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SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 32/2000 vp
Hallituksen esitys laeiksi yrittäjien eläkelain
1 ja 9 §:n sekä työntekijäin eläkelain 10 a ja
19 c §:n muuttamisesta
JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 28 päivänä marraskuuta 2000 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen
laeiksi yrittäjien eläkelain 1 ja 9 §:n sekä työntekijäin eläkelain 10 a ja 19 c §:n muuttamisesta
(HE 194/2000 vp).

Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- hallitussihteeri Maritta Hirvi, sosiaali- ja terveysministeriö
- tutkija Arto Laesvuori, Eläketurvakeskus
- asiamies Jukka Karhu, Palvelutyönantajat.
Lisäksi valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon Suomen Yrittäjiltä.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan yrittäjien eläkelakia
muutettavaksi siten, että aloittavan yrittäjän vakuutusmaksu olisi 75 prosenttia yrittäjien eläkelain mukaisesta vuosittain vahvistettavasta vakuutusmaksuprosentista. YEL-yrittäjällä olisi
oikeus ehdotettuun aloittavan yrittäjän vakuutusmaksualennukseen iästä riippumatta ensimmäisen yrittäjätoiminnan 48 kuukaudelta. Jos
yrittäjän ensimmäinen yrittäjätoiminta kestäisi
alle 48 kuukautta, vakuutusmaksu laskettaisiin
yrittäjän vaatimuksesta alennetun prosentin mukaan 48 kuukaudesta jäljelle jääneeltä ajalta vielä toisessa yrittäjätoiminnassa.
Ehdotetun aloittavan yrittäjän vakuutusmaksualennuksen soveltamisen edellytyksenä olisi,
että yrittäjän ensimmäinen yrittäjien eläkelain
mukainen yrittäjätoiminta alkaa lainmuutoksen
voimaantulon jälkeen. Sellaiseen YEL-yrittäjään, jonka yrittäjätoiminta on alkanut ennen ehdotettua lainmuutosta, sovellettaisiin lainmuu-

HE 194/2000 vp

toksen voimaantulon jälkeenkin aloittavan yrittäjän vakuutusmaksualennusta koskevia säännöksiä sellaisina kuin ne ovat ehdotetun lainmuutoksen voimaan tullessa.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työntekijäin eläkelakia siten, että työntekijälle myönnetty kuntoutusraha tai työkyvyttömyyseläke ja
siihen liittyvä kuntoutuskorotus voitaisiin maksaa työnantajalle samalta ajalta ja saman määräisenä kuin työnantaja on maksanut työntekijälle
palkkaa. Viittaussäännösten kautta ehdotettu
muutos koskisi merimieseläkelakia lukuun ottamatta myös muita yksityisten alojen työeläkelakien nojalla myönnettyjä etuuksia.
Lisäksi edellä mainittuihin lakeihin ehdotetaan tehtäväksi eräitä, lähinnä teknisluonteisia
tarkistuksia.
Ehdotetut lainmuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2001 alusta.
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten
hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2000
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
jäs.

Marjatta Vehkaoja /sd
Merikukka Forsius /vihr
Tuula Haatainen /sd
Saara Karhu /sd
Inkeri Kerola /kesk
Niilo Keränen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut
valiokuntaneuvos Eila Mäkipää.
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Valto Koski /sd
Marjaana Koskinen /sd
Pehr Löv /r
Juha Rehula /kesk
Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
Jaana Ylä-Mononen /kesk.

