
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvmaatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2019

81/2019

Laki
maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain

(612/2006) 12 luvun otsikko sekä 71 ja 78 §, sellaisena kuin niistä on 78 § osaksi laeissa
1282/2006 ja 1436/2011, ja

lisätään lakiin uusi 68 a ja 68 b § seuraavasti:

12 luku

Tietojen antaminen, saaminen, säilyttäminen ja salassapito

68 a §

Asiakirjojen ja tietojen säilyttäminen

Eläkelaitoksen on säilytettävä luopumistuen käsittelyyn liittyvät asiakirjat ja tiedot luo-
pujan elinajan ja viisi sen jälkeistä vuotta. Jos luopumistuki on saman luopumisen perus-
teella myönnetty useammalle luopujalle, kaikki samaa luopumista koskevat asiakirjat ja
tiedot on säilytettävä kaikkien luopujien elinajan ja viisi sen jälkeistä vuotta.

Jos 15, 17, 18–21, 23 tai 77 a §:ssä tarkoitettu sitoumus velvoittaa sitoumuksen anta-
nutta luopujan tai luopujien kuoleman jälkeen, luopumistuen käsittelyyn liittyvät asiakir-
jat ja tiedot on säilytettävä viisi vuotta sitoumuksen päättymisestä.

Valitusasiaa koskevien asiakirjojen säilyttämiseen sovelletaan, mitä työntekijän eläke-
lain 218 §:n 5 kohdassa säädetään, jollei asiakirjoja ole tämän pykälän 1 momentin nojalla
säilytettävä pidemmän ajan.

68 b §

Rekisteröidyn oikeuden rajaaminen

Tässä laissa tarkoitettuun henkilötietojen käsittelyyn ei sovelleta, mitä luonnollisten
henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikku-
vuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, jäljempänä tietosuoja-asetus,
18 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään.

71 §

Luopujan ja luopumistukea hakevan oikeus saada tietoja

Eläkelaitoksen on annettava luopujalle tämän pyynnöstä hallussaan olevat luopujan
luopumistukioikeutta koskevat tiedot. Asianosaisen tiedonsaantioikeudesta, oikeudesta
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saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta sekä oikeudesta tarkastaa itsestään rekisteriin
talletetut tiedot säädetään lisäksi julkisuuslaissa ja tietosuoja-asetuksessa.

Eläkelaitoksen on annettava luopumistukea hakevalle hakemuslomakkeella tai muulla
vastaavalla tavalla tiedot siitä, mistä hänen tietojaan voidaan hankkia ja mihin niitä voi-
daan säännönmukaisesti luovuttaa.

78 §

Viittaukset muuhun lainsäädäntöön

Jollei tästä laista muuta johdu, luopumistukeen sovelletaan, mitä työntekijän eläkelain
96–100 §:ssä säädetään palkkakertoimesta ja työeläkeindeksistä, 103 §:ssä eläkkeen ha-
kemisesta toisen henkilön puolesta, 105 §:n 2 ja 4 momentissa väliaikaisen päätöksen an-
tamisesta ja koneellisesta allekirjoittamisesta, 112 §:n 1 momentissa eläkkeen maksami-
sesta, 113 §:n 2 ja 3 momentissa eläkkeen maksamisen keskeyttämisestä ja eläkkeen lak-
kauttamisesta eläkkeensaajan todennäköisen kuoleman johdosta, 115 ja 116 §:ssä viiväs-
tyskorotuksen suorittamisesta eläkkeen maksamisen viivästymisen johdosta, 119 §:n 1
ja 2 momentissa, 120 §:n 2, 4 ja 5 momentissa sekä 121 ja 122 §:ssä eläkkeen maksami-
sesta Kansaneläkelaitokselle, työttömyyskassalle tai sosiaalihuoltolain (710/1982) mu-
kaiselle toimielimelle, 124 §:n 1 momentissa eläkkeen siirtämisen tai panttaamisen kiel-
losta, 180 §:ssä eläkelaitoksen vastuusta Eläketurvakeskuksen kustannuksista, 216 §:ssä
virka-avusta ja 217 §:ssä eläkelaitoksen toimihenkilön ja hallituksen jäsenen esteellisyy-
destä.

Jollei tästä laista muuta johdu, luopumistukeen sovelletaan myös, mitä maatalousyrit-
täjän eläkelain 114 ja 116–124 §:ssä, 125 §:n 2 momentissa, 126–132 ja 134 §:ssä sää-
detään Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta ja 103 §:n 1 momentissa työeläkeasioiden
muutoksenhakulautakunnan jäsenten määräämisestä.

————
Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä tammikuuta 2019.
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