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yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain (1273/2006) 30 § ja
lisätään 29 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 799/2012, uusi 6 momentti seuraavasti:

29 §
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentin estämättä lisäeläketur-
van mukainen täysi työkyvyttömyyseläke
muuttuu vanhuuseläkkeeksi ja osatyökyvyt-
tömyyseläke täyden työkyvyttömyyseläkkeen
määräiseksi vanhuuseläkkeeksi samasta iästä
kuin yrittäjän eläkelain mukainen työkyvyttö-
myyseläke.

30 §
Edellä 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua

lisäeläketurvaa vakuuttanut eläkelaitos kus-
tantaa vuosittain maksamistaan lisäeläketur-
van etuuksista aiheutuvan menon ensisijai-
sesti 2 momentissa tarkoitetusta tasausvas-
tuustaan. Jos eläkelaitoksen tasausvastuu ei
riitä edellä tarkoitettujen menojen kustanta-
miseen tai jos eläkelaitoksella ei ole 2 mo-
mentissa tarkoitettua tasausvastuuta, yrittäjän
eläkelain mukaista eläketurvaa hoitavat elä-
kelaitokset vastaavat lisäeläketurvan mukai-
sista etuuksista aiheutuvasta menosta yrittä-
jän eläkelain 139 §:n mukaisesti.

Työeläkevakuutusyhtiön ja eläkekassan
vastuuvelka 29 §:n 1 momentissa tarkoite-
tusta lisäeläketurvasta muodostuu kokonai-
suudessaan tasausvastuusta, johon lisätään
vuosittain tasausvastuulle laskettu yrittäjän

eläkelain 137 §:n 1 momentissa tarkoitettujen
laskuperusteiden mukainen perustekorko. Pe-
rustekorolla korotetusta tasausvastuusta vä-
hennetään vuosittain 1 momentissa tarkoite-
tut eläkelaitoksen maksamista etuuksista ai-
heutuvat menot sekä edellä mainituissa lasku-
perusteissa määrätyt, etuuksien hoitamisesta
aiheutuvia kuluja kattavat hoito-osat.

Jos lisäeläke jää kokonaan tai osittain tur-
vaamatta eläkelaitoksen konkurssin vuoksi,
yrittäjän eläkelain 1 §:n 3 momentissa tarkoi-
tetut eläkelaitokset vastaavat siitä yhteisesti
työntekijän eläkelain 181 §:n mukaisesti siten
kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sessa tarkemmin säädetään. Jos kuitenkin
vaje on vähäinen, se katetaan ensisijaisesti
kysymyksessä olevan eläkelaitoksen varoista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Lain 29 §:n 6 momenttia sovelletaan työ-
kyvyttömyyseläkkeisiin, joiden eläketapah-
tuma on 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen
jälkeen.

Lain 29 §:n 6 momenttia sovelletaan myös
sellaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen, jonka
eläketapahtuma on ennen tämän lain voi-
maantuloa ja yrittäjä täyttää yrittäjän eläke-
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lain (1272/2006) mukaisen vanhuuseläkeiän
tämän lain tultua voimaan.

Mitä 3 momentissa säädetään, ei kuiten-
kaan koske sellaista osatyökyvyttömyyselä-
kettä, jossa lisäeläkevakuutuksen mukainen
vanhuuseläkeikä on alle 63 vuotta.

Lain voimaan tullessa 30 §:n 2 momentissa
tarkoitettuun tasausvastuuseen siirretään

29 §:n 1 momentissa tarkoitetutusta lisäeläke-
turvasta viimeistään 31 päivänä joulukuuta
2013 kertynyt vastuuvelka. Lisäksi rekiste-
röidyn lisäeläketurvan mukaiset etuudet ovat
kokonaan yrittäjän eläkelain mukaista eläke-
turvaa hoitavien eläkelaitosten yhteisesti kus-
tannettavia ottaen kuitenkin huomioon, mitä
30 §:n 1 momentissa säädetään.
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