Työeläkelainsäädännön yrittäjämääritelmä laajenee
Hallitus on 10.9.2010 antanut esityksen HE 135/2010 työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi
säännöksiksi.
Uudeksi omistusrajaksi 30 %
Hallitus ehdottaa yrittäjän eläkelain ja maatalousyrittäjän eläkelain yrittäjän määritelmää muutettavaksi.
Yrittäjänä pidettäisiin myös sellaista osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevää osakasta, joka
omistaa yksin yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista tai jolla on yksin yli 30 prosenttia yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä. Yrittäjänä pidettäisiin myös muussa yhteisössä johtavassa asemassa
työskentelevää henkilöä, jos hänellä yksin on edellä tarkoitettua vastaava määräämisvalta yhteisössä.
Ehdotuksen mukaan sellaista johtavassa asemassa työskentelevää osakeyhtiön osakasta, joka omistaa yksin
yli 30 prosenttia yhtiön osakkeista tai jolla on yksin tätä vastaava määräämisvalta yhtiössä, ei enää
rinnastettaisi työntekijään. Vastaava rajoitus tehtäisiin myös muussa yhteisössä johtavassa asemassa
työskentelevän henkilön rinnastamisessa työntekijään.
Muilta osin voimassa olevan työeläkelainsäädännän mukainen yrittäjämääritelmä säilyy entisellään. Siten
esim. 50 %:n omistusraja säilyy, kun otetaan huomioon johtavassa asemassa työskentelevan osakkaan
omistusosuus yhdessä perheenjäsenten kanssa.
Voimaantulo ja siirtymäaika
Lakimuutokset ehdotetaan tulemaan voimaan jo 1.1.2011. Lakien voimaantulosäännöksissä on kuitenkin
siirtymäsäännöksiä, jotka koskevat lakien voimaan tullessa työntekijään rinnastettuina henkilöinä
vakuutettujen siirtymistä yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain soveltamisalan piiriin. Tämä
tapahtuisi siirtymäsäännösten mukaan viimeistään 1.1.2014.
Vaikutukset
Hallituksen esityksessä on arvioitu YEL-vakuutettujen määrän kasvavan 8 000 ja MYEL-vakuutettujen
määrän arvioidaan kasvavan enintään 400 uudella vakuutetulla. Lisäksi noin 10 000 nykyisin TyEL:n
mukaisesti vakuutetun henkilön arvioidaan siirtyvän YEL-vakuutetuiksi vuonna 2014.
Hallituksen esityksessä todetaan, että tapaturmavakuutuslainsäädännön kokonaisuudistusta koskevan
lainvalmistelun yhteydessä on tarkoitus ratkaista myös kysymys siitä, tulisiko voimassa olevan TVL:n
mukaisia säännöksiä laissa tarkoitetusta työntekijästä muuttaa asiasisällöltään vastaamaan TyEL:iin nyt
ehdotettuja muutoksia. Ne henkilöt, jotka työeläkelainsäädäntöön ehdotettujen muutosten perusteella
siirtyvät TyEL-vakuutetuista YEL-vakuutetuiksi, pitää tapaturmavakutuuslain perusteella vakuuttaa
edelleenkin työntekijöinä.
Työttömyysvakuutuksen osalta muutos merkitsee sitä, ettei YEL-vakuutetuiksi yrittäjiksi muuttuvilta
yrityksen osaomistajilta enää jatkossa peritä työttömyysvakuutusmaksuja.
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