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Laki
yrittäjän eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yrittäjän eläkelain (1272/2006) 102 §:n 1 momentti, 120 §:n 1 momentti,

122 §, 143 §:n 4 momentti ja 151 §, sellaisina kuin niistä ovat 120 §:n 1 momentti laissa
888/2014 ja 151 § osaksi laissa 1166/2007, seuraavasti:

102 §

Maksamatta jääneiden työeläkevakuutusmaksujen vähentäminen eläkkeestä

Eläkkeensaajan maksamatta jääneet tämän lain mukaiset työeläkevakuutusmaksut voi-
daan viivästyskorkoineen vähentää hänen tässä laissa tarkoitetusta yrittäjätoiminnasta
karttuneesta eläkkeestään sekä tämän lain mukaisesta tulevan ajan eläkkeestä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

120 §

Työeläkevakuutusmaksun ulosottokelpoisuus

Eläkelaitoksen tämän lain perusteella määräämä työeläkevakuutusmaksu viivästyskor-
koineen on suoraan ulosottokelpoinen. Näiden saatavien perinnästä säädetään verojen ja
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007). Saatavien perinnästä säädetään
lisäksi saatavien perinnästä annetussa laissa (513/1999).

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

122 §

Laiminlyöntimaksu

Yrittäjä, joka ei ota työeläkevakuutusta kuuden kuukauden kuluessa vakuuttamisvel-
vollisuuden alkamisesta lukien, on velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksun, joka on
enintään yhtä suuri kuin laiminlyöntiajalta maksettava työeläkevakuutusmaksu. Laimin-
lyöntimaksua määrättäessä otetaan huomioon laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin tois-
tuvuus, laiminlyönnin tahallisuus, laiminlyöntiajan työeläkevakuutusmaksu ja laimin-
lyöntiajan työtulo.

Jos eläkelaitos katsoo, että yrittäjä on laiminlyönyt tämän lain mukaisen eläketurvan
järjestämisen, sen on tehtävä Valtiokonttorille hakemus laiminlyöntimaksun määräämi-
sestä. Valtiokonttori ratkaisee päätöksellään, onko yrittäjä laiminlyönyt tämän lain mukai-
sen eläketurvan järjestämisen ja määrää laiminlyöntimaksun, joka suoritetaan laiminlyön-
timaksun määräämistä koskevan hakemuksen tehneelle eläkelaitokselle. Eläkelaitos vas-
taa laiminlyöntimaksun perinnästä. Finanssivalvonta antaa tarkempia määräyksiä eläke-
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laitokselle maksetun laiminlyöntimaksun sekä laiminlyöntimaksuun liittyvien kulujen kä-
sittelystä eläkelaitoksessa.

Eläkelaitos voi jättää 2 momentin mukaisen hakemuksen tekemättä, jos laiminlyöntiä
ei voida pitää tahallisena ja laiminlyöntimaksun arvioitu määrä on enintään 215,98 euroa
tai eläketurvan järjestämiseen velvollinen on toiminnallaan osoittanut, että ei ole pyrkinyt
välttämään vakuuttamisvelvollisuuttaan. Valtiokonttori jättää laiminlyöntimaksun mää-
räämättä kokonaan tai osittain, jos laiminlyöntiä ei voida pitää tahallisena ja laiminlyön-
timaksun määrääminen olisi 1 momentissa mainitut seikat huomioon ottaen tai muusta eri-
tyisestä syystä kohtuutonta.

Mitä tässä laissa säädetään päätöksen tiedoksiannosta 95 §:n 3 momentissa, maksamat-
ta jääneiden työeläkevakuutusmaksujen vähentämisestä eläkkeestä 102 §:n 1 momentissa,
yrittäjän vastuusta työeläkevakuutusmaksusta 118 §:n 1 momentissa, työeläkevakuutus-
maksun ulosottokelpoisuudesta ja perinnän keskeyttämisestä 120 §:ssä, työeläkevakuu-
tusmaksun viivästyskorosta 123 §:ssä, muutoksen hakemisesta 124 §:ssä, muutoksenha-
kuajasta 126 §:ssä, maksuunpanoa koskevasta perustevalituksesta 127 §:ssä, valituskirjel-
män jättämisestä 128 §:ssä, päätöksen oikaisusta muutoksenhaun yhteydessä 129 §:ssä,
valituksen siirrosta muutoksenhakuelimelle 130 §:ssä, muutoksenhakuajan jälkeen tul-
leesta valituksesta 131 §:ssä, päätöksen täytäntöönpanosta 132 §:n 2 momentissa ja lain-
voimaisen päätöksen poistamisesta 136 §:ssä, sovelletaan myös laiminlyöntimaksua kos-
kevassa asiassa.

Eläkelaitoksen on maksuunpantava Valtiokonttorin määräämä laiminlyöntimaksu vii-
pymättä sitä koskevan päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Eläkelaitoksen on perittävä lai-
minlyöntimaksu maksuunpanovuotta välittömästi seuraavan viiden kalenterivuoden ku-
luessa, tai oikeus sen saamiseen vanhentuu.

143 §

Vakuuttamisen yleisvalvonta ja pakkovakuuttaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kun Eläketurvakeskus on ottanut 2 momentissa tarkoitetun vakuutuksen eläkelaitok-

sesta, yrittäjä on velvollinen maksamaan laiminlyöntimaksun siten kuin 122 §:ssä sääde-
tään.

151 §

Eläketurvakeskuksen ja eläkelaitoksen oikeus saada tietoja valvontaa varten

Eläketurvakeskuksella on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä saada yrittäjältä, lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalta va-
kuutus- ja eläkelaitokselta, Verohallinnolta tai muulta viranomaiselta sekä muulta taholta,
johon julkisuuslakia sovelletaan, tiedot, jotka ovat välttämättömiä 143 §:n 1 momentissa
sekä Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun val-
vontavelvollisuuden täyttämiseksi.

Eläketurvakeskuksella on valvontavelvollisuuden täyttämiseksi lisäksi oikeus saada
Verohallinnolta joukkotietoina:

1) elinkeinoyhtymien nimi- ja yhteystiedot sekä välttämättömät tiedot elinkeinotoi-
minnasta ja sen tulosta sekä maksetuista palkoista;

2) elinkeinoyhtymän osakkaiden nimi- ja yhteystiedot, henkilötunnukset sekä välttä-
mättömät tiedot työskentelystä ja asemasta yrityksessä, ansio- ja pääomatulo-osuudesta,
rahapalkasta, luontaiseduista ja yksityisotoista ja osuudesta yhtymän tuloon ja varallisuu-
teen samoin kuin välttämättömät tiedot muualta kuin elinkeinoyhtymästä saadusta raha-
palkasta ja luontaisedusta;
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3) liikkeen- ja ammatinharjoittajien nimi- ja yhteystiedot, henkilötunnukset sekä vält-
tämättömät tiedot ansio- ja pääomatulo-osuudesta, puolisolle jaetusta ansio- ja pääomatu-
lo-osuudesta, rahapalkasta, luontaiseduista ja liikevaihdosta.

Eläketurvakeskuksella on oikeus saada 2 momentissa tarkoitetut tiedot, vaikka se ei oli-
si tietopyynnössään yksilöinyt joukkotietona valvontakäsittelyyn otettavia yrityksiä tai
yrittäjiä, vaikka valvontakäsittely ei olisi vielä vireillä. Valvontatehtävän täytäntöönpanoa
varten Eläketurvakeskuksella on oikeus yhdistää ja käsitellä 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tuja henkilötietoja. Yhdistettyjä tietoja voidaan säilyttää viisi vuotta, kuitenkin enintään
valvontakäsittelyn päättymiseen saakka. Yhdistettyjä tietoja ei saa luovuttaa edelleen
muutoin kuin tässä laissa tarkoitettua käyttötarkoitusta varten.

Eläkelaitoksella on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien ra-
joitusten estämättä saada Verohallinnolta tiedot, jotka ovat välttämättömiä 144 §:ssä tar-
koitetun valvontavelvollisuuden täyttämiseksi.

Tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja saa hakea teknisen käyttöyhteyden avulla tai muu-
ten sähköisesti ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus
on säädetty.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Laiminlyöntimaksua koskevia säännöksiä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja

sen jälkeen tapahtuneisiin laiminlyönteihin. Tätä edeltävältä ajalta eläketurvan järjestämi-
sen laiminlyöntiin ja laiminlyöntikorotukseen sovelletaan yrittäjän eläkelakia sellaisena
kuin se oli 31 päivänä joulukuuta 2018.

Tämän lain 102 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin myös ennen 1 päivänä tammi-
kuuta 2020 tapahtuneen laiminlyönnin perusteella määrättyyn laiminlyöntikorotukseen.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Tasavallan Presidentti
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