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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslain 7 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslakiin muutosta, jonka mu
kaan laissa tarkoitettu työvahinkoturva koskisi 
maatalousyrittäjää myös sen ajan, jonka hänen 
hakemuksensa saada maatalousyrittäjien elä-

kelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä on vi
reillä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Maatalousyrittäjällä on oikeus saada kor
vausta työtapaturmasta tai ammattitaudista 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
(1026/81) mukaan. Korvausta ei kuitenkaan 
lain 7 §:n 1 momentin 3 kohdan b alakohdan 
mukaan makseta työvahingosta, jos se on sat
tunut sinä aikana, jolta maatalousyrittäjällä on 
oikeus saada maatalousyrittäjien eläkelain mu
kaista täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai yksi
löllistä varhaiseläkettä. 

Edellä mainittujen työkyvyttömyyseläkkei
den saamisen ehtona ei ole maatalousyrittäjä
työn täydellinen lopettaminen. Maatalousyrit
täjä saattaa jäljellä olevalla työkyvyllään vielä 
osallistua yrityksen työhön, ja tässä työssä 
hänelle voi sattua tapaturma tai ilmetä ammat
titauti. Usein työhön joudutaan osallistumaan 
nimenomaan siinä vaiheessa, kun maatalous
yrittäjällä ei ole vielä eläkkeen saamisesta var
maa tietoa eikä hän voi tehdä pysyvää ratkai
sua työstä vetäytymisestä. 

Käytännössä on esiintynyt tapauksia, joissa 
maatalousyrittäjälle on myönnetty työkyvyttö
myyden alkamisen jälkeen sattuneesta työva-
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hingosta tapaturmakorvausta ja hänelle myön
netään sairausvakuutuslain mukaisen päivära
han ensisijaisuusajan päättymisen jälkeen täysi 
työkyvyttömyyseläke. Sitä paitsi on esiintynyt 
tapauksia, joissa myönteinen työkyvyttömyys
eläkepäätös on perustunut muutoksenhakueli
men määräykseen ja maatalousyrittäjälle on 
suoritettu korvausta sinä aikana, jolloin hänen 
asiansa käsittely on ollut kesken. Koska tällai
sissa tapauksissa korvausta ei olisi maatalous
yrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n 1 mo
mentin 3 kohdan b alakohdan mukaan pitänyt 
myöntää, maatalousyrittäjien eläkelaitos jou
tuu harkitsemaan korvauksen perimistä takai
sin. Tämä on epätarkoituksenmukaista jo sen
kin vuoksi, että maatalousyrittäjä olisi voinut 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
21 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti elä
keaikana jatkaa vapaaehtoisesti vakuutus
turvaansa. 

Edellä mainitun johdosta ehdotetaan maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:ään 
lisättäväksi uusi 2 momentti, jonka mukaan 
maatalousyrittäjän työvahinkoturva on voi
massa myös sen ajan, jonka hänen työkyvyttö
myytensä on jatkunut ennen työkyvyttömyys
eläkehakemuksen ratkaisemista. Ehdotetun 
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säännöksen mukaan tämä turva lakkaisi 30 
päivän kuluttua eläkepäätöksen tai muutoksen
hakuelimen päätöksen tiedoksitulosta. Sanot
tuna aikana maatalousyrittäjä voisi ottaa edel
lä mainitun vapaaehtoisen vakuutuksen, jos 
hän haluaa pitää työvahinkoturvansa edelleen 
voimassa. Tästä mahdollisuudesta eläkelaitos 
voi toimittaa hänelle tiedon eläkepäätöksen 
yhteydessä. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Maatalousyrittäjien työvahinkoturvan ulot
taminen koskemaan myös sitä aikaa, jona 
maatalousyrittäjän työkyvyttömyys on jatku-

nut ennen työkyvyttömyyseläkehakemuksen 
ratkaisemista, lisäisi maatalousyrittäjien tapa
turmavakuutuslain mukaisia menoja noin 
250 000 markalla vuodessa. Siitä valtion kus
tannettavaksi tuleva osuus olisi noin 175 000 
markkaa. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrit
täjien tapaturmavakuutuslain 7 §:ään, sellaisena kuin se on 23 päivänä tammikuuta 1987 
annetussa laissa (36/87), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 
momentiksi, seuraavasti: 

7 § 

Sen estämättä, mitä 1 momentin 3 kohdan b 
alakohdassa on säädetty, suoritetaan korvausta 
työvahingosta, joka on sattunut maatalousyrit
täjän tultua sanotussa kohdassa tarkoitettuun 
eläkkeeseen oikeuttavasti työkyvyttömäksi, jos 
työvahinko on sattunut ennen kuin 30 päivää 
on kulunut siitä, kun maatalousyrittäjä sai 
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tiedon eläkelaitoksen tai muutoksenhakueli
men eläkkeen myöntämistä koskevasta päätök
sestä. Tiedoksisaantiin sovelletaan vastaavasti, 
mitä tapaturmavakuutuslain 53 c §:n 3 mo
mentissa on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 
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