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EDUSKUNNAN VASTAUS 189/2000 vp

Hallituksen esitys laeiksi yrittäjien eläkelain 1
ja 9 §:n sekä työntekijäin eläkelain 10 a ja
19 c §:n muuttamisesta

Asia

Valiokuntakäsittely

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi yrittäjien eläkelain 1 ja 9 §:n sekä työntekijäin eläkelain 10 aja 19 c §:n muuttamisesta (HE
194/2000 vp).

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta
mietinnön (StVM 32/2000 vp).

Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
yrittäjien eläkelain 1 ja 9 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun yrittäjien eläkelain ( 468/ 1969) 1 §: n 3 momentin
2 kohta ja 4 momentti sekä 9 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 4 momentti laissa 37311995 ja 9 §:n 2 momentti laissa 143611991,
seuraavasti:
1§
Tämä laki ei kuitenkaan koske:
2) yrittäjää, jonka 7 §: ssä tarkoitettu vuotuinen työtulo tämän lain alaisesta ansiotyöstä on
arvioitava keskimäärin pienemmäksi kuin työntekijäin eläkelain (395/ 1961) 1 §: n 1 momentin
2 kohdassa säädetty rahamäärä kerrottuna kahdellakymmenellä neljällä;
Tämä laki ei koske myöskään urheilemista.
Sitä koskevasta eläketurvasta säädetään urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetussa
laissa (575/2000).

HE 194/2000 vp
StVM 32/2000 vp

9§
Yrittäjän vakuutusmaksuprosentti on 75 prosenttia 1 momentin mukaisesta maksuprosentista ensimmäisen tämän lain mukaisen yrittäjätoiminnan 48 ensimmäiseltä kuukaudelta. Jos ensimmäinen yrittäjätoiminta kestää alle 48 kuukautta, vakuutusmaksu lasketaan yrittäjän vaatimuksesta alennetun prosentin mukaisena 48
kuukaudesta jäljelle jääneeitä ajalta vielä toisessa tämän lain mukaisessa yrittäjätoiminnassa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
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Tämän lain 9 §:n 2 momenttia sovelletaan sellaiseen yrittäjään, joka aloittaa yrittäjien eläkelain mukaisen yrittäjätoiminnan ensimmäisen
kerran tämän lain voimassa ollessa. Sellaiseen
yrittäjään, jonka yrittäjien eläkelain mukainen

yrittäjätoiminta on alkanut ensimmäisen kerran
ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan yrittäjien eläkelain 9 §:n 2 momenttia sellaisena
kuin se on voimassa tämän lain voimaan tullessa.

Laki
työntekijäin eläkelain 10 aja 19 c §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/ 1961) l 0 a §:n 2 momentti ja 19 c §:n l momentti,
sellaisina kuin ne ovat 10 a §:n 2 momentti laissa 148211995 ja 19 c §:n 1 momentti laissa
1331/1999, seuraavasti:
10 a §
Jos työsuhdeselvittely koskee eläketurvakeskuksen 1 §:n 7 momentin nojalla ratkaistavaa
asiaa, 1 momentissa tarkoitetun päätöksen antaa
eläketurvakeskus.
19 c §
Jos eläkelaitos on myöntänyt työntekijälle takautuvasti työkyvyttömyyseläkkeen ja työnantaja on maksanut hänelle samalta ajalta sairausajan palkkaa, eläke maksetaan tältä ajalta hakemuksesta työnantajalle, kuitenkin enintään samalta ajalta maksetun palkan määräisenä. Eläkettä ei makseta työnantajalle siltä osin kuin se
on 4 d §:n 4 momentin perusteella suoritettava
sairausvakuutusrahastolle eikä silloin, kun työn-

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2000
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antaja on saanut korvauksen maksamastaan palkasta muun lain nojalla. Jos työntekijälle on
myönnetty kuntootusraha tai työkyvyttömyyseläke ja siihen liittyvä kuntootuskorotus ja työnantaja on maksanut tai maksaa työntekijälle samalta ajalta palkkaa, menetellään kuntootusrahan tai työkyvyttömyyseläkkeen ja siihen liittyvän kuntootuskorotuksen maksamisessa samoin
kuin edellä työkyvyttömyyseläkkeen maksamisesta säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
Tämän lain 19 c §:n 1 momenttia sovelletaan
lain voimaan tulon jälkeen maksettaviin etuuksiin.

