
Melan syksy 2014 

Maatalousyrittäjien eläkelaitos 



Luopumistuki  2015–2018 

• LUTU 2015-2018: annettu hallituksen esitys lain jatkumisesta 

 

Luopumistavat 

• Sukupolvenvaihdos 

• Sukupolvenvaihdoksen kaltainen peltojen myynti lisämaaksi lähisukulaiselle 
 

Luopujan ikärajat 2015 - 2018 
Kyseessä hallituksen esitys, joka nyt eduskuntakäsittelyssä 

• Luovutus lähisukulaiselle 
– v. 2015 - 2016 ikäraja 59 v. 
– v. 2016 - 2018 ikäraja 60 v. 

• SPV vieraalle 
– ikäraja 60 v.  
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SPV-jatkajalle muodostuva maatila 

• Taloudellisesti elinkelpoinen 
– yritystulo 15 000 €/v /luovutuksensaaja tai luovutuksensaajapariskuntaa kohden, 

poistot vähintään 5 000 €/v 
– luovutettaessa kahdelle erikseen viljeltäväksi yritystulovaatimus 2 ⅟₂ kertainen  
– HE: yritystulovaatimus edelleen 15 000 €/v, mutta yritystulossa otetaan 

huomioon vain tulot maataloudesta, ei metsästä eikä liitännäistoiminnasta 
 

• Täyttää ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevat vaatimukset 
 

• Tilan kehittäminen kolmen vuoden aikana, jos ehdot eivät täyty luopumishetkellä 
– kehittämissuunnitelma LUTU-hakemuksen liitteeksi 

 

• Maatalousyhtymät ja maataloutta harjoittavat yhtiöt (AY, KY, OY) 
– SPV mahdollinen tietyin edellytyksin 
– etukäteissuunnittelu tärkeää 
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Luopumistuen hakeminen 

• Luopumistukea on haettava etukäteen luonnosluovutuskirjan perusteella 
 

• Hakemuksen voi tehdä kahta vuotta ennen varsinaista luopumisikää 
– lopullisen luopumisen voi toteuttaa etukäteispäätöksen saatuaan jo ennen 

varsinaista luopumisikää  
– uinuvan luopujan pitää täyttää ikäraja, kun luovutuskirja allekirjoitetaan ja 

hallintaoikeus siirtyy luovutuksensaajalle 
 

• v. 2014 annettavat etukäteispäätökset voimassa 31.12.2014 saakka  
 
• HE: jos luopuja saanut etukäteispäätöksen 31.12.2014 mennessä, lopullisen kaupan 

voi toteuttaa ensi vuoden puolella kuitenkin viimeistään 28.2.2015 
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Työeläkeuudistus ja MYEL 

• työmarkkinajärjestöjen sopimus 26.9.2014 
– varaudutaan elinajan odotteen kasvuun 
– muutokset voimaan 1.1.2017 
– sovitut muutokset koskevat koko työeläkejärjestelmää, myös MYELiä 

 

• eläkkeen karttuminen     

  
          Nykyisin        1.1.2017 alkaen  
 

     alkaa 18 v        alkaa 17 v 
     päättyy 68 v       päättyy 68 - 70 v (vanhuuseläkeiän nousu) 
     18 - 52 v: 1,5 %        kaikilla 1,5 % (poikkeus: vuosina 2017 - 2025   
     53 - 62 v: 1,9 %        karttuma 1,7 % ikävuosien 53 - 62 välillä)  
     62 - 68 v: 4,5 %         superkarttuma poistuu   
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Työeläkeuudistus ja eläke-etuudet  

• Vanhuuseläke 
– eläkkeelle nyt 63 - 68 -vuoden iässä 
– rajat ennallaan, jos syntynyt 1954 tai aikaisemmin 
– vuosina 1955 - 1961 syntyneillä ikäluokan mukaiset rajat (nousua 3 kk/ikäluokka) 
– 1962 ja myöhemmin syntyneet 65 - 70 vuoden iässä 
– rajoja tullaan tarkistamaan (ens. kerran v. 2030) elinajan odotteen muutosta 

seuraten   
 

• Osittainen varhennettu vanhuuseläke 
– karttuneesta vanhuuseläkkeestä voi osan (25 tai 50 %) ottaa varhennettuna 61 

(2025 alkaen 62) vuoden iästä   
– varhennusvähennys 0,4 %/kk oman vanhuuseläkkeen alaikärajasta laskettuna 
– ei työajan tai ansioiden vähentymistä koskevaa edellytyksiä 

 

• Lykkäyskorotus vanhuuseläkkeeseen 
– nyt 68 vuoden iästä 0,4 % /kk - ei varsinaista pääteikää 
– uudistuksen jälkeen 0,4 % /kk 63 vuoden iästä alkaen  - 70 v ikään asti 
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Työeläkeuudistus ja eläke-etuudet 

• Osa-aikaeläke 
– lakkaa omana eläkelajina  

 

• Työkyvyttömyyseläke 
– perusperiaatteet kuten nykyisin 
– uutta ns. työuraeläke 63 vuoden iästä 

• vähintään 38 vuoden työura rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa 
työssä (vähäiset keskeytykset mahdollisia) 

• eläkkeessä ei ns. tulevan ajan osaa (aika eläketapahtumasta oman ikäluokan 
mukaisen vanhuuseläkkeen ikärajaan - max 2 v) 
 

• Perhe-eläke 
– kolmikantainen kokonaisselvitys jatkokehitystarpeista vuoden 2016 loppuun 

mennessä 
 

• Elinaikakerroin 
– säilyy, mutta sopeutetaan vastaamaan nyt sovittuja muutoksia   
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