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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalous
yrittäjien eläkelain 10 ja 13 §:n sekä maatalousyrittäji
en tapaturmavakuutuslain 15 ja 18 §:n muuttamisesta 

ESITYKSENPÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maa
talousyrittäjien eläkelakia siten, että Maata
lousyrittäjien eläkelaitoksen valmius maksaa 
eläkkeet ja korvaukset ajallaan turvataan. 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen maksu
valmiutta ehdotetaan parannettavaksi siirtä
mällä vuosina 2001-2004 puolet eläkejär
jestelmän sijoitusten tuotoista Maatalousyrit
täjien eläkelaitoksen käytettäväksi. Lisäksi 
valtion maksuvalmiussuorituksella turvattai
siin Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen enna
koimaton lyhytaikaisen rahoituksen 
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tarve. Maatalousyrittäjien eläkelakiin lisättäi
siin myös valtuus säätää asetuksella vakuu
tusmaksujen eräpäivästä. 

Samalla ehdotetaan täsmennettäväksi maa
talousyrittäjien tapaturmavakuutuslain rahoi
tusosuuksien laskemista ja vakuutusmaksun 
perintää koskevia säännöksiä. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2001 talousar
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001. 
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PERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
toiminnan kustannukset 

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen totmm
nan kustannukset muodostuvat maatalous
yrittäjien eläkelain (467/1969) mukaisista 
eläkemenoista, kuntootuksen aiheuttamista 
kustannuksista ja ryhmähenkivakuutuskorva
uksis.ta, maatalousyrittäjien tapaturmavakuu
tuslam (102611981) mukaisista korvausme
noista, sairausvakuutuslain mukaisen oma
vastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille 
annetun lain ( 118/1991) mukaisista sairaus
päivärahamenoista, maatalousyrittäjien su
kupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 
( 1317/1990) mukaisista sukupolvenvaih
doseläkemenoista, maatalousyrittäjien luo
pumistuesta annetun lain (129311994) mukai
sista luopumistuista, maatalousyrittäjien luo
pumiskorvauksesta annetun lain ( 1330/1992) 
mukaisista luopumiskorvauksista, maatalous
tuotannon lopettamistuesta annetun lain 
(1340/1996) mukaista lopettamistuista, luo
pumiseläkelain ( 16/197 4) mukaisista luopu
mi~eläkkeistä sekä eläkelaitoksen liike- ja 
hOitokuluista. Lisäksi Maatalousyrittäjien 
eläkelaitos huolehtii lomituspalveluista siinä 
laajuudessa kuin maatalousyrittäjien lomi
tuspalvelulaissa (123111996) säädetään. Maa
talousyrittäjien eläkelaitoksen eläke- ja kor
vausmenojen määrä oli vuonna 1999 noin 
3 700 miljoonaa markkaa sekä liike- ja hoi
tokulujen määrä työturvallisuus- ja lomitus
toiminnasta aiheutuvia kuluja lukuun otta
matta noin 120 miljoonaa markkaa. 

1.2. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
eläke- ja tapaturmavakuutusjär
jestelmän rahoituslähteet 

Maatalousyrittäjien eläkevakuutuksen ra
hoituks~sta säädetään maatalousyrittäjien 
eläkelam 13 §:ssä. Maatalousyrittäjien eläke
vakuutuksen kustannuksista vastaavat Maata
lousyrittäjien eläkelaitos ja valtio. Maatalo-

usyrittäjien eläkelaitoksen rahoitusosuus 
muodostuu vakuutusmaksuista, joista ensin 
vähennetään Maatalousyrittäjien eläkelaitok
sen kohtuulliset hoitokulut, ja sijoitusten tuo
toista. Vakuutusmaksuina ei oteta huomioon 
sellaisia maksamatta jääneitä vakuutusmak
s':lja~ jo~ka on jätetty ulosottotoimin perittä
vtkst tat valvottu konkurssissa taikka jotka 
sisältyvät yrityksen saneerausohjelmaan, vel
kajärjestelyssä olevan henkilön maksuohjel
maan tai näitä vastaavaan vapaaehtoiseen 
velkajärjestelyyn. Valtio vastaa maatalous
yrittäjien eläkevakuutuksen kustannuksista 
muilta osin. Ryhmähenkivakuutuksen kus
tannuksista valtion vastuulla on kuitenkin 
vain kolmannes. Valtio ei myöskään osallistu 
maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetun maatalousyrittäjien va
paaehtoisen lisäeläkevakuutuksen rahoittami
seen. Vapaaehtoisen lisäeläkevakuutuksen 
eläkemenot ja vastaavat hallintokustannukset 
katetaan kokonaan lisäeläkevakuutuksen va
kuutusmaksutuotoilla. 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksaa 
maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläk
keen yhteydessä myös muita yksityisen sek
torin työeläkkeitä. Niiden kustannusten kor
vaukset Maatalousyrittäjien eläkelaitos saa 
kyseisiä järjestelmiä hoitavilta eläkelaitoksil
ta. Eläketurvakeskus maksaa kustannusten 
korvauksia varten kuukausittain ennakkoa. 
Lopulliset kustannukset Eläketurvakeskus 
se~vittää vuosittain. Vastaavasti muut yksi
tytsen sektorin eläkelaitokset maksavat omi
en eläkkeittensä yhteydessä maatalousyrittä
jien eläkelain mukaisia eläkkeitä. Nämä 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kustaunet
tavat eläkkeet otetaan Eläketurvakeskuksen 
tekemässä selvittelyssä huomioon ja lisätään 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen maatalo
usyrittäjien eläkelain mukaiseen eläke
menoon. Vuonna 1999 Eläketurvakeskus 
maksoi Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle 
ennakoita 468 miljoonaa markkaa ja Maata
lousyrittäjien eläkelaitoksen Eläketurvakes
kukselta saamien lopullisten kustannusten 
korvausten määrä oli 462 miljoonaa mark
kaa. 



HE 153/2000 vp 3 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen 
rahoituksesta säädetään maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslain 15 ja 16 §:ssä. Maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustan
nukset rahoitetaan perusturvaosuudella, maa
talousyrittäjien vakuutusmaksuosuudella, 
valtion osuudella ja sijoitusten tuotoilla. 
Maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuus ja 
valtion osuus ovat molemmat 32,95 prosent
tia kokonaiskustannuksista. Valtion osuudes
ta vähennetään kuitenkin vapaaehtoisten pe
rusvakuutusten työtulojen määrää vastaava 
suhteellinen osuus, ja vakuutettujen osuuteen 
lisätään vastaava määrä. Perustuevaosuudella 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjärjes
telmää rahoitetaan siltä osin kuin maatalous
yrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaisiin 
korvauksiin sisältyy kustannuksia, jotka kuu
luisivat muutoin maatalousyrittäjien eläkejär
jestelmän taikka kansaneläke-, sairausvakuu
tus- tai perhe-eläkejärjestelmän rahoitettavik
si. Perustuevaosuudesta vastaavat Maatalous
yrittäjien eläkelaitos maatalousyrittäjien elä
kelain toimeenpanijana ja Kansaneläkelaitos. 
Koska valtio vastaa osin myös viimeksi mai
nittujen järjestelmien kustannuksista, sille tu
lee perustuevaosuuden kautta maatalousyrit
täjien tapaturmavakuutuksesta myös välillisiä 
kustannuksia. 

Maatalousyrittäjien sukupolvenvaih-
doseläkkeistä annetun lain mukaisista suku
polvenvaihdoseläkkeistä aiheutuvat eläke
menot ja hoitokulut yhdistetään mainitun lain 
41 §:n mukaan maatalousyrittäjien eläkelain 
mukaisiin vastaaviin kuluihin ja rahoitetaan 
siten kuin maatalousyrittäjien eläkelain 13 
§:ssä säädetään. Muiden luopumisjärjestel
mien (luopumistuki, -korvaus ja -eläke sekä 
lopettamistuki) kustannukset maksetaan val
tion varoista erillisinä erinä. 

1.3. Vakuutusmaksutulot 

Vuoden 2000 alussa oli maatalousyrittäjien 
eläkelain ja maatalousyrittäjien tapaturmava
kuutuslain perusteella pakollisen vakuutuk
sen ottaneita vakuutettuja yhteensä noin 
105 000, vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ot
taneita noin 6 000, ja vapaaehtoisen maatalo
usyrittäjien työajan tapaturmavakuutuksen 
ottaneita noin 23 000. Maatalousyrittäjien 
eläkelaitos perii vuonna 2000 vakuutetuilta 

maatalousyrittäjien eläke- ja ryhmähenkiva
kuutusmaksuina noin 725 miljoonaa markkaa 
ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
mukaisina työajan vakuutusmaksuina noin 67 
miljoonaa markkaa. 

Vakuutusmaksujen suorittamisesta sääde
tään maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 
(667/1969) 17 §:ssä. Maatalousyrittäjien ta
paturmavakuutuslain mukainen vakuutus
maksu peritään maatalousyrittäjien eläkeva
kuutusmaksun yhteydessä maatalousyrittäji
en eläkeasetuksessa tarkoitettuina maksupäi
vinä. Molemmat vakuutusmaksut peritään 
vakuutetulta samalla maksukortilla. Vakuute
tut maksavat vakuutusmaksun yhdessä, kah
dessa tai kolmessa erässä eläke- ja tapatur
mavakuutusmaksujen yhteenlasketun määrän 
mukaan. Jos maksu on alle 1 448,98 markkaa 
vuodessa, sen maksupäivä on toukokuun 
viimeinen päivä. Maksupäivät ovat helmi
kuun ja elokuun viimeinen päivä, jos vuotui
nen maksu on 1 448,98-4 346,95 markkaa. 
Jos maksu on yli 4 346,95 markkaa vuodes
sa, maksupäivät ovat helmi-, touko- ja elo
kuun viimeinen päivä. Markkarajat on il
maistu vuoden 2000 indeksissä. 

Vakuutetuista noin 85 000 maksaa vakuu
tusmaksunsa kolmessa erässä ja 24 000 kah
dessa erässä. Yhdessä erässä vakuutusmak
sunsa maksavat ovat kaikki vapaaehtoisen 
vakuutuksen ottaneita, noin 2 000 eläkeva
kuutettuaja 23 000 tapaturmavakuutettua. 

1.4. Maatalousyrittäjien eläke- ja tapa
turmavakuutusjärjestelmän valti
on osuuksien ennakot 

Maatalousyrittäjien eläkevakuutusjärjes-
telmän valtion osuuksien ennakoista sääde
tään maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 20 
§:ssä. Maatalousyrittäjien eläkejärjestelmän 
menojen kattamista varten sosiaali- ja terve
ysministeriö vahvistaa marraskuussa valtion 
osuuden ennakon määrän seuraavalle kalen
terivuodelle. Kesäkuussa ministeriö vahvis
taa valtion osuuden lopullisen määrän edelli
seltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa 
vuoden jälkimmäisen puoliskon ennakkoeri
en määrät. Lisäksi ministeriö tarkistaa mar
raskuussa joulukuutta suoritettavan ennak
koerän määrän. 

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa vaiti-
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on osuuden ennakon Maatalousyrittäjien elä
kelaitokselle 12 eränä kunkin kuukauden en
simmäisenä päivänä. Sukupolvenvaihdoselä
kemenot yhdistetään maatalousyrittäjien elä
kelain mukaisiin menoihin valtion osuuden 
ennakkoa maksettaessa. Enoakan määrästä 
maksetaan: 

tammikuulta 13% heinäkuulta 10% 
helmikuulta 10% elokuulta 10% 
maaliskuulta 4% syyskuulta 4% 
huhtikuulta 8% lokakuulta 8% 
toukokuulta 10% marraskuulta 10% 
kesäkuulta 5% joulukuulta 8% 

Valtio maksoi maatalousyrittäjien eläkease
tuksen 20 §:ssä tarkoitettuja valtion osuud~n 
ennakoita vuonna 1999 yhteensä 2 119 mil
joonaa markkaa. Lopullinen valtion osuu~ 
maatalousyrittäjien eläkejärjestelmässä oh 
vuonna 1999 yhteensä noin 2 120 miljoonaa 
markkaa. 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen 
osalta valtio, Kansaneläkelaitos ja Maatalo
usyrittäjien eläkelaitos suorittavat kuuk~~sit
tain ennakkona määrän, joka vastaa nuden 
osuuksien arvioitua määrää. Ennakoiden 
vahvistamismenettely, jaksotus ja maksupäi
vät, joista säädetään maatalousyrittäjien t~pa
turmavakuutusasetuksen (37511982) 7 Ja 8 
§:ssä, ovat samat kuin maatalousyrittäjien 
eläkelain mukaisissa ennakoissa. 

Valtio maksoi maatalousyrittäjien tapatur
mavakuutuslain 16 §:ssä tarkoitettuja valtion 
osuuden ennakoita vuonna 1999 yhteensä 63 
miljoonaa markkaa. Lopullinen valtion osuus 
oli vuonna 1999 yhteensä noin 61 miljoonaa 
markkaa. Kansaneläkelaitoksen enoakat ja 
lopullinen osuus kustannuksista olivat noin 
50 miljoonaa markkaa. . 

Luopumisjärjestelmien (sukupolvenv~Ih
doseläkkeitä lukuun ottamatta) valtwn 
osuuksien ennakot maksaa maa- ja metsäta
lousministeriö tasaerin kuukausittain. Enna
koiden vahvistamismenettelystä ja maksu
päivistä säädetään maatalousyrittäjien luo-
pumistuesta annetussa asetuksessa 
(15 83/ 1994), 1 uopumiseläkeasetuksessa 
(258/1974) ja maatalousyrittäjien luopumis
korvauksesta annetussa asetuksessa 
(1468/1992). Valtio maksoi luopumisjärjes
telmien (sukupolvenvaihdoseläkkeitä lukuun 

ottamatta) valtion osuuden ennakoita vuonna 
1999 yhteensä noin 710 miljoonaa markkaa. 
Lopullinen valtion osuus oli luop~misjärj~s
telmissä vuonna 1999 yhteensä nom 715 mil
joonaa markkaa (josta Euroopan unionin 
osuus 91 miljoonaa markkaa). 

1.5. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
varat 

Maatalousyrittäjien eläkelain vuoden 1981 
loppuun voimassa olleen 13 §:n 1 momentin 
mukaan valtio suoritti Maatalousyrittäjien 
eläkelaitokselle avustuksena puolet mainit
tuun lakiin perustuvista eläke- ja etuusme
noista lukuun ottamatta vapaaehtoisen lisä
eläkevakuutuksen etuusmenoja. Jos eläkelai
toksen saarnat vakuutusmaksut, sijoitusten 
tuotto ja valtion avustus eivät yhteensä rii~tä
neet etuusmenojen ja eläkelaitoksen kuluJen 
kattamiseen, valtio maksoi puuttuvan määrän 
lisäavustuksena. Vuoteen 1975 saakka va
kuutusmaksut, sijoitusten tuotto ja valtion 
osuutena puolet eläkemenoista riittivät kat
tamaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
juoksevat kulut. Tulojen ja j~oksevien ~~~u
jen erotuksena syntynyt yhte r~hastmtun: 
Mainitusta vuodesta lähtien valtio maksoi 
myös lisäavustusta, joten rahastoa kerryttä
vää ylitettä ei enää syntynyt. 

Vuoden 1974 lopussa rahaston suuruus oli 
noin 68 miljoonaa markkaa. Sen jälkeen ra
hastoa ovat kasvattaneet muun muassa nor
mituoton ylittävät sijoitustuotot sekä toteutu
neitten hoitokulujen ja normitettujen hoitoku
lujen erotus. Teknisesti rahasto~ ?n kasvatta
nut myös se, että rahastoon on kirJattu ulosot
tosaamisten muutos. 

Rahasto toimii Maatalousyrittäjien elä
kelaitoksessa maatalousyrittäjien eläkejärjes
telmän mukaisten etuuksien sekä luopumis
järjestelmien etuuksien maksatuksen varmis
tajana. Rahaston suuruus on tällä hetkellä 
noin 133 miljoonaa markkaa. Siitä on ulosot
tosaamisten osuus noin 31 miljoonaa mark
kaa. Lisäksi rahaston varoilla on katettava 
aktivoidut käyttöomaisuusmenot sekä nor
maalit vakuutusmaksu- ja korkosaamiset, yh
teensä noin 65 miljoonaa markkaa. Rahaston 
varoista on siten käytännössä käytettävissä 
eläkelaitoksen maksuvalmiuden turvaami
seen noin 35 miljoonaa markkaa. 
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Tapaturmavakuutuksessa maksuvalmius on 
turvattu omilla, maatalousyrittäjien tapatur
mavakuutuslain mukaisilla rahastoilla. Työ
ajan tapaturmavakuutuksen rahaston suuruus 
on tällä hetkellä noin 214 miljoonaa markkaa 
ja vapaa-ajan vakuutuksen rahaston 68 mil
joonaa markkaa. Rahastot riittävät maatalo
usyrittäjien tapaturmavakuutusjärjestelmän 
maksuvalmiuden turvaamiseen. Maatalous
yrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaisia 
rahastoja ei voida käyttää maatalousyrittäjien 
eläkejärjestelmän ja luopumisjärjestelmien 
maksuvalmiuden turvaamiseen. 

1.6. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
maksuvalmiuteen liittyvät ongel
mat 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 30 päi
vänä marraskuuta 1999 työryhmän selvittä
maan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
maksuvalmiuteen liittyviä ongelmakohtia. 
Työryhmän ehdotukset julkaistiin Maatalo
usyrittäjien eläkelaitoksen maksuvalmiustyö
ryhmän muistiossa (Sosiaali- ja terveysminis
teriön työryhmämuistiaita 2000:6). 

Työryhmä totesi, että maatalousyrittäjien 
tulonmuodostus ja tulokertymän vuotuinen 
ajoitus ovat muuttuneet Suomen liityttyä Eu
roopan unioniin. Aikaisempaa huomattavasti 
suurempi osuus maatalousyrittäjien tuloista 
muodostuu valtion maksamista tuista. Erityi
sesti peltoalaperusteiset tuet maksetaan pää
osin loppuvuonna. Vakuutettujen tulonmuo
dostuksen kannalta Maatalousyrittäjien elä
kelaitoksen perimien vakuutusmaksujen 
kolmas, elokuun loppuun ajoittuva eräpäivä 
on liian varhainen. 
El~ke- ja korvausmenot ovat noin 97 pro

senttia Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
menoista. Menot jakaantuvat tasaisesti koko 
vuodelle. Työryhmä totesi, että jatkuvan 
maksuvalmiuden turvaamiseksi myös Maata
lousyrittäjien eläkelaitoksen tulojen eli edellä 
kuvattujen vakuutusmaksutulojen sekä valti
on, Kansaneläkelaitoksen ja Eläketurvakes
kuksen ennakoiden tulisi kohdentua tasaisesti 
menoihin nähden. 

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen maksu
valmiuden kannalta kriittinen ajankohta on 
kuukauden alku. Silloin on runsaalle 200 000 
eläkkeensaajalle maksettava eläkkeet, joiden 

yhteismäärä on nykyisin noin 330 miljoonaa 
markkaa kuukaudessa. Vaikka vakuutetut 
maksaisivat vakuutusmaksunsa eräpäivään 
mennessä, kaikki suoritukset eivät maksu
teknisistä syistä ole Maatalousyrittäjien elä
kelaitoksen käytettävissä seuraavan kuukau
den ensimmäisenä päivänä, jolloin eläkkeet 
maksetaan. Käytännössä osa vakuutusmak
suista suoritetaan myöhässä, mikä edelleen 
heikentää Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
maksuvalmiutta. Valtion osuuksien ennak
komaksut on jaettu eri kuukausille olettaen, 
että valtaosa edellisen kuukauden vakuutus
maksuista on Maatalousyrittäjien eläkelai
toksen käytössä seuraavan kuukauden eläk
keitä maksettaessa. 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos voi käyttää 
1970-luvun alkupuolella kertynyttä rahastoa 
maatalousyrittäjien eläkelain mukaisten 
eläkkeiden ja luopumisjärjestelmien etuuksi
en maksatuksen varmistajana. Tähän tarkoi
tukseen käytettävissä oleva määrä, noin 35 
miljoonaa markkaa, on työryhmän arvion 
mukaan riittävä vain, jos valtion osuuksien 
ennakoiden ja Eläketurvakeskuksen vastuun
jakoennakoiden arviointivirheet pysyvät koh
tuullisina. Työryhmä katsoi, että Maatalous
yrittäjien eläkelaitokselle voi työryhmän va
kuutusmaksuihin ehdottamien aikataulumuu
tosten toteuttamisen jälkeenkin syntyä mak
suvalmiusongelmia erityisesti loppuvuonna. 

2. Esityksen tavoitteet ja ehdote
tut muutokset 

2.1. Yleistä 

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on tur
vata Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen val
mius maksaa maatalousyrittäjien eläkelain ja 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
mukaiset etuudet ajallaan. Vakuutusmaksu
jen maksupäiviä samoin kuin valtion osuu
den ja perusturvaosuuksien ennakoiden jak
sotusta koskevat säännökset ovat luonteel
taan sellaisia, että niistä on perusteltua edel
leenkin säätää asetuksen tasolla. Siksi työ
ryhmän vakuutusmaksujen maksupäiviin ja 
rahoitusosuuksien ennakoiden jaksottamiseen 
ehdottamat muutokset toteutettaisiin maata-
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lousyrittäjien eläkeasetuksen ja maatalous
yrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen muu
taksin. Tässä esityksessä ehdotetaan kuiten
kin täsmennettäviksi maatalousyrittäjien elä
kelain ja maatalousyrittäjien tapaturmava
kuutuslain asiaa koskevia valtuussäännöksiä. 

2.2. Maatalousyrittäjien eläkelaki 

Maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n 1 mo
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
siihen lisättäisiin valtuus säätää vakuutus
maksun eräpäivistä valtioneuvoston asetuk
sella. Eräpäivistä säädetään nykyisinkin maa
talousyrittäjien eläkeasetuksen 17 §:ssä, mut
ta nimenomainen asetuksenantovaltuus tähän 
puuttuu. Maatalousyrittäjien eläkelain 21 
§:ssä on yleisvaltuus säätää lain täytäntöön
panosta ja soveltamisesta asetuksella. 

Työryhmän ehdottamat muutokset maata
lousyrittäjien eläkeasetukseen parantaisivat 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen maksu
valmiutta. Sen lisäksi ehdotetaan maatalous
yrittäjien eläkelain 13 §:ään lisättäväksi uusi 
5 momentti, jonka perusteella valtio takaisi 
kunakin ajankohtana Maatalousyrittäjien elä
kelaitoksen maksuvalmiuden. V aitio suorit
taisi tarvittaessa Maatalousyrittäjien eläkelai
tokselle niin sanottuna maksuvalmiussuori
tuksena sellaisen määrän varoja, että eläke
laitoksen maksuvalmius tulisi turvatuksi. 
Maatalousyrittäjien eläkelaitos maksaisi ky
seisen määrän takaisin välittömästi, kun elä
kelaitoksen maksuvalmius olisi jälleen pa
rantunut. Vastaava säännös valtion maksu
valmiussuorituksesta on kansaneläkelaissa 
(347/1956, 59 §:n 3 momentti) ja sairausva
kuutuslaissa (364/1963, 59 §:n 3 momentti). 

Myös Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
pysyvää valmiutta suoriutua menoista pyri
tään parantamaan. Maatalousyrittäjien eläke
lain 13 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 6 
momentti, jonka mukaan puolet maatalous
yrittäjien eläkelaitoksen vuotuisista sijoitus
ten normituotoista kirjattaisiin vuosina 
2001-2004 maksuvalmiuden parantamisek
si lain 10 §:n 4 momentissa tarkoitettuna vas
tuuvelkana. Kertyviä varoja voitaisiin käyt
tää maatalousyrittäjien eläkelain ja luopumis
järjestelmien mukaisten etuuksien maksatuk
sen turvaamiseen. 

Sijoitusten normituotto lasketaan maatalo-

usyrittäjien eläkelain 13 §:n 4 momentin mu
kaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvis
tamien perusteiden mukaisesti. Voimassa 
olevien perusteiden mukaan maatalousyrittä
jien eläkelain mukainen sijoitusten normi
tuotto on työntekijäin eläkelain (395/1961) 
12 a §:n 5 momentissa tarkoitetun perusteko
ron mukainen korko maatalousyrittäjien elä
kelain peruseläketurvan mukaiselle vakuu
tusmaksuvastuulle ilman ulosottosaamisia. 
Näin saatuun korkotuottoon lisätään perus
eläketurvan mukaisten vakuutusmaksujen 
viivästyskorot. Laskuperusteissa käytetyllä 
ilmaisulla "vakuutusmaksuvastuu" tarkoite
taan samaa kuin laissa käytetyllä ilmaisulla 
"vastuuvelka". Vastuuvelan määräytymisestä 
säädetään maatalousyrittäjien eläkelain l 0 
§:n 4 momentissa. Se on luonteeltaan yleis
varaus tulevien eläkemenojen maksamiseen 
ja maksatuksen varmistamiseen. 

2.3. Maatalousyrittäjien tapaturmava
kuutuslaki 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
15 §:n 3 momenttia ehdotetaan muutettavak
si siten, että valtion osuutta ja maatalousyrit
täjien vakuutusmaksuosuutta määrättäessä 
laskuperustekorkokannan ylittävästä maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutuksen sijoitus
ten tuotosta puolet alentaisi valtion osuutta ja 
puolet maatalousyrittäjien osuutta. Vastaavaa 
periaatetta on tähän saakka käytännössä nou
datettu sosiaali- ja terveysministeriön vahvis
tamien laskuperusteiden mukaisesti. Käytän
tö kirjattaisiin nyt lakiin. Muutos toteutettai
siin siten, että laissa nykyisin mainitut pro
senttiosuudet säilytettäisiin ja edellä tarkoi
tettu vähennys tehtäisiin valtion ja maatalo
usyrittäjien lopullisia maksuosuuksia lasket
taessa. Pykälän 1 momenttiin kirjattaisiin 
myös nykyisin noudatettu menettely, jonka 
mukaan sijoitusten tuotto lasketaan sosiaali
ja terveysministeriön maatalousyrittäjien elä
kelain 13 §:n 4 momentin nojalla vahvista
mien perusteiden mukaisesti. 

Lisäksi vakuutusmaksun perintää koskevan 
18 §:n 2 momentin viittaussäännöstä ehdote
taan täsmennettäväksi. Maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutusmaksu perittäisiin edel
leenkin maatalousyrittäjien eläkevakuutus
maksun yhteydessä siten kuin vakuutusmak-
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sujen perinnästä maatalousyrittäjien eläke
laissa ja sen nojalla annetussa maatalousyrit
täjien eläkeasetuksessa säädetään. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Koska puolet maatalousyrittäjien eläkelais
sa tarkoitetuista sijoitusten normituotoista 
kirjattaisiin vastuuvelkana, valtion rahoitus
osuus kasvaisi noin 6 miljoonalla markalla 
vuodessa seuraavan neljän vuoden ajan. 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen maksu
valmius paranee, koska maksuvalmiuden 
turvaamiseksi käytettävissä olevien varojen 
(vastuuvelan) on arvioitu vastaavasti kasva
van vuosina 2001 - 2004 yhteensä noin 24 
miljoonalla markalla. Tämän jälkeen palat
taisiin valtion osuuden määrittelyn osalta ny
kykäytäntöön. 

Maksuvalmiuden turvaamiseksi käytettä
vissä olevien varojen kartuttaminen kasvat
taisi vastaisuudessa Maatalousyrittäjien elä
kelaitoksen sijoitusten normituottoa ja vai
kuttaisi siten osaltaan valtion rahoitusosuutta 
alentavasti. Valtion osuutta pienentävä sijoi
tusten korkotuotto nousisi portaittain neljän 
vuoden aikana ja olisi viidennestä vuodesta 
eteenpäin noin 1 ,2 miljoonaa markkaa vuo
dessa nykyistä sijoitusten korkotuottoa kor
keampi. Normituoton mahdollinen ylite vah
vistaisi Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
maksuvalmiutta ja alite vastaavasti heikentäi
si sitä. 

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen maksu
valmiuden turvaaminen valtion maksuval
miussuorituksella aiheuttaisi valtiolle vähäi
siä korkokustannuksia siltä ajalta, jolloin 
maksuvalmiussuoritukseen olisi turvaudutta
va. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kan
nalta järjestelmän käyttöönotto vähentäisi 
poikkeuksellisiin maksuvalmiushäiriöihin 
liittyvää varautumistarvetta ja mahdollistaisi 
siten likviditeettivarojen nykyistä pitkäjännit
teisemmän ja tehokkaamman sijoittamisen. 
Tämä lisäisi vähäisessä määrin Maatalous
yrittäjien eläkelaitoksen korkotuloja. 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
muutosehdotuksilla ei ole nykytilanteeseen 
verrattuna taloudellisia vaikutuksia. 

Esitetyillä lainmuutoksilla ei ole maatalo
usyrittäjiin kohdistuvia välittömiä taloudelli-

sia vaikutuksia. Asetuksenmuutoksella toteu
tettavalla vakuutusmaksujen eräpäiväsiirrolla 
sen sijaan parannettaisiin maatalousyrittäjien 
mahdollisuuksia maksaa vakuutusmaksunsa 
ajallaan. Tällä olisi myös Maatalousyrittäjien 
eläkelaitoksen maksuvalmiutta parantava ja 
vähäisessä määrin myös korkotuottoja lisää
vä vaikutus. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja 
terveysministeriössä yhteistyössä Maatalous
yrittäjien eläkelaitoksen kanssa. Esitys poh
jautuu jaksossa 1.6. mainitun Maatalousyrit
täjien eläkelaitoksen maksuvalmiustyöryh
män ehdotuksiin. 

5. Tarkemmat säännökset 

Tarkoituksena on muuttaa maatalousyrittä
jien eläkeasetusta siten, että vakuutusmaksun 
eräpäivät muuttuisivat helmi-, touko- ja lo
kakuun 25 päiväksi. Eräpäivien aikaistami
sella kuukauden lopusta varmistettaisiin se, 
että vakuutusmaksutulot olisivat käytettävis
sä eräpäivää seuraavan kuukauden eläkkei
den maksatukseen. Elokuulta Iokakuulie siir
rettävä eräpäivä olisi lähempänä maatalous
tukien maksatusajankohtaa ja parantaisi sen 
vuoksi maatalousyrittäjien maksuvalmiutta. 

Myös valtion ennakkoerien jaksottamista 
on tarkoitus muuttaa ottaen huomioon loppu
vuoden eräpäivämuutos. Maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutusasetuksessa säädettyä val
tion osuuden ja perusturvaosuuksien enna
koiden jaksotusta muutettaisiin vastaavasti. 
Tarkoituksena on lisäksi, että maa- ja metsä
talousministeriö selvittää luopumisjärjestel
mittäin valtion osuuden poikkeuksellisen jak
sottamisen edellyttämät säädösmuutokset 

6. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 2001. Maatalousyrittäjien 
eläkelain 13 §:n 6 momentti olisi voimassa 
31 päivään joulukuuta 2004. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

maatalousyrittäjien eläkelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain ( 46711969) 

10 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1319/1995, sekä 
lisätään _13 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 91311981 ja 1656/1993, uusi 5 ja 6 momentti, 

seuraavasti: 

10 § 
Maatalousyrittäjä on velvollinen suoritta

maan tämän lain mukaista eläketurvaa varten 
vakuutusmaksun, joka lasketaan hänen työtu
lostaan. Vakuutusmaksu on alennetun pro
sentin mukainen siltä osin kuin työtulo on 
enintään 10 500 markkaa, väliprosentin mu
kainen siltä osin kuin työtulo ylittää 10 500 
markkaa mutta on enintään 16 500 markkaa, 
ja perusprosentin mukainen työtulon 16 500 
markkaa ylittävältä osalta. Vakuutusmaksun 
eräpäivistä säädetään valtioneuvoston ase
tuksella. 

13 § 

Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä 
säädetään valtion osuudesta tämän lain mu
kaisten eläkkeiden ja muiden etuuksien kus
tannuksista, valtion tulee suorittaa maatalo-

usyrittäjien eläkelaitokselle sellainen määrä 
varoja, että maatalousyrittäjien eläkelaitok
sen maksuvalmius on kunakin ajankohtana 
riittävästi turvattu (maksuvalmiussuoritus). 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-· 
tään, maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kus
tannettavaa osuutta määrättäessä otetaan 
vuosina 2001-2004 huomioon puolet 4 
momentissa tarkoitettujen perusteiden mu
kaan lasketusta sijoitusten tuotosta, ja toinen 
puoli sijoitusten tuotosta kirjataan eläkelai
toksen maksuvalmiuden parantamiseen 
10 §:n 4 momentissa tarkoitettuna vastuuvel
kana. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2001. 

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaa
vat vuodelle 1970 vahvistettua palkkaindek
silukua. 
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2. 

Laki 

maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 ja 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 

(1 02611981) 15 §:n 1 ja 3 momentti sekä 18 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 15 §:n 1 
ja 3 momentti laissa 87811998 ja 18 §:n 2 momentti laissa 330/1985, seuraavasti: 

15 § 
Kokonaiskustannukset rahoitetaan perus

turvaosuudella, maatalousyrittäjien vakuu
tusmaksuosuudella, valtion osuudella ja sijoi
tusten tuotolla. Sijoitusten tuotto lasketaan 
sosiaali- ja terveysministeriön maatalousyrit
täjien eläkelain 13 §:n 4 momentin nojalla 
vahvistamien perusteiden mukaisesti. 

Maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuus 
on 32,95 prosenttia ja valtion osuus niin 
ikään 32,95 prosenttia kokonaiskustannuksis
ta. Maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuu
desta ja valtion osuudesta vähennetään kui
tenkin yhtä suurin osin se määrä, jolla sijoi
tusten tuotto ylittää 13 §:n 3 momentissa tar
koitetuissa perusteissa määritellyn laskupe
rustekorkokannan mukaisen tuoton. Lisäksi 
näin saatuun maatalousyrittäjien vakuutus
maksuosuuteen lisätään prosenttimäärä, joka 
vastaa 21 §:n 1 momentin mukaisten vapaa-

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2000 

ehtoisten perusvakuutusten työtulojen yh
teismäärän osuutta kaikkien vakuutusten työ
tulojen yhteismäärästä, ja valtion osuudesta 
vähennetään vastaava määrä. 

18 § 

V akuotusmaksu peritään maatalousyrittäji
en eläkelain mukaisen vakuutusmaksun yh
teydessä siten kuin mainitussa laissa ja maa
talousyrittäjien eläkeasetuksessa (66711969) 
vakuutusmaksujen perinnästä säädetään. 
Työvahinkokorvauksesta saadaan vähentää 
korvauksensaajan maksamatta jääneet tämän 
lain ja maatalousyrittäjien eläkelain mukaiset 
vakuutusmaksut maatalousyrittäjien elä
keasetuksen säännöksiä noudattaen. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 2001. 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho 

209285K 
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1. 

Liite 
Rinnakkaistekstit 

Laki 

maatalousyrittäjien eläkelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkelain (467/1969) 

10 §:n l momentti, sellaisena kuin se on laissa 1319/1995, sekä 
lisätään 13 §: ään, sellaisena kuin se on laeissa 913/1981 ja 1656/1993, uusi 5 ja 6 momentti, 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

10 § 
Maatalousyrittäjä on velvollinen suorit

tamaan tämän lain mukaista eläketurvaa 
varten vakuutusmaksun, joka lasketaan hä
nen työtulostaan. Vakuutusmaksu on alen
netuo prosentin mukainen siltä osin kuin 
työtulo on enintään 10 500 markkaa, väli
prosentin mukainen siltä osin kuin työtulo 
ylittää 10 500 markkaa, mutta on enintään 
16 500 markkaa, ja perusprosentin mukai
nen työtulon 16 500 markkaa ylittävältä 
osalta. 

Ehdotus 

10 § 
Maatalousyrittäjä on velvollinen suorit

tamaan tämän lain mukaista eläketurvaa 
varten vakuutusmaksun, joka lasketaan hä
nen työtulostaan. Vakuutusmaksu on alen
netuo prosentin mukainen siltä osin kuin 
työtulo on enintään l 0 500 markkaa, väli
prosentin mukainen siltä osin kuin työtulo 
ylittää 10 500 markkaa mutta on enintään 
16 500 markkaa, ja perusprosentin mukai
nen työtulon 16 500 markkaa ylittävältä 
osalta. Vakuutusmaksun eräpäivistä sääde
tään valtioneuvoston asetuksella. 

13 § 

Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä 
säädetään valtion osuudesta tämän lain 
mukaisten eläkkeiden ja muiden etuuksien 
kustannuksista, valtion tulee suorittaa maa
talousyrittäjien eläkelaitokselle sellainen 
määrä varoja, että maatalousyrittäjien elä
kelaitoksen maksuvalmius on kunakin ajan
kohtana riittävästi turvattu (maksuvalmius
suoritus). 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde
tään, maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
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Ehdotus 
II 

2. 

kustannettavaa osuutta määrättäessä ote
taan vuosina 2001-2004 huomioon puolet 
4 momentissa tarkoitettujen perusteiden 
mukaan lasketusta sijoitusten tuotosta, ja 
toinen puoli sijoitusten tuotosta kirjataan 
eläkelaitoksen maksuvalmiuden parantami
seen JO §:n 4 momentissa tarkoitettuna vas
tuuvelkana. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 2001. 

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vas
taavat vuodelle 1970 vahvistettua palkkain
deksilukua. 

Laki 

maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 ja 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
(1 026/1981) 15 §:n 1 ja 3 momentti sekä 18 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 15 §: n 1 
ja 3 momentti laissa 87811998 ja I8 §:n 2 momentti laissa 330/1985, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

15 § 
Kokonaiskustannukset rahoitetaan perus

turvaosuudella, maatalousyrittäjien vakuu
tusmaksuosuudella, valtion osuudella ja si
joitusten tuotoilla. 

Maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuus 
on 32,95 prosenttia ja valtion osuus niin 
ikään 32,95 prosenttia kokonaiskustannuk
sista. Maatalousyrittäjien vakuutusmak
suosuuteen lisätään kuitenkin prosenttimää-

Ehdotus 

15 § 
Kokonaiskustannukset rahoitetaan perus

turvaosuudella, maatalousyrittäjien vakuu
tusmaksuosuudella, valtion osuudella ja si
joitusten tuotolla. Sijoitusten tuotto laske
taan sosiaali- ja terveysministeriön maata
lousyrittäjien eläkelain 13 §:n 4 momentin 
nojalla vahvistamien perusteiden mukaises
ti. 

Maatalousyrittäjien vakuutusmaksuosuus 
on 32,95 prosenttia ja valtion osuus niin 
ikään 32,95 prosenttia kokonaiskustannuk
sista. Maatalousyrittäjien vakuutusmak
suosuudesta ja valtion osuudesta vähenne-
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Ehdotus 

rä, joka vastaa 21 §:n 1 momentin mukais
ten vapaaehtoisten perusvakuutusten työtu
lojen yhteismäärän osuutta kaikkien vakuu
tusten työtulojen yhteismäärästä, ja valtion 
osuudesta vähennetään vastaava määrä. 

18 § 

Vakuutusmaksu peritään maatalousyrittä
jien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun 
yhteydessä maatalousyrittäjien eläkeasetuk
sessa (667/69) tarkoitettuina maksupäivinä. 
Työvahinkokorvauksesta saadaan vähentää 
korvauksensaajan maksamatta jääneet, tä
män lain ja maatalousyrittäjien eläkelain 
mukaiset vakuutusmaksut sanotun asetuk
sen säännöksiä vastaavasti noudattaen. 

tään kuitenkin yhtä suurin osin se määrä, 
jolla sijoitusten tuotto ylittää 13 §:n 3 mo
mentissa tarkoitetuissa perusteissa määri
tellyn laskuperustekorkokannan mukaisen 
tuoton. Lisäksi näin saatuun maatalousyrit
täjien vakuutusmaksuosuuteen lisätään pro
senttimäärä, joka vastaa 21 §:n 1 momentin 
mukaisten vapaaehtoisten perusvakuutusten 
työtulojen yhteismäärän osuutta kaikkien 
vakuutusten työtulojen yhteismäärästä, ja 
valtion osuudesta vähennetään vastaava 
määrä. 

18 § 

Vakuutusmaksu peritään maatalousyrittä
jien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun 
yhteydessä siten kuin mainitussa laissa ja 
maatalousyrittäjien eläkeasetuksessa 
(667/1969) vakuutusmaksujen perinnästä 
säädetään. Työvahinkokorvauksesta saa
daan vähentää korvauksensaajan maksamat
ta jääneet tämän lain ja maatalousyrittäjien 
eläkelain mukaiset vakuutusmaksut maata
lousyrittäjien eläkeasetuksen säännöksiä 
noudattaen. 

Tämä laki tulee t:oimaan 1 päivänä tam
mikuuta 2001. 


