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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslain 11 ja 12 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maatalousyrittäjän 
vuosityöansion määräytymistä muutettavaksi 
siten, että vuosityöansiona pidettäisiin maata
lousyrittäjien eläkelain mukaista työtuloa työ
vahingon sattumishetkellä. 

Esityksen mukaan korvauksen perusteena 
olevaa vuosityöansiota voitaisiin kuitenkin ko
rottaa niissä tapauksissa, joissa työvahinko on 
sattunut niin lyhyessä ajassa korotukseen oi
keuttavan muutoksen jälkeen, ettei maatalous
yrittäjän voida kohtuudella katsoa ehtineen 
tehdä maatalousyrittäjien eläkelaitokselle il
moitusta maatalousyrittäjien eläkelain mukai
sen työtulon tarkistamiseksi. Korotettua vuosi
työansiota voitaisiin käyttää korvauksen perus-

teena, jos päivärahaa myönnetään neljän kuu
kauden jälkeiselle ajalle työvahingon sattumi
sesta. 

Lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1991. Sitä sovel
lettaisiin työvahinkoihin, jotka sattuvat lain 
voimaantulon jälkeen. 

Ehdotetusta lainmuutoksesta valtiolle aiheu
tuu noin kahden miljoonan markan kustan
nukset. Ne on otettu huomioon arvioitaessa 
maatalousyrittäjien eläkelain mukaisia työtulo
ja koskevan uudistuksen vaikutusta maatalous
yrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaisiin 
kustannuksiin. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
(1026/81) mukaisen päivärahan, tapaturma
eläkkeen ja perhe-eläkkeen suuruus määräytyy 
vakuutetun vuosityöansion perusteella. Sano
tun lain 11 §:n 1 momentin mukaan maata
lousyrittäjän vuosityöansiona pidetään hänen 
maatalousyrittäjien eläkelain (467 /69) mukais
ta työtuloaan (jäljempänä MYEL-työtulo). 
Vuosityöansiota laskettaessa otetaan huo
mioon MYEL-työtulo enintään vuoden pitui
selta yrittäjätoiminnan jaksolta ennen työva
hingon sattumista. Kun maatalousyrittäjän 
työtulo lasketaan nykyisin työvahinkoa edeltä
neen vuoden aikana voimassa olleiden työtulo
jen painotettuna keskiarvona, se voi joissakin 
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tilanteissa huomattavastikin poiketa siitä työ
tulosta, joka on voimassa työvahinkohetkellä. 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
11 §:n 2 momentissa on säännös vuosityöan
sion laskemisesta niiden maatalousyrittäjien 
osalta, joilla ei ole maatalousyrittäjien elä
kelain mukaista vakuutusta. Tällaisia henkilöi
tä ovat esimerkiksi 14 - 17-vuotiaat maatalous
yrittäjät sekä sellaiset maatalousyrittäjät, joi
den maatalousyrittäjien eläkelain mukainen 
toiminta ei ole kestänyt neljää kuukautta. Va
kuutusturva on lisäksi viljelmällä ilman palk
kaa työskentelevillä perheyrityksen jäsenillä 
sekä muun muassa osatyökyvyttömyyseläk
keellä olevilla, viljelmällä työskentelevillä hen
kilöillä. 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
12 §:n 1 momenttiin sisältyy säännös sen varal
ta, että työvahingon sattumisen jälkeen havai-
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taan maatalousyrittäjän todellisen ansion ol
leen viimeisen vuoden ajalta olennaisesti suu
remman kuin hänen MYEL-työtulonsa. Täl
löin korvauksen perusteena on käytettävä kor
keampaa, todellista ansiota. Poikkeus on sää
detty erityisesti sitä tilannetta silmällä pitäen, 
että viljelmän olosuhteissa on työtulon vahvis
tamisen jälkeen tapahtunut olennainen muu
tos, kuten esimerkiksi lisämaan osto tai tuotan
tosuunnan muuttaminen, josta viljelijä ei ole 
ehtinyt tehdä eläkelaitokselle työtulon tarkis
tusilmoitusta ennen työvahingon sattumista. 
Tällaisissa tilanteissa MYEL-työtulon perus
teella määräytyvä vuosityöansio saattaisi jäädä 
kohtuuttoman alhaiseksi viljelmän todellisiin 
olosuhteisiin verrattuna. 

Päivärahaa määrättäessä vuosityöansiota 
voidaan korottaa vain siltä osin kuin sitä 
myönnetään yli kuuden kuukauden ajalle työ
vahingon sattumisesta. Lyhyemmät työkyvyt
tömyysjaksot on rajattu korottamismahdolli
suuden ulkopuolelle lähinnä hallinnollisista 
syistä. Vuosityöansiota korotetaan nykyisin 
noin 30 tapauksessa vuosittain. 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
12 §:n 1 momentin mukaan korotetuna vuosi
työansiona ei ole suoraa yhteyttä MYEL-työtu
loon. Työvahinkokorvauksen laskemisen pe
rusteena voidaan käyttää huomattavastikin ko
rotettua vuosityöansiota. Maatalousyrittäjä voi 
kuitenkin nykyisin työvahingon jälkeen pitää 
maatalousyrittäjien eläkelain mukaisessa va
kuutuksessa entisen työtulonsa. Sen perusteella 
määräytyy muun muassa maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslain mukainen vakuutus
maksu. 

Tähän asti MYEL-työtulo on määräytynyt 
kaavamaisesti viljelmän pinta-alan perusteella. 
Tästä on voitu tietyin edellytyksin poiketa, 
jolloin työtulo on arvioitu erityisen normituk
sen perusteella. MYEL-työtulon määräytymis
tä koskeva lainmuutos (1312/89) tuli voimaan 
1 päivästä heinäkuuta 1990 lukien. Vastaisuu
dessa voidaan MYEL-työtulo määrätä entistä 
joustavammin poikkeamaHa laissa säädetystä 
perustyötulosta viljelmän yksilöllisten olosuh
teiden mukaan. 

Edellä mainittu muutos on tarkoituksenmu
kaista ottaa soveltuvin osin huomioon myös 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa. 

Koska maatalousyrittäjien tapaturmavakuu
tuslain mukaisten korvausten tarkoituksena on 
turvata vahingoittuneen toimeentulo sen tasai
sena kuin se oli työvahingon sattuessa, ehdote-

taan sanotun lain 11 §:n 1 momenttia muutet
tavaksi siten, että siinä tarkoitettuna vuosityö
ansiona pidettäisiin maatalousyrittäjien elä
kelain mukaista työtuloa työvahingon sattu
mishetkellä. 

Lain 11 §:n 2 momentissa ehdotetaan sää
dettäväksi, että niillä maatalousyrittäjillä, joil
la ei ole maatalousyrittäjien eläkelain mukaista 
vakuutusta, vuosityöansio laskettaisiin edelleen 
soveltuvin osin maatalousyrittäjien eläkelaissa 
olevia periaatteita noudattaen. Ei ole tarkoi
tuksenmukaista, että vakuuttamattomien työ
tulo arv101tmsnn vakuutettujen työtulosta 
poikkeavasti. Erityistä huomiota on kiinnitet
tävä siihen, että työtulo on oikeassa suhteessa 
yrityksestä vakuutettujen henkilöiden työtuloi-
hin verrattuna. . 

Lain 12 §:n 1 momentissa säädettäisiin mah
dollisuudesta poiketa MYEL-työtulosta vuosi
työansiota määrättäessä. Edellä mainitun maa
talousyrittäjien eläkelain muutoksen jälkeen 
voidaan MYEL-työtulon määrittelyssä ottaa 
nykyistä joustavammin huomioon tilan yksilöl
liset olosuhteet, muun muassa tuottavuus. Tar
koituksenmukaista on, että tämä otettaisiin 
huomioon myös maatalousyrittäjien tapatur
mavakuutuslaissa säätämällä nykyistä selvem
min, milloin MYEL-työtulosta voidaan poiketa 
vuosityöansiota määrättäessä. Poikkeussään
nöksen käyttömahdollisuus olisi perusteltua ra
joittaa koskemaan vain niitä tapauksia, joissa 
maatalousyrittäjä ei ole kohtuudella ehtinyt 
tehdä muuttuneiden olosuhteiden perusteella 
työtulon tarkistusilmoitusta eläkelaitokselle en
nen työvahingon sattumista. 

Tämän mukaisesti voitaisiin vuosityöansiota 
määrättäessä pääsäännön mukaan ottaa huo
mioon työtulon perusteissa vuoden sisällä en
nen työvahinkoa tapahtunut muutos. Muutos
perusteen olemassaolo todettaisiin ja korotuk
sen määrä laskettaisiin samalla tavalla kuin 
maatalousyrittäjien eläkelain mukaisessa va
kuutuksessa. On kuitenkin tapauksia, joissa 
vuoden määräaika on ilmeisesti liian lyhyt. 
Kun MYEL-työtuloa korotetaan tuottavuuden 
perusteella maatalousyrittäjien eläkelain 
8 b §:n 5 momentin nojalla, korotus perustuu 
useamman vuoden verotietoihin. Kysymys on 
useimmiten nuorista, tuotantoaan laajentavista 
maatalousyrittäjistä. Tuottavuuteen perus
tuvan korotusperusteen olemassaolo ilmenee 
vähitellen. Kun lähtökohtana vuosityöansion 
määrittelylle on pysyvä työansio, niin myös 
korotusperusteen käyttö edellyttää tuottavuu-
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den nousun todennäköistä pysyvyyttä. Sen sel
vittäminen edellyttää yleensä useamman kuin 
yhden vuoden tuottavuuden tarkastelua. Arvi
ointia saattaa vielä vaikeuttaa tuottavuuden 
nousun aiheuttavista tekijöistä riippumaton 
poikkeuksellinen seikka, esimerkiksi katovuo
desta johtunut sadonmenetys. Näin ollen ei ole 
tarkoituksenmukaista asettaa tämän korotus
perusteen käyttämiselle täsmällistä aikarajaa. 
Kohtuusyistä se aika, jonka kuluessa tapahtu
nut tuottavuuden nousu otetaan huomioon, 
voisi olla vuotta pidempikin. Tarkoituksenmu
kaista olisi kuitenkin, ettei tähän korotusperus
teeseen voisi vedota, mikäli tuottavuuden nou
sun toteamiseksi tarvittavat seikat ovat ilmen
neet yli kolme vuotta ennen tapaturmaa. 

Korotetun vuosityöansion käyttämisen edel
lytyksenä olisi, että maatalousyrittäjä on teh
nyt vastaavan hakemuksen myös MYEL-työtu
lonsa korottamista varten. Näin estettäisiin 
edellä selostetut tilanteet, joissa vuosityöansi
ossa huomioon otettua työtulon korotusta ei 
ole toteutettu maatalousyrittäjien eläkelain 
mukaisessa vakuutuksessa. Työvahinkoasiassa 
vuosityöansio määrättäisiin kuitenkin itsenäi
sesti odottamatta ratkaisua MYEL-työtulon 
tarkistusta koskevassa asiassa. Tarkoituksena 
on, että MYEL-työtulo tarkistettaisiin maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa määrät
tyä korotettua työtuloa vastaavaksi. Työtulon 
tarkistushakemuksen tekeminen ei luonnolli
sesti olisi korotetun vuosityöansion käyttämi
sen edellytys niissä tapauksissa, joissa maata
lousyrittäjien eläkelain mukainen vakuutus 
päättyy esimerkiksi kuolemaan tai toistaiseksi 
myönnettyyn työkyvyttömyyseläkkeeseen. 

Korotettua vuosityöansiota voitaisiin käyt
tää, kun päivärahaa myönnetään yli neljän 
kuukauden ajalle työvahingon sattumisesta. 
Käytännössä on todettu, että hallinnolliset 
syyt, joiden perusteella lähinnä päädyttiin ny
kyiseen kuuden kuukauden työkyvyttömyys
aikaedellytykseen, eivät ole enää muutoksen 
esteenä. Voidaan arvioida, että lainmuutoksen 
jälkeen vuosityöansion korotustapauksia tulisi 
vuosittain olemaan noin 60. Myöhemmin on 
korvauskäytännöstä saatujen tietojen perus
teella erikseen harkittava, voidaanko työkyvyt
tömyysaikaedellytystä edelleen lyhentää. 

Samassa yhteydessä ehdotetaan maatalous
yrittäjien tapaturmavakuutuslain I2 §:n I mo
menttia tarkennettavaksi niin, että siitä ilmeni
si nykyistä selvemmin se, ettei korotettua vuo-

sityöansiota voi käyttää päivärahan perusteena 
ennen kuin työvahingon sattumisesta on kulu
nut neljä kuukautta. Tätä aikaisemmalta ajalta 
päiväraha määräytyy II §:ssä säädetyn pää
säännön mukaisesti. 

2. Ehdotuksen taloudelliset vai
kutukset 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
mukaiset kustannukset rahoitetaan lain I5 §:n 
mukaan perusturvaosuudella, maatalousyrittä
jien vakuutusmaksuosuudella ja valtion osuu
della. Valtion osuus kokonaiskustannuksista 
on 29, I prosenttia. 

Ehdotus vuosityöansion määräytymistavan 
muuttamisesta lisää maatalousyrittäjien tapa
turmavakuutuslain mukaista vakuutusvastuuta 
vuonna I99I noin 6,8 miljoonaa markkaa ja 
vuonna I992 noin 3,4 miljoonaa markkaa. Sen 
jälkeen vaikutus on vuositasolla noin 0,6 mil
joonaa markkaa. Vakuutusvastuun lisäyksestä 
valtiolle vuonna I99I aiheutuvat noin 2 miljoo
nan markan kustannukset on jo ennakoitu 
vuoden I99I tulo- ja menoarvioesityksessä ar
vioitaessa maatalousyrittäjien eläkelain mukai
sia työtuloja koskevan uudistuksen vaikutusta 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
mukaisiin kustannuksiin. 

Lisäksi vuosityöansion korotustapausten 
määrän nousu 60:een ja korotusmenettelyn 
sitominen maatalousyrittäjien eläkelain mukai
sen työtulon tarkistamiseen lisää maatalous
yrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaista 
korvausvastuuta vuositasolla noin 0, 7 miljoo
naa markkaa. 

Ehdotetusta muutoksesta ei täten aiheudu 
olennaisia lisäkustannuksia valtiolle. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan palva
nä tammikuuta I991. Lakia sovellettaisiin työ
vahinkoihin, jotka ovat sattuneet sen voimaan
tulon jälkeen. Lain I2 §:n I momenttia sovel
lettaessa otettaisiin huomioon myös ennen lain 
voimaantuloa tapahtunut muutos työtulon pe
rusteisiin vaikuttavissa tekijöissä. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 11 ja 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 

(1026/81) 11 §:n 1 ja 2 momentti sekä 12 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 1 ja 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa 

(1313/89), seuraavasti: 

11 § 
Maatalousyrittäjän vuosityöansiona pide

tään hänen maatalousyrittäjien eläkelain mu
kaista työtuloaan työvahingon sattumishetkel
lä. 

Maatalousyrittäjälle, jolla ei työvahingon 
sattuessa ole voimassa maatalousyrittäjien elä
kelain mukaista vakuutusta, määrätään vuosi
työansio soveltuvin osin sanotussa laissa sää
dettyjä perusteita noudattaen. 

12 § 
Jos maatalousyrittäjä tai hänen omaisensa 

osoittavat, että viimeisen vuoden aikana ennen 
työvahingon sattumista maatalousyrittäjien 
eläkelain 8 b tai 8 c §:ssä tarkoitetuissa viljel
män työtuloon vaikuttavissa tekijöissä on ta
pahtunut muutos, joka korottaisi maatalous
yrittäjän työtuloa sanotun lain säännösten mu
kaisesti, ja maatalousyrittäjä, mikäli hänet 
edelleen on vakuutettava, on tehnyt hakemuk-

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990 

sen työtulonsa tarkistamiseksi, otetaan tässä 
tarkoitettu muutos vuosityöansiota määrättäes
sä huomioon. Muutoksen perustuessa saman 
lain 8 b §:n 5 momentissa tarkoitettuun viljel
män tuottavuuteen voidaan aikaisemminkin ta-

, pahtunut muutos ottaa huomioon, mikäli se 
olosuhteisiin nähden on kohtuullista. Tässä 
momentissa tarkoitettua korotettua vuosityö
ansiota käytetään päivärahaa määrättäessä 
kuitenkin vain siltä osin kuin päivärahaa 
myönnetään neljän kuukauden jälkeiselle ajalle 
työvahingon sattumisesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. 

Tätä lakia sovelletaan, kun työvahinko on 
sattunut tämän lain voimaantulon jälkeen. 

Lain 12 §:n 1 momenttia sovellettaessa ote
taan huomioon myös ennen tämän lain voi
maantuloa työtuloon vaikuttavissa tekijöissä 
tapahtunut muutos. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Mauri Miettinen 
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Liite 

Laki 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 11 ja 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 

(1026/81) 11 §:n 1 ja 2 momentti sekä 12 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 1 ja 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa 

(1313/89), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

11 § 
Maatalousyrittäjän vuosityöansiona pide

tään hänen maatalousyrittäjien eläkelain mu
kaista työtuloaan. Työtulo, joka lasketaan sa
notun lain 8 i §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti, 
otetaan kuitenkin huomioon enintään vuoden 
pituiselta yrittäjätoiminnan jakso/ta ennen työ
vahingon sattumista. 

Maatalousyrittäjälle, jolla ei työvahingon 
sattuessa ole voimassa maatalousyrittäjien elä
kelain mukaista vakuutusta, määrätään vuosi
työansio enintään vuoden pituiselta ajalta en
nen työvahingon sattumista soveltuvin osin 
sanotun lain 8 ja 8 a-8 h §:ssä ja 8 i §:n 1 ja 
2 momentissa säädettyjen perusteiden mukaan. 

12 § 
Jos maatalousyrittäjä tai hänen omaisensa 

asetuksella säädettävin tavoin osoittavat, että 
maatalousyrittäjän saama työansio viimeisen 
vuoden ajalta ennen työvahingon sattumista on 
ollut olennaisesti suurempi kuin 11 §:n 1 mo
mentin mukaisesti määräytyvä vuosityöansio, 
otetaan näin osoitettu työansio korvauksen 
perusteeksi. Näin laskettua työansiota käyte
tään päivärahaa määrättäessä kuitenkin vain 
siltä osin kuin päivärahaa myönnetään yli kuu
den kuukauden ajalle työvahingon sattumista. 

Ehdotus 

11 § 
Maatalousyrittäjän vuosityöansiona pide

tään hänen maatalousyrittäjien eläkelain mu
kaista työtuloaan työvahingon sattumishetkel
lä. 

Maatalousyrittäjälle, jolla ei työvahingon 
sattuessa ole voimassa maatalousyrittäjien elä
kelain mukaista vakuutusta, määrätään vuosi
työansio soveltuvin osin sanotussa laissa sää
dettyjä perusteita noudattaen. 

12 § 
Jos maatalousyrittäjä tai hänen omaisensa 

osoittavat, että viimeisen vuoden aikana ennen 
työvahingon sattumista maatalousyrittäjien 
eläkelain 8 b tai 8 c § :ssä tarkoitetuissa viljel
män työtuloon vaikuttavissa tekijöissä on ta
pahtunut muutos, joka korottaisi maatalous
yrittäjän työtuloa sanotun lain säännösten mu
kaisesti, ja maatalousyrittäjä, mikäli hänet 
edelleen on ~~akuutettava, on tehnyt hakemuk
sen työtulonsa tarkistamiseksi, otetaan tässä 
tarkoitettu muutos vuosityöansiota määrättäes
sä huomioon. Muutoksen perustuessa saman 
lain 8 b § :n 5 momentissa tarkoitettuun viljel
män tuottavuuteen voidaan aikaisemminkin ta
pahtunut muutos ottaa huomioon, mikäli se 
olosuhteisiin nähden on kohtuullista. Tässä 
momentissa tarkoitettua korotettua vuosityö
ansiota käytetään päivärahaa määrättäessä 
kuitenkin vain siltä osin kuin päivärahaa 



6 

Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

myönnetään neljän kuukauden jälkeiselle ajalle 
työvahingon sattumisesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1991. 

Tätä lakia sovelletaan, kun työvahinko on 
sattunut tämän lain voimaantulon jälkeen. 

Lain 12 §:n 1 momenttia sovellettaessa ote
taan huomioon myös ennen tämän lain voi
maantuloa työtuloon vaikuttavissa tekijöissä 
tapahtunut muutos. 


