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Laki
maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain

(612/2006) 10 §, 29 §:n 1 ja 2 momentti, 42 §:n 4 ja 5 momentti ja 43 §:n 4 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 1 kohta laissa 1293/2007, 10 §:n 2 kohdan, 29 § 1 mo-

mentin sekä 42 §:n 4 ja 5 momentin suomenkielinen sanamuoto laissa 1282/2006, 29 §:n
2 momentti laissa 999/2008 ja 43 §:n 4 momentti laissa 1787/2009, seuraavasti:

10 §

Luopumistuen saamisen estävät eläkkeet

Oikeutta luopumistukeen ei ole luopujalla, joka luopumisen tapahtuessa saa:
1) kansaneläkelain (568/2007) tai kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain

(569/2007) mukaista toistaiseksi myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä tai varhennettua
vanhuuseläkettä; tai

2) maatalousyrittäjän eläkelain mukaista toistaiseksi myönnettyä täyttä työkyvyttö-
myyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai osittaista varhennettua vanhuuseläkettä.

29 §

Perusmäärän määräytyminen

Luopumistuen perusmäärä on yhtä suuri kuin se maatalousyrittäjän eläkelain mukainen
työkyvyttömyyseläke, joka maatalousyrittäjälle olisi myönnetty, jos hänellä luopumisen
tapahtuessa olisi ollut oikeus täyden työkyvyttömyyseläkkeen saamiseen. Perusmäärään
sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain säännöksiä sellaisina kuin ne olivat voimassa
maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta annetun lain (75/2016) ja maatalousyrittäjän
eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain (77/2016) voimaan
tullessa. Maatalousyrittäjän eläkelain 78 §:ssä tarkoitettu elinaikakerroin sekä mainitun
lain 84 §:ssä tarkoitettu palkkakerroin määräytyvät kuitenkin luopumisen tapahtuessa voi-
massa olevien palkkakertoimen ja elinaikakertoimen määräytymistä koskevien työnteki-
jän eläkelain säännösten mukaan. 

Perusmäärän suuruutta määrättäessä ei kuitenkaan oteta huomioon oikeutta eläkkee-
seen työntekijän eläkelain 74 §:ssä luetelluista etuuksista eikä valtion varoista suoritetta-
vasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta anne-
tun lain (644/2003) mukaista etuutta. Edellä mainittujen etuuksien perusteena olevia tulo-
ja tai työntekijän eläkelain 76 §:n 4 momentissa tarkoitettuja laskennallisia tuloja ei oteta
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huomioon tulevan ajan eläkkeen perusteena olevissa ansioissa. Perusmäärän suuruutta
määrättäessä ei myöskään oteta huomioon oikeutta eläkkeeseen, joka perustuu maatalo-
usyrittäjän eläkelain 10 a §:ssä tarkoitettuna apurahansaajana työskentelyyn, maatalo-
usyrittäjän työ- tai virkasuhteeseen taikka muuhun kuin maatalousyrittäjän eläkelaissa tar-
koitettuun yrittäjätoimintaan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

42 §

Luopumistuen perusmäärän muuttuminen vanhuuseläkkeeksi

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 momentissa tarkoitettua vanhuuseläkettä saavalle eläkelaitos voi myöntää ha-

kemuksesta eläkkeensaajan työ- tai virkasuhteen tai muun kuin maatalousyrittäjän eläke-
lain perusteella harjoitetun yrittäjätoiminnan perusteella karttuneen vanhuuseläkkeen si-
ten kuin työntekijän eläkelain 3 §:ssä mainituissa työeläkelaeissa vanhuuseläkkeen myön-
tämisestä säädetään.

Jos luopuja ei ole lopettanut tai vähentänyt muita ansiotöitään niin, että luopumistuen
perusmäärän maksaminen olisi aloitettu, 1 momentissa tarkoitetun maatalousyrittäjän elä-
kelain mukaisen vanhuuseläkkeen maksamisen aloittamista voidaan luopujan hakemuk-
sesta lykätä, jos hakemus tehdään ennen kuin luopuja täyttää 63 vuotta. Tällöin maatalo-
usyrittäjän eläkelain mukainen vanhuuseläke myönnetään erillisestä hakemuksesta. Maa-
talousyrittäjän eläkelain mukainen vanhuuseläke määräytyy 1 ja 2 momentissa tarkoite-
tuin tavoin aikaisintaan vanhuuseläkehakemusta seuraavan kuukauden alusta. Muiden
työntekijän eläkelain 3 §:ssä tarkoitettujen työeläkkeiden osalta noudatetaan, mitä 4 mo-
mentissa säädetään. 

43 §

Luopumistuen täydennysosan maksamisen lakkaaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos luopumistuen saajalle myönnetään muu kuin 2 momentissa tarkoitettu, työntekijän

eläkelain 3 §:ssä mainittujen työeläkelakien tai niiden voimaanpanosta annettujen lakien
mukainen täysi työkyvyttömyyseläke, työuraeläke, vanhuuseläke tai varhennettu vanhuu-
seläke, luopumistuen täydennysosa lakkautetaan. Mitä edellä säädetään, sovelletaan myös
työntekijäin eläkelain (395/1961) 8 §:n 4 momentissa tarkoitettujen lakien tai eläkesään-
nön mukaisiin vastaaviin eläkkeisiin. 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
Tämän lain 10 §:ää sekä 29 §:n 1 ja 2 momenttia sovelletaan luopumiseen, joka on ta-

pahtunut tämän lain voimaantulon jälkeen. Luopumiseen, joka on tapahtunut ennen tämän
lain voimaantuloa, sovelletaan 10 §:ää ja 29 §:n 1 ja 2 momenttia sellaisina kuin ne olivat
tämän lain voimaan tullessa.

Tämän lain 42 §:n 4 ja 5 momenttia sovelletaan luopumisiin, jotka ovat tapahtuneet 1
päivänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen ja joissa työntekijän eläkelain 3 §:ssä mainittujen
työeläkelakien mukaisen vanhuuseläkkeen eläketapahtuma on 1 päivänä tammikuuta
2017 tai sen jälkeen. Luopumisiin, jotka ovat tapahtuneet 1 päivänä tammikuuta 2007 tai
sen jälkeen ja joissa työntekijän eläkelain 3 §:ssä mainittujen työeläkelakien mukaisen
vanhuuseläkkeen eläketapahtuma ennen 1 päivää tammikuuta 2017 sovelletaan 42 §:n 4
ja 5 momenttia sellaisina kuin ne olivat tämän lain voimaantullessa.

Tämän lain 43 §:n 4 momenttia sovelletaan luopumisiin, jotka ovat tapahtuneet 1 päi-
vänä tammikuuta 2007 tai sen jälkeen.
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