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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien 
eläkelain 6 b § :n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että maatalousyrittä
jien eläkelakia muutettaisiin niin, että maa
tilan pirstomisen vaikutukset sukupolven
vaihdoseläkkeen saantiin olisivat samanlaiset 
kuin maatilalaissa. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdo
tettu muutos 

Maatilalain pirstomissäännöksiä on muutettu 
1 päivänä elokuuta 1982 voimaan tulleella 
lailla ( 571/82) . Maatilan pirstomisella ei enää 
ole vaikutusta maatilalaissa ( 188/77) tarkoi
tettujen etuuksien saantiin, jos tilanpidon jatka
jan vanhemmat ovat joutuneet ennen maatilan 
sukupolvenvaihdosta luovuttamaan maata pa
kottavista taloudellisista syistä, ja pirstomisesta 
on ennen sukupolvenvaihdosta kulunut vähin
tään viisi vuotta tai jos vanhemmat tai toinen 
heistä on sittemmin kuollut, vähemmänkin 
aikaa. 

Maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL; 467/ 
69) voimassaoleva saannös tilan pirsto
misesta vastaa maatilalain pirstomissäännöksiä 
ennen lainmuutosta. MYEL:n 6 b § :n 6 mo
mentin mukaan luovuttajalla ei ole oikeutta 
sukupolvenvaihdoseläkkeeseen, jos hän on 1 
päivänä huhtikuuta 1977 tai sen jälkeen luo
vuttanut viljelmästään niin olennaisen osan, 
että luovutusta on pidettävä tilan pirstomisena. 

Tarkoituksena on ollut, että MYEL:a so
vellettaessa noudatettaisiin pirstomisasioissa sa
maa käytäntöä kuin maatilalain mukaisessa lai
noituksessa. Soveltamiskäytännön laina- ja eläke
asioissa tulisi tältä osin edelleenkin olla yhden
mukainen. Tästä syystä esitetään, että MYEL:n 
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6 b § :n 6 momenttiin sisällytetään maa
tilalain muutettua pirstomissäännöstä vastaava 
säännös. Ehdotetun läinsäännöksen sanonnalli
nen ero muutettuun maatilalain säännökseen 
verrattuna johtuu siitä, että eläkelain säännös 
koskee luovuttajaa ja maatilälain säännös luo
vutuksensaaj aa. 

. Hallituksen tarkoituksena on antaa samanai
kaisesti vastaavan sisältöinen esitys luopumis
eläkelain 7 § :n muuttamisesta. 

2. E s i t y k s en ta 1 o u d e 11 i s et 
vaikutukset 

Ehdotuksen valtiontaloudellinen merkitys on 
hyvin vähäinen. 

3. Voimaan t u 1 o 

Ehdotettava lainmuutos on tarkoitus saattaa 
voimaan heti lakiehdotuksen tultua hyväksytyk
si. Lainmuutos ei kuitenkaan koskisi ennen lain 
voimaantuloa tapahtuneita luovutuksia eikä an· 
nettuja etukäteispäätöksiä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava läkiehdotus: 
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Laki 
maatalousyrittäjien eläkelain 6 b § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maata
lousyrittäjien eläkelain 6 b §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 
1980 annetussa laissa (837 /80), näin kuuluvaksi: 

6 b § 

Oikeutta sukupolvenvaihdoseläkkeen saami
seen ei ole, jos luovuttaja on 1 päivänä huhti
kuuta 1977 tai sen jälkeen luovuttanut viljel
mästään niin olennaisen osan, että luovutusta 
on pidettävä tilan pirstomisena. Oikeutta eläk
keeseen ei kuitenkaan menetetä, jos pirstomi
sesta on ennen viljelmän luovutusta kulunut 
vähintään viisi vuotta tai vähemmänkin, kun 
luovuttajan aviopuoliso on sittemmin kuollut, 
ja pirstominen on johtunut pakottavista talou
dellisista vaikeuksista. 

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 1982 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tätä lakia sovelletaan niihin tapauksiin, jois
sa viljelmän luovutus tapahtuu tai maatalous
yrittäjien eläkelain 6 g §: ssä tarkoitettu ehdol
linen päätös eläkkeen perustuessa sanottuun 
pykälään annetaan tämän lain voimaantulon jäl
keen. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Marjatta Väänänen 
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Liite 

Laki 
maatalousyrittäjien eläkelain 6 b §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maata
lousyrittäjien eläkelain 6 b §:n 6 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 
1980 annetussa laissa (837 /80), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

6 b § 

Oikeutta sukupolvenvaihdoseläkkeen saami
seen ei ole, jos luovuttaja on 1 päivänä huhti
kuuta 1977 tai sen jälkeen luovuttanut viljel
mästään niin olennaisen osan, että luovutusta 
on pidettävä tilan pirstomisena. 

Oikeutta sukupolvenvaihdoseläkkeen saami
seen ei ole, jos luovuttaja on 1 päivänä huhti
kuuta 1977 tai sen jälkeen luovuttanut viljel
mästään niin olennaisen osan, että luovutusta 
on pidettävä tilan pirstomisena. Oikeutta eläk
keeseen ei kuitenkaan menetetä, jos pirstomi
sesta on ennen viljelmän luovutusta kulunut 
vähintään viisi vuotta tai vähemmänkin, kun 
luovuttajan aviopuoliso on sittemmin kuollut, 
ja pirstominen on johtunut pakottavista talou
dellisista vaikeuksista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tätä lakia sovelletaan niihin tapauksiin, jois
sa viljelmän luovutus tapahtuu tai maatalous
yrittäjien eläkelain 6 g §:ssä tarkoitettu ehdol
linen päätös eläkkeen perustuessa sanottuun 
pykälään annetaan tämän lain voimaantulon jäl
keen. 




