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maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 32 §:n 2 ja 3 momentti, sellaisena kuin

niistä on 3 momentti laissa 915/2010, sekä
muutetaan 31 §, 33 §:n 1 momentti ja 36 §:n 1 momentin johdantokappale,
sellaisina kuin niistä ovat 33 §:n 1 momentti laissa 915/2010 ja 36 §:n 1 momentin

johdantokappale laissa 632/2009, seuraavasti:

31 §

Oikeus vanhuuseläkkeeseen

Maatalousyrittäjällä on oikeus jäädä van-
huuseläkkeelle 63—68 vuoden iän täyttä-
mistä seuraavan kalenterikuukauden alusta
tai lykätylle vanhuuseläkkeelle 68 vuoden iän
täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden jäl-
keen. Maatalousyrittäjällä on oikeus saada
vanhuuseläkettä siitä riippumatta, jatkaako
hän tässä laissa tarkoitettua maatalousyrittä-
jätoimintaansa.

Jos maatalousyrittäjä jää merimieseläke-
lain (1290/2006) mukaiselle vanhuuseläk-
keelle alennetussa eläkeiässä ennen 63 vuo-
den ikää, hänellä on oikeus jäädä tämän lain
mukaiselle vanhuuseläkkeelle merimieselä-
kelain mukaisessa eläkeiässä. Tällöin tämän
lain mukaisen eläkkeen määrä muunnetaan
vakuutusmatemaattisesti vastaamaan maata-
lousyrittäjän eläkkeellesiirtymisikää. Tar-
kemmat säännökset eläkkeen määrän muun-
tamisesta ja muuntamisessa käytettävistä ker-
toimista annetaan sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella.

33 §

Vanhuuseläkkeen alkaminen

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

36 §

Oikeus osa-aikaeläkkeeseen

Osa-aikatyöhön siirtyneellä 61—67-vuoti-
aalla maatalousyrittäjällä on oikeus osa-aika-
eläkkeeseen, jos:
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Ennen vuotta 1952 syntyneen maatalous-
yrittäjän oikeuteen jäädä varhennetulle van-
huuseläkkeelle ja varhennetun vanhuuseläk-
keen määrään sovelletaan kuitenkin 31 §:ää,
32 §:n 2 momenttia ja 33 §:n 1 momenttia
sellaisina kuin ne olivat voimassa tämän lain
voimaan tullessa.

Ennen vuotta 1958 syntyneen maatalous-
yrittäjän oikeuteen saada tämän lain mukai-

nen varhennusvähennyksellä vähentämätön
vanhuuseläke 62 vuoden iässä sovelletaan
32 §:n 3 momenttia ja 33 §:n 1 momenttia
sellaisina kuin ne olivat voimassa tämän lain
voimaan tullessa.

Ennen vuotta 1954 syntyneellä maatalous-
yrittäjällä on oikeus jäädä osa-aikaeläkkeelle
tämän lain voimaan tullessa voimassa ollei-
den säännösten mukaisesti.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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