututkinnon suorittamiseen tähtää-
vää opiskelua. Henkilön työttömänä aloitta-
maa muuta opiskelua pidetään 1 momentissa
tarkoitettuna päätoimisena opiskeluna, jos
opintojen vaatima työmäärä, ottaen huomi-
oon koulutus- tai opetussuunnitelman mukai-
nen laajuus, opiskelun sitovuus, henkilön
aikaisempi työssäolo ja aiemmin hankkima
koulutus, on niin suuri, että se on esteenä
kokoaikaisen työn vastaanottamiselle työ-
markkinoilla yleisesti sovellettavin ehdoin.
Koulutusta pidetään aina päätoimisena, jos
koulutus- tai opetussuunnitelman edellyttämä
työmäärä on keskimäärin vähintään 25 ope-
tustuntia viikossa tai keskimäärin vähintään
kolme opintoviikkoa kuukaudessa. Rajoitusta
ei sovelleta, ellei 3 momentin säännöksistä
muuta johdu:

1) henkilöön, jonka opiskelu on harrastus-
luonteista; eikä

2) henkilöön, joka muussa kuin sisäoppi-
laitoksessa harjoittaa aikuisille tarkoitettuja

lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen
laajuus on vähemmän kuin 75 kurssia.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Työssäkäyntialue

Tämän lain tarkoittamana työssäkäyntialu-
eena pidetään, jollei erityisistä syistä muuta
johdu, henkilön asuinpaikkakuntaa sekä
paikkakuntia, joilla henkilön asuinpaikka-
kunnalta yleisesti käydään työssä tai joissa
henkilön asuinpaikkakunnalta tavanomainen
päivittäinen työssäkäynti on vastaavassa
ajassa ja vastaavin kustannuksin mahdollista.
Työministeriö vahvistaa vuosittain työvoi-
matoimikuntien valmistelun pohjalta yhte-
näisen käytännön aikaansaamiseksi määräyk-
set tämän lain mukaisista työssäkäyntialueis-
ta.
— — — — — — — — — — — — —

11 a §

Määräajan laskeminen

Laskettaessa 7, 8, 9 ja 11 §:ssä tarkoitet-
tuja määräaikoja katsotaan kuukauteen sisälty-
vän 30 päivää.

19 §

Sovitellun päivärahan kesto

Soviteltua päivärahaa maksetaan enintään
36 kuukaudelta. Soviteltua päivärahaa voi-
daan sanotun enimmäisajan jälkeenkin mak-
saa 17 §:n 1 momentin 5 kohdan perusteella.

Enimmäisajan laskeminen aloitetaan alus-
ta, kun henkilö on työskennellyt yhdenjak-
soisesti vähintään kuuden kuukauden ajan
17 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetussa ko-
koaikatyössä tai henkilö on enimmäisajan
tultua täyteen työskennellyt 13 §:n 2 mo-
mentissa, 16 §:n 2 momentissa tai 16 a §:ssä
edellytetyn määrän.

Laskettaessa 26 §:n mukaisia enim-
mäisaikoja otetaan soviteltuna työttömyys-
päivärahana maksettu määrä huomioon
muunnettuna täysiksi työttömyyspäiväraha-
päiviksi.

Henkilö voi sen jälkeen, kun 1 momentis-
sa tarkoitettu työttömyyspäivärahan enim-
mäisaika on tullut täyteen, päivärahaoi-
keuttaan menettämättä irtisanoutua työstään.
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28 §

Päivärahan hakeminen

— — — — — — — — — — — — —
Käsiteltäessä työttömyyskassan myöntämää

etuutta tai työttömyyskassan jäsenyyttä kos-
kevaa asiaa asianosaiselle on varattava tilai-
suus tulla kuulluksi, jos se on hänen etunsa
vuoksi ilmeisen tarpeellista. Muutoin käsitte-
lyssä noudatetaan soveltuvin osin hallinto-
menettelylain (598/1982) 4, 6, 6 a, 8—12,
16—18, 20, 21, 23 ja 24 §:ssä ilmaistuja
periaatteita. Työttömyyskassan toimihenkilö
voi kuitenkin sen estämättä, mitä hallinto-
menettelylain esteellisyyttä koskevan 10 §:n
1 momentin 4 ja 5 kohdassa säädetään, käsi-
tellä asiaa, joka koskee työttömyyskassaa
työnantajana.

43 c §

Työttömyysturva-asiamies

Jokaisessa työvoima- ja elinkeinokeskuk-

sessa on työministeriön määräämä työttö-
myysturva-asiamies, joka valvoo 3 §:n 3
momentissa tarkoitettujen lausuntojen lain-
mukaisuutta ja yhdenmukaisuutta. Työttö-
myysturva-asiamies on oikeutettu valittamal-
la hakemaan työttömyyspäivärahan saamisen
työvoimapoliittisia edellytyksiä koskevassa
asiassa muutosta työttömyysturvalautakun-
nalta ja vakuutusoikeudelta 40 §:n mukaises-
ti 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta
sekä vakuutusoikeudelta lainvoimaisen pää-
töksen poistamista 43 §:n mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2000. Lain 19 §:ää sovelletaan niihin
soviteltuihin päivärahoihin, jotka on makset-
tu ajalta 1 päivästä huhtikuuta 2000 lukien.
Lain 3 §:n 3 momenttia ja 10 §:n 1 mo-
menttia sovelletaan, jos työstä kieltäytymi-
nen tai vastaava menettely on tapahtunut
lain voimassa ollessa. Ennen lain voimaan-
tuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon
edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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Lak i

N:o 1325

työmarkkinatuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1542/1993) 20 §:n

1 momentti, 22 §:n otsikko ja 39 §,
sellaisena kuin niistä on 39 § laissa 302/1999, sekä
lisätään 22 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

20 §

Oikeus työmarkkinatukeen eräissä tapauksissa

Työmarkkinatukeen sovelletaan, mitä työt-
tömyysturvalain 7, 7 a, 9 ja 9 a §:ssä sekä
10 §:n 2 momentissa työttömyyspäivärahasta
säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

22 §

Määräajan laskeminen

— — — — — — — — — — — — —
Laskettaessa 16—20 §:ssä tarkoitettuja

odotus- ja määräaikoja katsotaan kuukauteen
sisältyvän 30 päivää.

39 §

Työttömyysturvalain
soveltaminen

Jollei tästä laista muuta seuraa, sovelletaan
työmarkkinatukeen, mitä työttömyysturvalain
6 §:ssä, 10 §:n 1 momentissa, 28 §:n 4 ja
6 momentissa, 32, 36, 36 a, 39 ja 43 c §:ssä
sekä 44 §:n 3 momentissa säädetään työt-
tömyyspäivärahasta ja työttömyysturva-
asiasta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2000. Ennen lain voimaantuloa voi-
daan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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Lak i

N:o 1326

maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

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

(1293/1994) 3 §:n 3 momentti sekä 11 ja 12 §,
muutetaan 1 §:n 1 ja 2 momentti, 2, 4 ja 7 §, 9 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 10 § ja

sen edellä oleva väliotsikko, 13—15 ja 17 §, 18 §:n 3 momentti, 19 §:n 1 momentti, 20 §:n
1 momentti, 21 §:n 1 ja 2 momentti, 22 ja 23 §, 25 §:n 1 momentti, 28 §, 29 §:n 1 moment-
ti, 30 §:n 1 momentti, 34 §, 35 §:n 2 ja 3 momentti, 36 §:n 1 momentti, 37 §:n 3 momentti
ja 40 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § laissa 68/1996, 4 § osaksi edellä mainitussa laissa, 13 §
osaksi laissa 342/1999, 19 §:n 1 momentti laissa 1498/1995 ja 40 §:n 2 momentti mainitussa
laissa 342/1999, sekä

lisätään lakiin uusi 16 a § ja 40 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa
342/1999, uusi 5 momentti seuraavasti:

1 §
Tässä laissa säädetään maatalouden var-

haiseläkkeestä, joka
1) luopumisen tapahtuessa vuosina

1995—1999 perustuu yhteisön osarahoitta-
maan järjestelmään, josta säädetään maata-
louden varhaiseläketukea koskevasta yh-
teisön järjestelmästä annetussa neuvoston
asetuksessa (ETY) N:o 2079/92; ja

2) luopumisen tapahtuessa vuosina
2000—2002 perustuu kansalliseen järjestel-
mään, joka periaatteiltaan vastaa Euroopan
maatalouden ohjaus- ja tukirahaston
(EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen
ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoa-
misesta annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1257/1999 tarkoitettua maatalou-
den varhaiseläkejärjestelmää.

Tämän lain nojalla myönnetään maatalou-
den rakenteen parantamiseksi luopumistukea
maatalousyrittäjille, jotka pysyvästi luopuvat
maatalouden harjoittamisesta tässä laissa
säädetyllä tavalla.
— — — — — — — — — — — — —

2 §
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) maatalousyrittäjällä henkilöä, joka

omaan tai yhteiseen lukuun itse työhön osal-
listuen harjoittaa maataloutta;

2) maatilalla yhden tai useamman peltoa
käsittävän tilan tai tilanosan muodostamaa
maatilatalouden harjoittamiseen tarkoitettua
yksikköä; harjoitettaessa porotaloutta maa-
tilaksi katsotaan myös porotalouslaissa
(161/1990) tarkoitettu porotaloustila tai sii-
hen verrattava muu tila;

3) maataloudella luonnon jatkuvaan tuot-
tokykyyn perustuvaa toimintaa, metsätaloutta
ja kalastusta lukuun ottamatta, siten kuin
asetuksella tarkemmin säädetään;

4) maatilataloudella maataloutta ja metsä-
taloutta;

5) eläkelaitoksella maatalousyrittäjien elä-
kelaissa (467/1969) tarkoitettua maata-
lousyrittäjien eläkelaitosta; ja

6) kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisel-
la maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa
annetun lain (1558/1991) 3 §:ssä tarkoitettua
toimielintä, viranhaltijaa tai luottamushenki-
löä.

Mitä tässä laissa säädetään maatalousyrit-
täjän aviopuolisosta, sovelletaan myös hen-
kilöön, jonka kanssa maatalousyrittäjä jatku-
vasti elää avioliittoa solmimatta yhteisessä
taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa ja
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joka on vakuutettu maatalousyrittäjien eläke-
lain 1 §:n 2 momentin 5 kohdan nojalla.

4 §
Luopumistuen saamisen edellytyksenä on,

että luopuja on luopumista edeltävän kym-
menen vuoden ajan harjoittanut omaan tai
yhteiseen lukuun maataloutta. Lisäksi edel-
lytetään, että luopuja on ollut vähintään vii-
den vuoden ajan välittömästi ennen luopu-
mista vakuutettu maatalousyrittäjien eläke-
lain nojalla maatalousyrittäjänä. Tällöin va-
kuutuksen voimassaoloaikaan rinnastetaan
aika, jona vakuutus on ollut keskeytettynä
maatalousyrittäjän työkyvyttömyyden vuok-
si.

Asetuksella säädetään tarvittaessa tarkem-
min 1 momentissa tarkoitetuista edellytyksis-
tä.

7 §
Luopumistuen saamisen edellytyksenä on,

että luopuja luopumisen tapahduttua pysy-
västi lopettaa kaupallisen maatalouden har-
joittamisen. Niin ikään luopumistuen saami-
sen edellytyksenä on, ettei luopuja luopumi-
sen tapahduttua tee metsätalouden hankinta-
työtä.

Luopumistuen saamisen edellytyksenä on,
että luopuja lopettaa myös muut kuin 1 mo-
mentissa tarkoitetut ansiotyöt tai että hänen
ansiotulonsa näistä muista töistä voidaan
arvioida kuukaudessa pienemmiksi kuin
työntekijäin eläkelain (395/1961) 1 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitettu määrä kak-
sinkertaisena. Tällöin tulona ei kuitenkaan
pidetä sosiaalihuoltolaissa (710/1982) tarkoi-
tettua omaishoidon tukea eikä perhehoitaja-
laissa (312/1992) tarkoitettua palkkiota.
Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa ta-
pauksessa nuoremman aviopuolison tulee
lopettaa tai vähentää ansiotyötään viimeis-
tään silloin, kun hän täyttää 55 vuotta.

Sukupolvenvaihdosluovutus

9 §
Luopuminen maatalouden harjoittamisesta

voi tapahtua sukupolvenvaihdosluovutuksella
siten, että luopuja luovuttaa maatilan pelto-
maan ja tuotantorakennukset maatalouden
harjoittamista varten tilanpitoa jatkavalle
luovutuksensaajalle,

1) jolla on riittävä ammatillinen pätevyys
maatalouden harjoittamiseen;

2) joka ei ole täyttänyt 40 vuotta;

3) jonka pysyväisluonteiset tulot muusta
kuin maatilataloudesta ja tilalta käsin harjoi-
tetusta maatilatalouden liitännäistoiminnasta
luopumishetkellä arvioituina eivät ylitä ase-
tuksessa säädettyä enimmäismäärää;

4) joka osoittaa, että luopumisen kohteena
oleva maatila tai hänelle muodostuva maatila
on taloudellisesti elinkelpoinen;

5) jolle muodostuvan maatilan voidaan
katsoa täyttävän ympäristöä, hygieniaa ja
eläinten hyvinvointia koskevat vähimmäis-
vaatimukset; ja

6) joka sitoutuu viljelemään maatilaa ja
asumaan tilalla tai sellaisella etäisyydellä
siitä, että tila tulee asianmukaisesti hoidetuk-
si huomioon ottaen muun muassa eläinsuoje-
lulain (247/1996) säännökset, niin kauan
kuin luopujalle maksetaan luopumistukea,
vähintään kuitenkin viiden vuoden ajan.

Kun luopujan tila on porotaloustila tai sii-
hen verrattava tila, luopuminen voi tapahtua
luovuttamalla porot, luovutuksensaajalle tar-
peelliset tuotantorakennukset ja -rakennelmat
1 momentin 1—3 kohdassa säädetyt edelly-
tykset täyttävälle, porotalouden harjoittajaksi
ryhtyvälle luovutuksensaajalle, jolle luovu-
tuksen seurauksena muodostuu asetuksella
säädettävän vähimmäiskokovaatimuksen
täyttävä porokarja. Tällöin luovutuksensaa-
jan tulee sitoutua harjoittamaan porotaloutta
niin kauan kuin luopujalle maksetaan luopu-
mistukea, vähintään kuitenkin viiden vuoden
ajan.

Asetuksella säädetään tarkemmin 1 ja 2
momentissa tarkoitetuista edellytyksistä sekä
määräajasta, jossa 1 momentin 1, 4 ja 5 koh-
dassa säädettyjen edellytysten on viimeistään
täytyttävä. Jos sanotut edellytykset eivät täy-
ty luopumishetkellä, luovutuksensaajan on
annettava sitoumus niiden täyttämisestä sää-
detyssä määräajassa.

Luovutus maatalousyrittäjälle

10 §
Luopuminen maatalouden harjoittamisesta

voi tapahtua siten, että luopuja luovuttaa
maatilan peltomaan osina tai kokonaan lisä-
maaksi maatalouden harjoittamista varten
yhdelle tai useammalle luovutuksensaajalle,

1) joka luopumisen tapahtuessa harjoittaa
maataloutta maatilalla, johon luopujan pelto
tulee lisämaaksi;

2) joka on ottanut maatalousyrittäjien elä-
kelain 1 §:n säännösten mukaisesti sanotussa
laissa säädettyä vähimmäiseläketurvaa kos-
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kevan vakuutuksen maatilatalouden harjoit-
tajana;

3) joka ei ole täyttänyt 55 vuotta;
4) jonka maatilan peltoala luovutuksen

johdosta kasvaa vähintään kahdella hehtaa-
rilla; ja

5) joka sitoutuu viljelemään tilaa niin
kauan kuin luopujalle maksetaan luopumis-
tukea, vähintään kuitenkin viiden vuoden ajan.

Kun luopujan tila on porotaloustila tai sii-
hen verrattava tila, luopuminen voi tapahtua
luovuttamalla porot porotaloutta ennestään
harjoittavalle poronomistajalle, joka on ot-
tanut 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun
vakuutuksen poronomistajana ja joka täyttää
1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun ikäedel-
lytyksen. Luovutuksensaajan yrityksen tulee
luovutuksen johdosta kasvaa vähintään 20
porolla. Luovutuksensaajan on sitouduttava
harjoittamaan porotaloutta niin kauan kuin
luopujalle maksetaan luopumistukea, vähin-
tään kuitenkin viiden vuoden ajan.

Asetuksella säädetään tarkemmin 1 ja 2
momentissa tarkoitetuista edellytyksistä.

13 §
Edellä 9 §:n 1 momentissa ja 10 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettu luovutus voi tapahtua
myös kahdelle luovutuksensaajalle ja heidän
aviopuolisoilleen yhdessä. Tällöin molem-
pien, ja jos kyse on aviopuolisoista, ainakin
toisen on täytettävä luovutuksensaajalle sää-
detyt edellytykset.

14 §
Kun luopujana on maatilan omistaja tai

omistajan aviopuoliso, pellon ja tuotantora-
kennusten luovutus voi tapahtua kaupalla,
lahjalla tai vaihdolla muuhun kuin maa- ja
metsätalousmaahan. Kun luopujana on 3 §:n
1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu henkilö,
luovutuksena pidetään myös lesken ja peril-
listen välistä ositusta ja perinnönjakoa.

Kun luopujan tila on porotaloustila tai sii-
hen verrattava tila, 9 §:n 2 momentissa ja
10 §:n 2 momentissa tarkoitettu porojen ja
tuotantorakennusten sekä -rakennelmien luo-
vutus voi tapahtua kaupalla tai lahjalla.

15 §
Tässä laissa tarkoitetun luopumisen katso-

taan tapahtuneen, kun luovutuskirja on alle-
kirjoitettu.

16 a §
Jos luopujana on porotalouden harjoittaja,

luopumisen tulee koskea kaikkia luopujan ja
hänen aviopuolisonsa omistamia poroja.
Kaupallisen porotalouden harjoittamisen
päättyessä luopujalle ja hänen puolisolleen
voi kuitenkin tarvittaessa jäädä omaan käyt-
töön vähäinen määrä poroja. Omaan käyt-
töön jäävien porojen enimmäismäärästä sää-
detään asetuksella.

17 §
Luopumistuen määrä perustuu maata-

lousyrittäjälle maatalousyrittäjien eläkelain
nojalla vahvistettuun työtuloon.

Luopumistuki muodostuu perusmäärästä ja
täydennysosasta.

18 §
— — — — — — — — — — — — —

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 alkaes-
sa olisi ollut oikeus työkyvyttömyyseläkkee-
nä myönnettyyn kansaneläkkeeseen. Täyden-
nysosaa laskettaessa ei kuitenkaan sovelleta,
mitä kansaneläkelain 25 b §:ssä ja 28 §:n 1
momentissa säädetään. Täydennysosaa las-
kettaessa sovelletaan, mitä kansaneläkelaissa
on säädetty eläkkeen määräytymisestä puo-
lisoille myös silloin, kun kysymys on tämän
lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuista henki-
löistä. Täydennysosaa määrättäessä sovelle-
taan kansaneläkelain 26 §:n 5 momenttia
sellaisena kuin se oli voimassa kansaneläke-
lain muuttamisesta annetun lain (547/1993)
tullessa voimaan. Sen jälkeen kun luopumis-
tuki on myönnetty, täydennysosan määrää
tarkistetaan vain sanotun lain 32 a §:n 3 mo-
mentissa tarkoitettujen perhesuhteiden muu-
tosten johdosta.
— — — — — — — — — — — — —

20 §
Luopumistukea on haettava ennen 15 §:ssä

tarkoitettua luopumista.
— — — — — — — — — — — — —
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21 §
Hakijan on liitettävä hakemukseen osa-

puolten allekirjoittama luovutuskirjan luon-
nos tai esisopimus ehdollista päätöstä varten.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ehdollinen
päätös raukeaa, jos luonnosta tai esisopi-
musta vastaavaa lopullista luovutuskirjaa tai
niiden jäljennöstä ei ole toimitettu eläkelai-
tokselle kuuden kuukauden kuluessa ehdolli-
sen päätöksen antamisesta.
— — — — — — — — — — — — —

22 §
Luopumistukea suoritetaan viimeisestä

15 §:ssä tarkoitetusta luopumisajankohdasta,
ei kuitenkaan ennen kuin

1) luopuja on täyttänyt 55 vuotta;
2) luopuja on lopettanut kaupallisen maa-

talouden harjoittamisen ja metsätalouden
hankintatyöt 7 §:n 1 momentissa tarkoitetul-
la tavalla;

3) luopuja on lopettanut tai vähentänyt
muita ansiotöitään siinä määrin, että hänen
ansionsa näistä töistä voidaan arvioida jää-
vän alle 7 §:n 2 momentissa säädetyn mää-
rän;

4) kuntoutustuen maksaminen on päättynyt
siinä tapauksessa, että luopujalla on luopu-
misen tapahtuessa ollut oikeus kuntoutustu-
keen;

5) luopumisen kohteena olevan tilan pelto-
maan hallinta ja luovutettujen porojen omis-
tusoikeus sekä 9 §:ssä tarkoitetuissa tapauk-
sissa myös tuotantorakennusten ja -rakennel-
mien hallinta on siirtynyt luovutuksensaajal-
le; ja

6) luovutuksensaaja on ryhtynyt täyttä-
mään 9 §:n 1 momentin 6 kohdassa, 9 §:n 2
momentissa, 10 §:n 1 momentin 5 kohdassa
tai 10 §:n 2 momentissa tarkoitettua si-
toumustaan.

Luopumistukea ei makseta vajaalta kalen-
terikuukaudelta.

23 §
Jos luopumistuen saajalle myönnetään kan-

saneläkelain tai työntekijäin eläkelain 8 §:n
4 momentissa tarkoitettujen lakien, säännös-
ten tai määräysten mukainen täysi työkyvyt-
tömyyseläke, yksilöllinen varhaiseläke, työt-
tömyyseläke, vanhuuseläke tai varhennettu
vanhuuseläke, luopumistuen täydennysosa
lakkautetaan. Mikäli luopumistuen saajalle
myönnetty edellä tarkoitettu eläke lakkaa,
täydennysosan maksaminen aloitetaan uudel-
leen eläkkeen lakkaamista seuraavan kuu-
kauden alusta.

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 kuukau-
dessa. Tällöin ei tulona oteta huomioon
7 §:n 2 momentissa tarkoitettua tuloa, jota ei
lueta ansiotyöstä saaduksi tuloksi luopumis-
tukea myönnettäessäkään.
— — — — — — — — — — — — —

28 §
Luovutuksensaajalla on oikeus keskeyttää

9 §:n 1 momentin 6 kohdassa, 9 §:n 2 mo-
mentissa, 10 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja
10 §:n 2 momentissa tarkoitetun si-
toumuksensa täyttäminen asevelvollisuutensa
suorittamisen, maatilataloudellisten tai maa-
tilataloutta tukevien ammattiopintojensa taik-
ka muun hyväksyttävän syyn vuoksi. Tällai-
sen esteen kestäessä vuotta pitemmän ajan
eläkelaitoksen on pidennettävä sitoumusai-
kaa vastaavalla ajalla, jollei luovutuksensaaja
osoita, että hän itse, hänen aviopuolisonsa
tai toinen luovutuksensaaja täyttää sitoumuk-
sen velvoitteet.

29 §
Jollei 9 tai 10 §:ssä tarkoitettu luovutuk-

sensaaja täytä sitoumustaan, eikä tämä johdu
28 §:ssä tarkoitetusta hyväksyttävästä syystä,
on eläkelaitoksen velvoitettava hänet korvaa-
maan eläkelaitokselle luopumistuen pääoma-
arvo, joka määrätään sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön vahvistamien perusteiden mukaan.
— — — — — — — — — — — — —

30 §
Luopumistuki lakkautetaan, jos luopuja

ryhtyy harjoittamaan maataloutta tai metsäta-
loutta vastoin 7 §:n 1 momentissa säädettyä
kieltoa.
— — — — — — — — — — — — —

34 §
Tämän lain täytäntöönpanosta huolehtivat

kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset, työ-
voima- ja elinkeinokeskukset, maa- ja met-
sätalousministeriö, Paliskuntain yhdistys se-
kä eläkelaitos.

Tämän lain mukaan työvoima- ja elinkei-
nokeskuksille kuuluvien tehtävien hoitami-
sesta Ahvenanmaan maakunnassa säädetään
asetuksella.
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35 §
— — — — — — — — — — — — —

Jos eläkelaitos katsoo, että kunnan maa-
seutuelinkeinoviranomaisen lausunto on sel-
västi tulkinnanvarainen, eläkelaitos voi lisäk-
si pyytää hakemuksesta työvoima- ja elinkei-
nokeskuksen lausunnon. Jos luopujana on
porotalouden harjoittaja, eläkelaitos voi pyy-
tää hakemuksesta myös Paliskuntain yhdis-
tyksen lausunnon.

Eläkelaitos ratkaisee luopumistukea koske-
van hakemuksen saatuaan kunnan maaseu-
tuelinkeinoviranomaisen ja, 2 momentissa
tarkoitetuissa tapauksissa, työvoima- ja elin-
keinokeskuksen ja Paliskuntain yhdistyksen
lausunnon asiassa.

36 §
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten,

työvoima- ja elinkeinokeskusten sekä maa-
ja metsätalousministeriön asiana on eläkelai-
toksen ohella valvoa, että luopumistuen saa-
ja ei harjoita maataloutta ja että luopuja sekä
luovutuksensaaja noudattavat tässä laissa
tarkoitettuja sitoumuksia.
— — — — — — — — — — — — —

37 §
— — — — — — — — — — — — —

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen,
työvoima- ja elinkeinokeskuksen tai Palis-
kuntain yhdistyksen tämän lain nojalla anta-
maan lausuntoon ei saa hakea muutosta va-
littamalla.

40 §
— — — — — — — — — — — — —

Jollei tässä laissa muuta säädetä, luopumis-
tuen valvontaan sovelletaan maaseutuelinkei-
nojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatetta-
vasta menettelystä annetun lain (1336/1992)
säännöksiä soveltuvin osin.
— — — — — — — — — — — — —

Eläkelaitoksella on velvollisuus antaa maa-
ja metsätalousministeriölle tarvittavat tiedot
tämän lain mukaisten etuuksien saajista ja
sitoumuksen antajista maa- ja metsätalouden
rakennepoliittisista toimenpiteistä annetussa
laissa (1303/1994) tarkoitetun pellon metsit-
tämistukijärjestelmän valvontaa varten.

Tämä laki tulee voimaan asetuksella sää-
dettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Tätä lakia sovelletaan, jos luopuminen ta-
pahtuu 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen
jälkeen, kuitenkin viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2002.

Luopumisiin, jotka ovat tapahtuneet 1 päi-
vänä tammikuuta 1995 tai sen jälkeen, kui-
tenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta
1999, sovelletaan tämän lain voimaan tulles-
sa voimassa olleita säännöksiä, kuitenkin
niin, että tämän lain 1 §:ää, 18 §:n 3 mo-
menttia ja 40 §:n 5 momenttia sovelletaan
myös sanottuna aikana tapahtuneisiin luopu-
misiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Ministeri Erkki Tuomioja
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Liite Saamenkielinen käännös

1 §
Dán lágas mearriduvvo eanadoalu árraealáhaga

birra, mii
1) luohpama dáhpáhuvadettiin jagiid 1995—

1999 vuoππuduvvá Eurohpa Ovttastumi oassái-
ruhtadan vuogádahkii, man birra mearriduvvo
eanadoalu árraealáhatdoarjagii guoski Ovttastumi
vuogádaga birra addojuvvon ráπi ásahusas (EEO)
Nr 2079/92; ja

2) luohpama dáhpáhuvadettiin jagiid 2000—
2002 vuoππuduvvá váldegottálaª vuogádahkii, mii
prinsihpaid dáfus vástida ráπi ásahusas (EO) Nr
1257/1999 Eurohpa eanadoalu stivren- ja doarjun-
foandda (suomag. EMOTR) doarjagis eanadoalu
ovddideami várás oaivvilduvvon eanadoalu ár-
raealáhatvuogádaga.

Dán lága vuoπul juolluduvvo eanadoalu struk-
tuvrra buorideami várás luohpandoarjja eanadoal-
lofitnodatbargiide, geat bissova∏∏at heitet barga-
mis eanadoaluin nugo dán lágas lea daddjojuvvon.

2 §
Dán lágas oaivvilda:
1) eanadoallofitnodatbargi olbmo, gii bargá

eanadoaluin alccesis dahje oktasaª ávkki ovdii;
2) eanadállu ovtta dahje eanet dáluid dahje

dálloosiid hábmen ovttadaga, masa gullet beal-
ddut ja mii lea oaivvilduvvon eanadállodoaluin
bargama várás; go lea jearaldat boazodoaluin bar-

gamis, de eanadállun geh∏∏ojuvvo maiddái boa-
zoekonomiijalágas (161/1990) oaivvilduvvon boa-
zodoallodállu ja eará dansullasaª dállu;

3) eanadoallu luonddu bissovaª buvttadan-
návccaide vuoππuduvvi doaimma, earret meahc-
cedoalu ja guolástusa, nugo ásahusain dárkileap-
pot mearriduvvo;

4) eanadállodoallu eanadoalu ja meahccedo-
alu;

5) ealáhatlágádus eanadoallofitnodatbargiid
ealáhatlágas (467/1969) oaivvilduvvon eanadoal-
lofitnodatbargiid ealáhatlágádusa; ja

6) gieldda dálonguovloealáhuseiseváldi dálon-
guovloealáhusaid hálddahusa birra gielddain ad-
dojuvvon lága (1558/1991) 3 §:s oaivvilduvvon
doaibmaorgána, virgehálddaªeaddji dahje luoht-
támuªolbmo.

Dat mii dán lágas mearriduvvo eanadoallofitno-
datbargi náittosguoimmi birra, guoskaduvvo
maiddái olbmui, geainna eanadoallofitnodatbargi
bissova∏∏at eallá náitalkeahttá oktasaª dállodoalus
náittosdililágan dilis ja gii lea oadjuduvvon eana-
doallofitnodatbargiid ealáhatlága 1 §:a 2 mome-
antta 5 ∏uoggá vuoπul.

4 §
Luohpandoarjaga oaΩΩuneaktun lea ahte luohp-

pi lea luohpanbottu ovddit logi jagi áigge bargan
eanadoaluin alccesis dahje oktasaª ávkki ovdii.

Láhka
eanadoallofitnodatbargiid luohpandoarjaga birra addojuvvon lága rievdadeamis

Addojuvvon Helssegis juovlamánu 30. beaivve 1999
—————

Riikkabeivviid mearrádusa mielde
gomihuvvojit eanadoallofitnodatbargiid luohpandoarjaga birra juovlamánu 16. beaivve 1994 addoju-

vvon lága (1293/1994) 3 §:a 3 momeanta ja 11 ja 12 §,
rievdaduvvojit 1 §:a 1 ja 2 momeanta, 2, 4 ja 7 §, 9 § ja dan ovddabealde leahkki gaskabajil∏ála, 10 §

ja dan ovddabealde leahkki gaskabajil∏ála, 13—15 ja 17 §, 18 §:a 3 momeanta, 19 §:a 1 momeanta,
20 §:a 1 momeanta, 21 §:a 1 ja 2 momeanta, 22 ja 23 §, 25 §:a 1 momeanta, 28 §, 29 §:a 1 momeanta,
30 §:a 1 momeanta, 34 §, 35 §:a 2 ja 3 momeanta, 36 §:a 1 momeanta, 37 §:a 3 momeanta ja 40 §:a
2 momeanta,

dakkárin go dain leat 2 § lágas 68/1996, 4 § muhtumassii ovdalis máinnaªuvvon lágas, 13 § muhtumas-
sii lágas 342/1999, 19 §:a 1 momeanta lágas 1498/1995 ja 40 §:a 2 momeanta máinnaªuvvon lágas 342/
1999, ja

lasihuvvojit láhkii oππa 16 a § ja 40 §:ii, dakkárin dat lea muhtumassii máinnaªuvvon lágas 342/1999,
oππa 5 momeanta ∏uovvova∏∏at:
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Dasa lassin gáibiduvvo ahte luohppi lea leamaª
uhcimustá viπa jagi áigge dakka ovdal luohpama
oadjuduvvon eanadoallofitnodatbargiid ealáhatlá-
ga vuoπul eanadoallofitnodatbargin. Dalle oaju fá-
musleahkináiggiin buohtastahttojuvvo áigi, man
áigge dáhkádus lea leamaª gaskkaldahttojuvvon
eanadoallofitnodatbargi bargonávccahisvuoπa
dihte.

Ásahusain mearriduvvo dárbbu mielde dárki-
leappot 1 momeanttas oaivvilduvvon gáibádusaid
birra.

7 §
Luohpandoarjaga oaΩΩuneaktun lea ahte luohp-

pi luohpama oktavuoπas bissova∏∏at heaitá barga-
mis gávppálaª eanadoaluin. Dasa lassin luohpan-
doarjaga oaΩΩuneaktun lea ahte luohppi ii bargga
meahccedoaluin dienasbargun.

Luohpandoarjaga oaΩΩuneaktun lea ahte luohp-
pi heaitá maiddái bargamis eará go 1 momeanttas
oaivvilduvvon dienasbargguiguin dahje ahte su
dietnasiid dáin bargguin sáhttá árvvoªtallat báhcit
mánotbajis uhcibun go bargiid ealáhatlága (395/
1961) 1 §:a 1 momeantta 2 ∏uoggás oaivvilduvvon
mearri guovttegeardásaΩΩan. Dalle dienasin ii
goittot lohkkojuvvo sosiálafuolahuslágas (710/
1982) oaivvilduvvon oapmaha∏∏aiddikªundoarjja
iige bearaªdikªunlágas (312/1992) oaivvilduvvon
máksu. Ovdalis 5 §:a 2 momeanttas oaivviduvvon
dáhpáhusas nuorat náittosguoibmi galgá heaitit
dahje geahpedit ieΩas dienasbarggu ma∫imustá
dalle, go deavdá 55 jagi.

Buolvadatmolsunluohpadeapmi

9 §
Eanadoaluin bargamis heaitin sáhttá dáhpáhu-

vvat buolvadatmolsunluohpadeami bokte nu, ahte
luohppi luohpada eanadálu bealdduid ja buvtta-
danvisttiid eanadoalu joπiheami várás dállodo-
aluin joatki luohpadeamioaΩΩui,

1) geas lea doarvái buorre ámmátlaª dohkálaª-
vuohta eanadoaluin bargamii;

2) gii ii leat deavdán 40 jagi;
3) gean bissovaªlundosaª dietnasat eará go

eanadállodoalus ja dálus joπihuvvon eanadállodo-
alu lotnolasdoaimmas luohpama áigge árvvoªta-
ladettiin eai mana badjel ásahusas mearriduvvon
alimusmeari;

4) gii ∏ájeha ahte luohpanvuoláª eanadállu dah-
je sutnje ªaddi eanadállu lea ekonomala∏∏at eal-
lindohkálaª;

5) geasa ªaddi eanadálu sáhttá geah∏∏at deavdit
birrasii, hygieniijai ja ealliid buorredillái guoski
uhcimusgáibádusaid; ja

6) gii ∏atnasa gilvit eanadálu ªaddadaneatna-
miid ja ássat dálus dahje dakkár gaskka duohken
das ahte dállu ªaddá ortnetmielde dikªojuvvot, go
váldá vuhtii earret eará ealliidsuodjalanlága (247/
1996) njuolggadusaid, nu guhká go luohppái mák-
sojuvvo luohpandoarjja, uhcimustá goittot viπa
jagi áigge.

Go luohppi dállu lea boazodoallodállu dahje
dansullasaª dállu, de luohpan sáhttá dáhpáhuvvat
luohpademiin bohccuid, luohpadeamioaΩΩui
dárbbaªlaª buvttadanvisttiid ja -rusttegiid 1 mo-
meantta 1-3 ∏uoggás ásahuvvon eavttuid deavdi
luohpadeamioaΩΩui, gii áigu bargagoahtit boazo-
doaluin ja geasa luohpadeami bokte ªaddá boazo-
eallu, mii deavdá ásahusain mearriduvvon uhci-
mussturrodatgáibádusa. Dalle luohpadeamioaΩΩu
galgá ∏atnasit bargat boazodoaluin nu guhká go
luohppái máksojuvvo luohpandoarjja, uhcimustá
goittot viπa jagi áigge.

Ásahusain mearriduvvo dárkileappot 1 ja 2
momeanttas oaivvilduvvon eavttuid ja mearreáig-
gi birra, mas 1 momeantta 1, 4 ja 5 ∏uoggás ásahu-
vvon eavttut galget ma∫imustá dievvat. Jos daddjo-
juvvon eavttut eai dieva luohpama áigge, de
luohpadeamioaΩΩu galgá addit ∏atnaseami daid
dievvamis ásahuvvon mearreáiggi sisa.

Luohpadeapmi eanadoallofitnodatbargái

10 §
Eanadoaluin bargamis heaitin sáhttá dáhpáhu-

vvat nu, ahte luohppi luohpada eanadálu bealdoe-
atnama osiid mielde dahje ollisin lasseeanan
eanadállodoalu joπiheami várás ovtta dahje eanet
luohpadeamioaΩΩuide,

1) gii luohpama áigge bargá eanadoaluin eana-
dálus, masa luohppi bealdu ªaddá lasseeanan;

2) gii lea váldán eanadoallofitnodatbargiid
ealáhatlága 1 §:a njuolggadusaid mielde daddjo-
juvvon lágas mearriduvvon uhcimusealáhatdoar-
jagii guoski oaju eanadállodoallin;

3) gii ii leat deavdán 55 jagi;
4) gean eanadálu bealdoviidodat luohpadeami

bokte lassána uhcimustá guvttiin hektáriin; ja
5) gii ∏atnasa gilvit dálu ªaddadaneatnamiid nu

guhká go luohppái máksojuvvo luohpandoarjja,
uhcimustá goittot viπa jagi áigge.

Go luohppi dállu lea boazodoallodállu dahje
dansullasaª dállu, de luohpan sáhttá dáhpáhuvvat
luohpademiin bohccuid boazoeaiggádii, gii bargá
juo ovddeΩis boazodoaluin ja gii lea váldán 1 mo-
meantta 2 ∏uoggás oaivvilduvvon oaju boazoe-
aiggádin ja gii deavdá 1 momeantta 3 ∏uoggás
oaivvilduvvon ahkeeavttu. LuohpadeamioaΩΩu fit-
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nodat galgá luohpadeami geaΩil lassánit uhcimus-
tá 20 bohccuin. LuohpadeamioaΩΩu galgá ∏atnasit
bargat boazodoaluin nu guhká go luohppái mákso-
juvvo luohpandoarjja, uhcimustá goittot viπa jagi
áigge.

Ásahusain mearriduvvo dárkileappot 1 ja 2
momeanttain oaivvilduvvon eavttuid birra.

13 §
Ovdalis 9 §:a 1 momeanttas ja 10 §:a 1 mome-

anttas oaivvilduvvon luohpadeapmi sáhttá dáhpá-
huvvat maiddái guovtte luohpadeamioaΩΩui ja
sudno náiggosguimmiide oktasa∏∏at. Dalle guktot,
ja jos jearaldat lea náittosguimmeΩiin, goittot nub-
bi galgá deavdit luohpadeamioaΩΩui ásahuvvon
eavttuid.

14 §
Go luohppin lea eanadálu oamasteaddji dahje

oamasteaddji náittosguoibmi, de bealddu ja
buvttadanvistti luohpadeapmi sáhttá dáhpáhuvvat
gávppi, ske∫kema dahje lonuheami bokte eará go
eana- ja meahccedoalloeatnamii. Go luohppin lea
3 §:a 1 momeantta 3 ∏uoggás oaivvilduvvon olm-
moª, de luohpadeapmin geh∏∏ojuvvo maiddái
leaskka ja árbbola∏∏aid gaskasaª osiidejuogadea-
mi ja árbejuogu.

Go luohppi dállu lea boazodoallodállu dahje
dansullasaª dállu, de 9 §:a 2 momeanttas ja 10 §:a
2 momeanttas oaivvilduvvon bohccuid ja buvtta-
danvisttiid ja -rusttegiid luohpadeapmi sáhttá
dáhpáhuvvat gávppi dahje ske∫kema bokte.

15 §
Dán lágas oaivvilduvvon luohpama sáhttá

geah∏∏at dáhpáhuvvan, go luohpadangirji lea
vuollái∏állojuvvon.

16 a §
Jos luohppin lea boazodoalli, de luohpan galgá

guoskat luohppi ja su náittosguoimmi oamastan
buot bohccuide. Go boazodoalli gávppálaª boazo-
doallu lea nohkan, de luohppái ja su náittosguoi-
bmái sáhttá goittot dárbbu mielde báhcit ieΩas
atnui muhtun boazu. IeΩas atnui báhcci bohccuid
alimusmeari birra mearriduvvo ásahusain.

17 §
Luohpandoarjaga meari vuoππun leat eanado-

allofitnodatbargiid ealáhatlága vuoπul nannejuv-
von bargodietnasat.

Luohpandoarjja ∏oahkkana vuoππomearis ja
dievasmahttinoasis.

18 §
— — — — — — — — — — — — — —

Vuoππomearrái guoskaduvvo, mii bargiid ealá-
hatlága 7 g, 8 ja 8 a §:s mearriduvvo. Vuoππome-
arri dárkkistuvvo almmolaª bálká- ja haddedásis
dáhpáhuvvan nuppástusaid mielde nugo bargiid
ealáhatlága 9 §:s mearriduvvo.

19 §
Luohpandoarjaga dievasmahttinoassi lea seam-

ma stuoris go dat álbmotealáhat, mii luohppái
liv∏∏ii mieπihuvvon, jos sus luohpandoarjaga álg-
gedettiin liv∏∏ii lean vuoigatvuohta bargonávcca-
hisealáhahkan mieπihuvvon álbmotealáhahkii.
Dievasmahttinoasi rehkenasttedettiin ii goittot
guoskaduvvo, mii álbmotealáhatlága 25 b §:s ja
28 §:a 1 momeanttas mearriduvvo. Dievasmahtti-
noasi rehkenasttedettiin guoskaduvvo, mii álbmo-
tealáhatlágas lea mearriduvvon ealáhaga mearra-
ªuvvama birra guimmeΩiidda maiddái dalle, go
jearaldat lea dán lága 2 §:a 2 momeanttas oaiv-
vilduvvon olbmuin. Dievasmahttinmeari mearri-
dettiin guoskaduvvo álbmotealáhatlága 26 §:a 5
momeanta dakkárin go dat lei fámus dalle, go
álbmotealáhaga rievdadeami birra addojuvvon
láhka (547/1993) boπii fápmui. Das ma∫∫á go
luohpandoarjja lea juolluduvvon, de dievasmaht-
tinoasi mearri dárkkistuvvo duªªe dalle, go daddjo-
juvvon lága 32 a §:a 3 momeanttas oaivvilduvvon
bearaªgaskavuoπat nuppástuvvet.
— — — — — — — — — — — — — —

20 §
Luohpandoarjja galgá ohccojuvvot ovdal 15 §:s

oaivvilduvvon luohpama.
— — — — — — — — — — — — — —

21 §
Ohcci galgá laktit ohcamii oassebeliid

vuollái∏állin luohpadangirjji árvalusa dahje ovda-
soahpamuªa evttolaª mearrádusa várás.

Ovdalis 1 momeanttas oaivvilduvvon evttolaª
mearrádus máhccá, jos árvalusa dahje ovdasoah-
pamuªa vástideaddji loahpalaª luohpadangirji
dahje daid mielddus ii leat doaimmahuvvon ealá-
hatlágádussii guπa mánu sisa evttolaª mearrádusa
addimis.
— — — — — — — — — — — — — —

22 §
Luohpandoarjja máksojuvvo 15 §:s oaivvilduv-

von ma∫imuª luohpanáigemearis, ii goittot ovdal
go

1) luohppi lea deavdán 55 jagi;
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2) luohppi lea heaitán bargamis gávppálaª
eanadoaluin ja meahccedoalu dienasbargguiguin
nugo 7 §:a 1 momeanttas lea daddjojuvvon;

3) luohppi lea loahpahan dahje geahpedan eará
dienasbargguidis dan muddui ahte su dietnasiid
dáin bargguin sáhttá árvvoªtallat báhcit vuollel
7 §:a 2 momeanttas mearriduvvon meari;

4) veajuiduhttindoarjaga máksin lea nohkan
dan dáhpáhusas ahte luohppis lea luohpama
dáhpáhuvvama áigge leamaª vuoigatvuohta vea-
juiduhttindoarjagii;

5) luohpanvuloª dálu bealdoeatnama hálddaªe-
apmi ja luohpaduvvon bohccuid oamastanvuoi-
gatvuohta ja 9 §:s oaivvilduvvon dáhpáhusain
maiddái buvttadanvisttiid ja -rusttegiid hálddaªe-
apmi lea sirdaªuvvan luohpadeamioaΩΩui; ja

6) luohpadeamioaΩΩu lea deavdigoahtán ieΩas
∏atnaseami nugo 9 §:a 1 momeantta 6 ∏uoggás,
9 §:a 2 momeanttas, 10 §:a 1 momeantta 5 ∏uoggás
dahje 10 §:a 2 momeanttas lea daddjojuvvon.

Luohpandoarjja ii máksojuvvo váilevaª kalen-
dermánotbajis.

23 §
Jos luohpandoarjaga oaΩΩui mieπihuvvo dievas

bargguhisvuoπaealáhat álbmotealáhatlága dahje
bargiid ealáhatlága 8 §:a 4 momeanttas oaivvildu-
vvon lágaid, njuolggadusaid dahje mearrádusaid
mielde, de individuála árraealáhat, bargguhis-
vuoπaealáhat, boaresvuoπaealáhat dahje áradu-
vvon boaresvuoπaealáhat ja luohpandoarjaga die-
vasmahttinoassi heaittihuvvo. Jos luohpandoarja-
ga oaΩΩui mieπihuvvon ovdalis máinnaªuvvon
ealáhat nohká, de dievasmahttinoasi máksigohtet
fas oππasit ealáhaga nohkama ∏uovvovaª mánot-
baji álggu rájes.

25 §
Luohpandoarjja ii máksojuvvo dan kalender-

mánus, man áigge luohpandoarjaga oaΩΩu lea die-
nasbarggus ja dine uhcimustá bargiid ealáhatlága
1 §:a 1 momeantta 2 ∏uoggás oaivvilduvvon meari
guovttegeardásaΩΩan mánus. Dalle ii sisaboahtun
váldojuvvo vuhtii 7 §:a 2 momeanttas oaivvildu-
vvon dienas, mii ii lohkkojuvvo dienasbarggus
dinejuvvon sisaboahtun luohpandoarjaga juollu-
dettiinge.
— — — — — — — — — — — — — —

28 §
LuohpadeamioaΩΩus lea vuoigatvuohta gask-

kalduhttit 9 §:a 1 momeantta 6 ∏uoggás, 9 §:a 2
momeanttas, 10 §:a 1 momeantta 5 ∏uoggás ja
10 §:a 2 momeanttas oaivvilduvvon ∏atnaseami

soalddátbálvalusa vázzima, eanadállodollui guos-
ki dahje eanadoalu doarju ámmátlohkamiid dahje
eará dohkálaª siva dihte. Go dákkár hehttehus
bistá guhkit go jagi, de ealáhatlágádus galgá guhki-
dit ∏atnasanáiggi vástideaddji áiggiin, jos
luohpadeamioaΩΩu ii ∏ájet ahte son ieª, su guoibmi
dahje luohpadeamioaΩΩuin nubbi deavdá ∏atnase-
apmái ásahuvvon geatnegasvuoπaid.

29 §
Jos 9 dahje 10 §:s oaivvilduvvon luohpadea-

mioaΩΩu ii deavdde ieΩas ∏atnaseami, iige dát
boaπe 28 §:s oaivvilduvvon dohkálaª siva dihte,
de ealáhatlágádus galgá geatnegahttit su buhttet
ealáhatlágádussii luohpandoarjaga oaiveopmo-
datárvvu, mii mearriduvvo Sosiála- ja dearvvas-
vuoπaministeriija nannen ákkaid mielde.
— — — — — — — — — — — — — —

30 §
Luohpandoarjja heaittihuvvo, jos luohppi bar-

gagoahtá eanadoaluin dahje meahccedoaluin
7 §:a 1 momeanttas mearriduvvon gielddu vuostá.
— — — — — — — — — — — — — —

34 §
Dán lága ollaªuhttimis fuolahit gielddaid dálon-

guovloealáhuseiseválddit, bargofápmo- ja ealá-
husguovddáΩat, Eana- ja meahccedoalloministe-
riija, Bálgosiid ovttastus ja ealáhatlágádus.

Dán lága mielde bargofápmo- ja ealáhusguov-
ddáΩiidda gulli bargguid dikªumis Ålándda eana-
gottis mearriduvvo ásahusain.

35 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos ealáhatlágádusa mielas gieldda dálonguov-
loealáhuseiseválddi cealkámuª lea ∏ielgasit dulko-
ma duohken, de ealáhatlágádus sáhttá dasa lassin
bivdit ohcama birra bargofápmo- ja ealáhusguov-
ddáΩa cealkámuªa. Jos luohppi lea boazodoalli, de
ealáhatlágádus sáhttá bivdit ohcama birra maiddái
Bálgosiid ovttastusa cealkámuªa.

Ealáhatlágádus ∏oavdá luohpandoarjagii guoski
ohcama, go lea fidnen gieldda dálonguovloealáhu-
seiseválddi ja, 2 momeanttas oaivvilduvvon dáh-
páhusain, bargofápmo- ja ealáhusguovddáΩa ja
Bálgosiid ovttastusa cealkámuªa áªªis.

36 §
Gielddaid dálonguovloealáhuseiseválddiid,

bargofápmo- ja ealáhusguovddáΩiid ja Eana- ja
meahccedoalloministeriija bargun lea ealáhat-
lágádusa lassin bearráigeah∏∏at ahte luohpandoar-
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jaga oaΩΩu ii bargga eanadoaluin ja ahte luohppi ja
luohpadeamioaΩΩu ∏uvvot dán lágas oaivvildu-
vvon ∏atnasemiid.
— — — — — — — — — — — — — —

37 §
— — — — — — — — — — — — — —

Cealkámuªªii, man gieldda dálonguovloealá-
huseiseváldi, bargofápmo- ja ealáhusguovddáª
dahje Bálgosiid ovttastus lea addán dán lága
vuoπul, ii oa∏∏o ohcat nuppástusa váidimiin.

40 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos dán lágas ii nuppeláhkai mearriduvvo, de
luohpandoarjaga bearráigeah∏∏amii guoskaduv-
vojit lága (1336/1992) (láhka meannudeamis, mii
∏uvvojuvvo dálonguovloealáhusaid doarjando-
aimmaid divªªodettiin) njuolggadusat heivvolaª
osiin.
— — — — — — — — — — — — — —

Ealáhatlágádusa geatnegasvuohta lea addit
Eana- ja meahccedoalloministeriijai dárbbaªlaª

dieπuid dán lága mieldásaª ovdduid oaΩΩuin ja
∏atnaseami addiin eana- ja meahccedoalu struktu-
vrapolitihkalaª doaibmabijuid birra addojuvvon
lágas (1303/1994) oaivvilduvvon bealddu vuovde-
gilvindoarjjavuogádaga bearráigeah∏∏ama várás.

————
Dat goas dát láhka boahtá fápmui mearriduvvo

ásahusain.
Ovdal dán lága fápmuiboahtima sáhttá álgit

lága ollaªuhttimii guoski doaibmabijuide.
Dát láhka guoskaduvvo, jos luohpan dáhpáhuv-

vá oππajagimánu 1. beaivve 2000 dahje das
ma∫∫á, goittot ma∫imustá juovlamánu 31. beaivve
2002.

Luohpamiidda, mat leat dáhpáhuvvan
oππajagimánu 1. beaivve 1995 dahje das ma∫∫á,
goittotge ma∫imustá juovlamánu 31. beaivve 1999,
guoskaduvvojit dán lága fápmui boaπedettiin dálá
njuolggadusat, goittotge nu, ahte dán lága 1 §,
18 §:a 3 momeanta ja 40 §:a 5 momeanta guoska-
duvvojit maiddái daddjojuvvon áigge dáhpáhuv-
van luohpamiidda.

Helssegis juovlamánu 30. beaivve 1999

Dásseválddi Presideanta

MARTTI AHTISAARI

Ministtar Erkki Tuomioja
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As e t u s

N:o 1327

työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä
muutetaan työttömyysturvalain täytäntöönpanosta 2 päivänä marraskuuta 1984 annetun ase-

tuksen (742/1984) 4 a §:n 1 momentti sellaisena kuin se on asetuksessa 1404/1997 ja 2 mo-
mentti sellaisena kuin se on asetuksessa 1503/1994, sekä 4 c §:n 1 ja 2 momentti ja 4 g §:n
1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 732/1997, seuraavasti:

4 a §
Yritystoiminta on työttömyysturvalain

13 §:n 3 momentissa ja 16 a §:n 2 momen-
tissa tarkoitetuin tavoin olennaista niinä kuu-
kausina, joina henkilöllä on ollut voimassa
yrittäjien eläkelain (468/1969) mukainen
vakuutus toiminnasta, josta määritetty työtu-
lo on vähintään 710 euroa kuukaudessa. Jos
henkilö on vakuutettu työntekijäin eläkelain
(395/1961) mukaisesti, on mainitun lain mu-
kaisen työansion kuukaudessa vastattava
edellä sanottua summaa.

Mitä 1 momentissa säädetään sovelletaan
myös maatalousyrittäjien eläkelain
(467/1969) mukaisesti vakuutettuun maata-
lousyrittäjään, jonka mainitun lain mukainen
työtulo on vähintään 400 euroa kuukaudessa.
— — — — — — — — — — — — —

4 c §
Myyntivoittolaskelma on tehtävä yritystoi-

minnan lopettamisen yhteydessä päivärahaa
haettaessa riippumatta siitä, onko yri-
tysomaisuus tuolloin myyty.

Myyntivoitto lasketaan siten, että myynti-
hinnasta vähennetään:

1) oletettuna hankintamenona 50 prosent-
tia; tai

2) omaisuuden hankintamenon poistamatta
olevan osan ja voiton hankkimisesta aiheutu-
neiden kulujen yhteismäärä, jos se on suu-
rempi kuin 1 kohdassa tarkoitettu hankinta-
meno.
— — — — — — — — — — — — —

4 g §
Myyntivoitto jaksotetaan yrittäjän työtulon

perusteella laskien kuinka monen kuukauden
työtuloa myyntivoitto vastaa. Perusturvassa
jaksotus tehdään kuitenkin peruspäivärahan
määrän perusteella, jos se on suurempi kuin
3 momentissa tarkoitettu työtulo. Jos jakso-
tuksen jälkeen jää jakojäännöstä, kuukauteen
katsotaan sisältyvän 21,5 työpäivää.

Työtulona pidetään ansioturvassa sitä työ-
tuloa, jonka perusteella yrittäjä on vakuutta-
nut itsensä työttömyyskassassa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2000.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus

N:o 1328

eräistä määräyksistä

Annettu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1999

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 17 päivänä lokakuuta
1980 annetun asetuksen (696/1980) 2 b §n nojalla, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulu-
kuuta 1993 annetussa asetuksessa (1364/1993):

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut seuraavat määräykset:

Määräyksen nimike

STM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaan-
tulopäivä

Sosiaali- ja terveysministeriön määräys koti-
maisille vakuutusyhtiöille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999:65 23.12.1999 31.12.1999

Sosiaali- ja terveysministeriön määräys työ-
eläkevakuutusyhtiöille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999:66 23.12.1999 31.12.1999

Edellä mainittu määräys on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön määräyskokoelmassa.
Määräys on saatavissa sosiaali- ja terveysministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite Meritul-
linkatu 8, PL 267, 00171 Helsinki, puh. (09) 160 3825.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1999

Osastopäällikön sijainen, apulaisosastopäällikkö Jorma Perälä

Apulaisosastopäällikkö Jorma Heikkilä
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