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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 
mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että maatalousyrittä
jän sairaudesta johtuva työkyvyttömyys kor
vattaisiin erikseen sairausvakuutuksen omavas
tuuaikana. 

Päivärahaa maksettaisiin niille maatalous
yrittäjien eläkelain mukaan vakuutetuille maa
talousyrittäjille, joiden työkyvyttömyys kestää 
aikaruispäivän lisäksi vähintään kolme peräk
käistä päivää. Päivärahan suuruus määräytyisi 
maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen vakuu
tuksen työtulon perusteella. Päiväraha olisi 
toissijainen korvaus, ja sitä maksettaisiin enin
tään sairausvakuutuslaissa tarkoitetulta oma
vastuuajalta, joka on työkyvyttömyyden aika
ruispäivä ja seitsemän sitä lähinnä seuraavaa 
arkipäivää. 

Uudistuksesta aiheutuisi vuositasolla kustan
nuksia noin 33 miljoonaa markkaa. Vuonna 
1991 kustannukset olisivat noin 15 miljoonaa 
markkaa. Kustannukset luetaan kokonaan 
maataloustuloksi ja otetaan huomioon vuoden 
1991/92 maataloustuloratkaisussa. Järjestel
mästä aiheutuvat kustannukset maksettaisiin 
valtion varoista. Lain toimeenpanosta vastaisi 
maatalousyrittäjien eläkelaitos. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
päivänä heinäkuuta 1991. 

Esitys liittyy hinnoitteluvuosien 1990/91 ja 
1991/92 maataloustuloratkaisuun sekä valtion 
tulo- ja menoarvioesitykseen vuodelle 1991. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Maatalousyrittäjä saa sairaudesta johtuvasta 
työkyvyttömyydestä korvausta siltä osin kuin 
korvaus koskee sairaudesta aiheutuvaa ansion
menetystä maatalousyrittäjätoiminnassa sai
rausvakuutuslain 19 §:n 1 momentissa (471181) 
tarkoitetun omavastuuajan jälkeen. Sairaus
vakuutuslain mukainen omavastuuaika on työ
kyvyttömyyden aikaruispäivä ja seitsemän sitä 
lähinnä seuraavaa arkipäivää. Myös lauantait 
luetaan arkipäiviksi omavastuuaikaa lasketta
essa. Jos työn laatu vaatii säännönmukaisesti 
olemaan työssä sunnuntai-, pyhä-, itsenäisyys
tai vapunpäivänä, rinnastetaan tämä päivä ar
kipäivään omavastuuaikaa laskettaessa, edel
lyttäen, että se ilman sairastumista olisi ollut 
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työpäivä. Esimerkiksi karjatalouden harjoitta
jilla sunnuntai lasketaan omavastuuaikaan. 

Maatalousyrittäjän työkyvyttömyys sairaus
vakuutuksen omavastuuaikana korvataan pää
sääntöisesti vain, mikäli se johtuu maatalous
yrittäjätyössä sattuneesta tapaturmasta tai siitä 
aiheutuneesta ammattitaudista. Maatalousyrit
täjällä on oikeus saada maatalousyrittäjien ta
paturmavakuutuslain (1026/81) mukaista päi
värahaa, mikäli työkyvyttömyys kestää tapa
turman sattumispäivän lisäksi vähintään kolme 
peräkkäistä päivää. Maatalousyrittäjällä saat
taa olla oikeus saada korvausta työkyvyttö
myydestään sairausvakuutuksen omavastuuai
kana myös joidenkin muiden lakien mukaan. 
Näistä tärkein on liikennevakuutuslaki (279/ 
59). 
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Työkyvyttömyyden johtuessa maatalousyrit
täjätyössä sattuneesta työvahingosta korvausta 
maksetaan työkyvyttömyyden alkamispäivää 
seuraavasta päivästä. Tavallisissa työkyvyttö
myystapauksissa korvausta aletaan maksaa 
vasta sairausvakuutuslain mukaisen omavas
tuuajan jälkeen. Kuitenkin sekä tapaturmasta 
että sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden 
vaikutus maatalousyrittäjän kannalta on sa
manlainen. Lyhytaikaisissakin työkyvyttö
myystapauksissa maatalousyrittäjän oman työ
panoksen puuttumisella on vaikutusta maata
lousyrityksen töiden järjestelyyn ja maatalous
yrittäjän toimeentuloon. 

2. Ehdotetut muutokset 

Esityksessä ehdotetaan, että maatalousyrittä
jän toimeentulo sairausvakuutuksen omavas
tuuaikana turvattaisiin säätämällä laki sairaus
vakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaa
misesta maatalousyrittäjille. 

Taloudellisten perusteiden ohella omavas
tuuajan korvausjärjestelmällä olisi merkitystä 
maatalousyrittäjien terveydenhuollon ja kun
toutuksen kehittämisessä. Voidaan olettaa, että 
maatalousyrittäjät sairaustapauksissa ottaisivat 
nykyistä varhaisemmassa vaiheessa yhteyttä 
lääkäriin, kun myös sairausvakuutuksen oma
vastuuajan toimeentuloturva olisi järjestetty. 
Lakisääteisen korvausjärjestelmän kautta saa
taisiin samalla tärkeää tietoa maatalousyrittä
jien sairastavuudesta muun muassa maatalous
yrittäjien työterveydenhuollon ja maatalouden 
sijaisaputoiminnan kehittämistä varten. 

Korvausjärjestelmä koskisi kaikkia maata
lousyrittäjiä, jotka ovat ottaneet maatalous
yrittäjien eläkelain (467 /69) mukaisen vakuu
tuksen joko lakisääteisenä tai vapaaehtoisena. 
Näin ollen korvausjärjestelmä koskisi myös 
kaikkia maatalousyrittäjien eläkelain mukaan 
vakuutettuja osa-aikaviljelijöitä. 

Korvauksena työkyvyttömyydestä sairaus
vakuutuksen omavastuuajalta maksettaisiin 
päivärahaa. Hallinnollisista syistä olisi tarkoi
tuksenmukaista, että kaikkein lyhimpiä työky
vyttömyysjaksoja ei korvattaisi, koska tällöin 
käsittelykustannukset maksettaviin korvauksiin 
verrattuina nousisivat epätarkoituksenmukai
sen suuriksi. Tämän vuoksi päivärahan saami
sen edellytyksenä olisi ehdotuksen mukaan, 
että työkyvyttömyys kestää sen alkamispäivän 
lisäksi vähintään kolme peräkkäistä päivää. 

Tällöin päivärahaa maksettaisiin työkyvyttö
myyden alkamispäivää seuraavasta päivästä al
kaen. Oikeus saada päivärahaa olisi siten eh
dollinen samalla tavalla kuin maatalousyrittä
jien tapaturmavakuutuksessa. 

Oikeus päivärahan saamiseen lakkaisi työky
vyttömyyden päättyessä ja viimeistään omavas
tuuajan päätyttyä eli silloin kun maatalousyrit
täjän oikeus saada sairausvakuutuslain mu
kaista päivärahaa alkaa. 

Jos työkyvyttömyys jatkuisi omavastuuaikaa 
pidemmälle, olisi päivärahan saamisen edelly
tyksenä, että maatalousyrittäjälle myönnetään 
sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa oma
vastuuajan jälkeiseltä ajalta. 

Päiväraha olisi toissijainen korvaus. Sitä ei 
maksettaisi lainkaan, jos maatalousyrittäjällä 
on oikeus saada saman työkyvyttömyyden joh
dosta jonkin muun järjestelmän mukainen täy
simääräinen korvaus ansionmenetyksestään. 

Päivärahan suuruus ehdotetaan laskettavaksi 
pääpiirteissään samalla tavalla kuin maatalous
yrittäjien tapaturmavakuutuslain mukainen 
päiväraha. Päivärahan suuruus olisi 1/360 
maatalousyrittäjällä työkyvyttömyyden alka
mispäivänä maatalousyrittäjien eläkelain mu
kaisessa vakuutuksessa voimassa olleesta työ
tulosta. Muuta ansiotoimintaa ei otettaisi huo
mioon päivärahan suuruutta määrättäessä. 
Päivärahan suuruus määräytyisi aina kuitenkin 
vähintään tapaturmavakuutuslaissa ( 608/ 48) 
säädetyn vähimmäisvuosityöansion perusteella. 
Tämän vähimmäisvuosityöansion suuruus vuo
den 1990 tasossa on 37 700 markkaa, jolloin 
vähimmäispäivärahaksi tulee 104,72 markkaa. 

Lain piiriin tulisi kuulumaan kestoltaan kah
denlaisia tapauksia. Toisissa työkyvyttömyys 
päättyy jo sairausvakuutuksen omavastuuaika
na ja toisissa työkyvyttömyys kestää niin pit
kään, että sairausvakuutuslain mukainen oma
vastuuaika ylittyy. Niissä työkyvyttömyys
tapauksissa, joissa työkyvyttömyys päättyy jo 
sairausvakuutuslain mukaisena omavastuuai
kana, korvausta haettaisiin suoraan maatalous
yrittäjien eläkelaitokselta tai sen paikalliselta 
asiamieheltä. 

Sairausvakuutuslain mukaisissa päiväraha
asioissa maatalousyrittäjä asioi yleensä kansan
eläkelaitoksen paikallistoimistossa. Maatalous
yrittäjän kannalta olisi joustavaa ja tarkoituk
senmukaista, jos hän sairausvakuutuslain mu
kaista päivärahaa hakiessaan voisi hakea sa
manaikaisesti myös tämän lain mukaista kor
vausta. Kansaneläkelaitos siirtäisi tämän lain 



1990 vp. - HE n:o 211 3 

mukaista päivärahaa koskevan hakemuksen 
maatalousyrittäjien eläkelaitokselle automaat
tista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen. Tar
koituksena on, että siirto tapahtuisi muulloin
kin, kun osoittautuu, ettei korvaushakemus 
kuulukaan kansaneläkelaitokselle, vaan maata
lousyrittäjien eläkelaitokselle. Siirto tulisi siten 
kysymykseen esimerkiksi silloin, kun hakemus 
koskee vain omavastuuajan kuluessa päätty
nyttä työkyvyttömyysjaksoa tai kun on kysy
mys päivärahan suorittamisesta sellaisen uudel
leen alkaneen työkyvyttömyyden ajalta, johon 
kansaneläkelaitos ei sovella sairausvakuutus
lain 19 §:n 2 momentissa tarkoitettua saman 
sairauden käsitettä. 

Lakisääteisen sosiaaliturvan osalta on yleen
sä järjestetty kaksiportainen muutoksenhaku
mahdollisuus. Tämän lain osalta muutoksen
hakumahdollisuus ehdotetaan rajoitettavaksi 
yhteen valitusasteeseen, sillä kysymyksessä on 
lyhytaikainen, pisimmilläänkin vain noin yh
den viikon ajalta maksettava korvaus. Kaksi
portaisessa muutoksenhakujärjestelmässä kä
sittelystä aiheutuvat kustannukset nousisivat 
epätarkoituksenmukaisen suuriksi valituksen 
kohteena olevaan etuuteen verrattuna. Päivä
rahaa koskevat valitukset käsittelisi tapaturma
lautakunta. Ehdotuksessa olisi lisäksi säännös 
menettelystä aiheettomasti maksetun päivära
han takaisin perimiseksi vilppitapauksissa ja 
eläkelaitoksen itseoikaisusta korvauksenhaki
jan eduksi. 

3. Asian valmistelu 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 24 päivä
nä elokuuta 1989 työryhmän, jonka tehtävänä 
oli selvittää maatalousyrittäjien toimeentulo
turvassa mahdollisesti olevat puutteet sekä tar
peet ja mahdollisuudet toimeentuloturvan jär
jestämiseksi sairausvakuutuksen omavastuu
ajalle tai osalle siitä. Ministeriö edellytti asetta
essaan työryhmän, että mahdolliset uudet jär
jestelyt on suunniteltava tavalla, joka ei muuta 
sairausvakuutuksen päivärahajärjestelmän 
omavastuuajan periaatteita. Työryhmän esitys 
valmistui 10 päivänä tammikuuta 1990 (työryh
mämuistio 1990:1). 

Keväällä 1990 valtioneuvosto ja maatalous
tuottajien keskusjärjestöt sopivat maatalous
tulolain (736/89) mukaisten neuvottelujen pe
rusteella hinnoitteluvuosien 1990/91 ja 1991/ 
92 maataloustuloratkaisuun liittyen, että maa-

talousyrittäjien eläkelakia esitetään muutetta
vaksi 1 päivästä heinäkuuta 1991 lukien työ
ryhmän tekemän ehdotuksen mukaisesti siten, 
että maatalousyrittäjälle ryhdytään maksa
maan päivärahaa sairausvakuutuksen omavas
tuuajalta sairastumista seuraavasta päivästä al
kaen, jos työkyvyttömyys kestää sen aikaruis
päivän lisäksi vähintään kolme päivää. 

Esitys pohjautuu työryhmän tekemään muis
tioon. Uudesta korvausjärjestelmästä ehdote
taan kuitenkin säädettäväksi oma lakinsa sen 
sijaan, että säännökset siitä otettaisiin maata
lousyrittäjien eläkelakiin. 

4. Esityksen taloudelliset ja or
ganisatoriset vaikutukset 

Uuden järjestelmän piiriin kuuluisi vuonna 
1991 noin 174 000 maatalousyrittäjää. Korvat
tavien työkyvyttömyysjaksojen lukumääräksi 
voidaan arvioida vuosittain noin 46 500, joista 
noin 26 000 päättyisi ennen sairausvakuutus
lain mukaisen omavastuuajan päättymistä ja 
noin 20 500 jatkuisi omavastuuaikaa kauem
min. Päivärahan suuruus olisi keskimäärin 
noin 120 markkaa päivältä vuoden 1990 tasos
sa ilmaistuna, ja korvattavien päivien luku
määräksi voidaan arvioida noin 258 500, joten 
korvausmenot olisivat vuositasolla noin 31 mil
joonaa markkaa. Vuonna 1991 korvausmeno 
olisi noin 13 miljoonaa markkaa. 

Koska maatalousyrittäjien lyhytkestoisista 
sairauksista ei ole saatavissa tilastollista selvi
tystä, on lukumääriä varsinkin lyhyiden työky
vyttömyysjaksojen osalta pidettävä suuntaa 
antavina. Korvattavien työkyvyttömyysjakso
jen lukumäärä voi jäädä ennakoitua pienem
mäksi ainakin lain voimassaolon alkuaikoina. 

Korvausjärjestelmän hoitokustannukset oli
sivat vuodessa noin 2-3 miljoonaa markkaa. 
Vuonna 1991 hoitokustannukset olisivat noin 
puolet edellisestä. 

Valtioneuvosto ja maataloustuottajien kes
kusjärjestöt sopivat keväällä 1990 käymissään 
maataloustuloneuvotteluissa, että vuoden 1991 
budjettiin esitetään varattavaksi 15 miljoonan 
markan arviomääräraha maatalousyrittäjien 
sairausvakuutuksen omavastuuajan toimeentu
loturvan järjestämistä varten. Samassa yhtey
dessä sovittiin, että viljelijöille maksettavat 
korvaukset luetaan kokonaan maataloustulok
SL 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
maatalousyrittäjän oikeudesta saada päivära
haa korvaukseksi sairauden aiheuttamasta työ
kyvyttömyydestä sairausvakuutuslain 19 §:n 1 
momentissa tarkoitettuna omavastuuaikana. 

Pykälän 2 momentissa olisi säännös kor
vausjärjestelmän toimeenpanijasta. Järjestelmä 
koskisi samoja maatalousyrittäjiä, jotka ovat 
vakuutettuja maatalousyrittäjien eläkelain no
jalla ja joista maatalousyrittäjien eläkelaitok
sella on jo olemassa rekisteritiedosto. 

2 §. Pykälä sisältäisi maatalousyrittäjän 
määritelmän. Maatalousyrittäjällä tarkoitettai
siin henkilöä, jolla on työkyvyttömyyden alka
essa voimassa maatalousyrittäjien eläkelaissa 
säädettyä vähimmäiseläketurvaa koskeva va
kuutus. Lain soveltamispiiriin kuuluisivat siten 
sekä maatalousyrittäjien eläkelain 1 §:n mukai
sen pakollisen vakuutuksen että 11 § :n mukai
sen vapaaehtoisen perusvakuutuksen ottaneet 
maatalousyrittäjät. Näihin rinnastettaisiin 
myös maatalousyrittäjä, jolla työkyvyttömyy
den alkaessa on vireillä hakemus tässä pykäläs
sä tarkoitetun maatalousyrittäjien eläkelain 
mukaisen vakuutuksen saamiseksi, vaikka va
kuutusta ei ole ehditty vahvistaa. 

3 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
ajasta, jolta päivärahaa suoritetaan. Päivära
haa maksettaisiin jokaiselta viikonpäivältä työ
kyvyttömyyden alkamista seuraavasta päivästä 
lukien, enintään kuitenkin sairausvakuutuslain 
mukaisen omavastuuajan loppuun. Päivärahan 
maksamisen edellytyksenä olisi, että maata
lousyrittäjä on kykenemätön tekemään työtään 
vähintään kolmena peräkkäisenä päivänä työ
kyvyttömyyden alkamispäivää lukuun ottamat
ta. Päivärahaoikeus olisi, vaikka työkyvyttö
myys johtuisi eri sairauksista, jos työkyvyttö
myys jatkuu katkotta vähintään mainitun ajan. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilanteis
ta, joissa maatalousyrittäjän työkyvyttömyys 
yhdenjaksoisesti (saman tai eri sairauksien pe
rusteella) jatkuu yli sairausvakuutuslain 19 §:n 
1 momentissa tarkoitetun omavastuuajan. Kos
ka lakiehdotuksen tarkoituksena on mainitun 

omavastuuajan korvaaminen, olisi päivärahan 
saamisen edellytyksenä tällaisissa tapauksissa, 
että maatalousyrittäjälle myönnetään sairaus
vakuutuslain mukaista päivärahaa omavastuun 
jälkeiseltä ajalta. Jollei maatalousyrittäjällä 
sairausvakuutuslain perusteella olisi päiväraha
oikeutta tai jollei hän hakisi mainittua päivära
haa omavastuun jälkeiseltä ajalta, ei hänellä 
olisi oikeutta myöskään ehdotetun lain mukai
seen päivärahaan. 

Käytännössä päivärahahakemus tehtäisiin 2 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kansan
eläkeläkelaitokselle kuten 6 §:n perusteluissa 
tarkemmin selvitetään. Kansaneläkelaitos rat
kaisisi sairausvakuutuslain mukaisen päivä
raha-asian ja siirtäisi omavastuuaikaa koske
van päivärahahakemuksen maatalousyrittäjien 
eläkelaitoksen käsiteltäväksi automaattista tie
tojenkäsittelyä hyväksi käyttäen. Maatalous
yrittäjien eläkelaitos ratkaisisi ehdotetun lain 
mukaisen päivärahahakemuksen ottaen huo
mioon kansaneläkelaitoksen päätöksen oikeu
desta sairausvakuutuslain mukaiseen päivära
haan. 

Pykälän 3 momentin mukaan päivärahan 
saamisen edellytyksenä olisi, että työkyvyttö
myys osoitetaan joko lääkärin tai sairaanhoito
laitoksen antamalla todistuksena. 

4 §. Pykälässä säädettäisiin ehdotetun lain 
mukaisen päivärahan toissijaisuudesta muihin 
saman työkyvyttömyyden johdosta maksetta
viin korvauksiin nähden. Maatalousyrittäjällä 
ei olisi oikeutta ehdotetun lain mukaiseen päi
värahaan, jos hänellä on oikeus saada jonkin 
muun järjestelmän mukainen täysimääräinen 
korvaus ansionalenemastaan. Pykälässä on 
lueteltu ne lait, jotka useimmin tulevat kysy
mykseen tätä pykälää sovellettaessa. 

5 §. Pykälässä säädettäisiin päivärahan suu
ruudesta. Päiväraha määräytyisi sen työtulon 
mukaan, joka maatalousyrittäjälle oli vahvis
tettuna maatalousyrittäjien eläkelain mukaises
sa vakuutuksessa työkyvyttömyyden alkamis
hetkellä. Päivärahan suuruus olisi 11360 maa
talousyrittäjien eläkelain mukaisesta työtulos
ta. Vireillä olevia työtulon muutosta koskevia 
hakemuksia ei otettaisi huomioon päivärahan 
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suuruutta määrättäessä. Muusta kuin maata
lousyrittäjätoiminnasta saatua ansiota ei otet
taisi milloinkaan huomioon päivärahan suu
ruutta määrättäessä. 

Jos maatalousyrittäjälle vahvistettu työtulo 
työkyvyttömyyden alkaessa olisi alle tapatur
mavakuutuslain 16 §:n 6 momentissa säädetyn 
markkamäärän, määräytyisi päiväraha kuiten
kin mainitun markkamäärän perusteella. Vuo
den 1990 tasossa tapaturmavakuutuslain 16 §:n 
6 momentissa säädetty markkamäärä on 
37 700 markkaa, joten päivärahan suuruus oli
si aina vähintään 104,72 markkaa vuoden 1990 
tasossa ilmaistuna. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännös, jonka mukaan työtulo pyöristetään 
päivärahan suuruutta määrättäessä lähimmäksi 
sadaksi markaksi. Säännös vastaa tapaturma
vakuutuslain 16 §:n 5 momentissa olevaa vuo
sityöansion pyöristyssääntöä. 

6 §. Pykälässä olisi säännökset päivärahan 
hakemismenettelystä. Pykälän 1 momentin 
mukaan päivärahaa haettaisiin kaikissa ta
pauksissa kirjallisella hakemuksella kuuden 
kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen 
sitä halutaan saada. Aika on sama kuin haetta
essa sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa. 

Hakemus toimitettaisiin joko kansaneläke
laitokselle tai maatalousyrittäjien eläkelaitok
selle työkyvyttömyysajan pituudesta riippuen. 
Maatalousyrittäjä toimittaisi hakemuksen kan
saneläkelaitokselle, jos työkyvyttömyys kestää 
kauemmin kuin sairausvakuutuslain 19 §:n 1 
momentissa tarkoitetun omavastuuajan. Täl
laisissa tapauksissa päivärahan saamisen edel
lytyksenä on, että maatalousyrittäjälle myön
netään sairausvakuutuslain mukaista päivära
haa, kuten edellä 3 §:n perusteluissa on selvi
tetty. Koska maatalousyrittäjä joutuu tällöin 
joka tapauksessa asioimaan kansaneläkelaitok
sen paikallistoimistossa, olisi hänen kannaltaan 
joustavaa, jos ehdotetun lain mukaista päivä
rahaa voitaisiin hakea samanaikaisesti kuin 
sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa. 

Työkyvyttömyyden ollessa sairausvakuutus
lain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua omavas
tuuaikaa lyhyempi ei sairausvakuutuslain mu
kaista päivärahaa tule pääsääntöisesti makset
tavaksi. Näissä tapauksissa hakemus toimitet
taisiin suoraan maatalousyrittäjien eläkelaitok
selle tai sen valtuuttamalle paikalliselle asia
miehelle. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi maininta 
myös siitä, että asetuksella voitaisiin antaa 

tarkempia määräyksiä päivärahan hakemisme
nettelystä. 

7 §. Pykälä sisältäisi muutoksenhakua kos
kevat säännökset. Maatalousyrittäjien eläkelai
toksen antamaan päätökseen haettaisiin muu
tosta tapaturmalautakunnalta samalla tavalla 
kuin haetaan muutosta maatalousyrittäjien ta
paturmavakuutuslain mukaiseen päätökseen. 

Muutoksenhakuoikeutta ehdotetaan kuiten
kin rajoitettavaksi siten, että niissä tapauksis
sa, joissa työkyvyttömyys kestää sairausvakuu
tuslain 19 § :n 1 momentissa säädettyä omavas
tuuaikaa kauemmin, ei maatalousyrittäjien elä
kelaitoksen antamaan päätökseen saisi hakea 
muutosta siltä osin kuin kysymyksessä on haki
jan oikeus päivärahaan tai sairausvakuutuslain 
19 §:n 1 momentissa tarkoitetun omavastuu
ajan kesto. Tällaisissa tapauksissa maatalous
yrittäjien eläkelaitoksen antama päätös on 
edellä 3 §:n perustelujen yhteydessä selvitetyllä 
tavalla riippuvainen kansaneläkelaitoksen an
tamasta päätöksestä. Maatalousyrittäjällä on 
aina mahdollisuus hakea muutosta kansanelä
kelaitoksen antamaan päätökseen, joten muu
toksenhakuoikeuden rajoittaminen tässä tar
koitetulla tavalla on perusteltua keskenään ris
tiriitaisten päätösten ehkäisemiseksi. 

Ehdotuksen mukaan tapaturmalautakunnan 
antamaan päätökseen ei saisi hakea muutosta. 
Muutoksenhakumahdollisuuden rajoittaminen 
on aiheellista ottaen huomioon valituksen koh
teena olevien korvausten taloudellisen merki
tyksen. 

8 §. Pykälän 1 momentissa on säännös maa
talousyrittäjien eläkelaitoksen suorittamasta it
seoikaisusta. Aikaisempi lainvoimainen päätös 
ei olisi esteenä asian uudelleen käsittelylle, jos 
oikaisu tapahtuisi hakijan eduksi. Oikaisun 
kohteena voisi olla sekä maatalousyrittäjien 
eläkelaitoksen että tapaturmalautakunnan ai
kaisempi päätös. Eläkelaitoksen tulisi antaa 
aina päätös, kun asiassa ilmenee, joko kor
vauksenhakijan antamana tai muulla tavoin, 
uutta selvitystä ia myös silloin, kun se ei 
johtaisi oikaisuun. Oikaisua koskevasta pää
töksestä saisi valittaa tapaturmalautakuntaan 
niin kuin 7 §:n 1 momentissa on säädetty. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi menettelyn 
aiheettomasti maksetun päivärahan takaisinpe
rimiseksi silloin, kun päivärahan myöntäminen 
on perustunut korvauksensaajan vilpilliseen 
menettelyyn. Koska tämä edellyttää puuttumis
ta lainvoimaiseen korvauspäätökseen korvauk
sensaajan vahingoksi, päättäisi asiasta järjes-
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telmän ainoa muutoksenhakuaste, tapaturma
lautakunta, maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
hakemuksesta. Menettely edellyttäisi korvauk
sensaajan kuulemista ja sisältäisi korvauspää
töksen purkamisen sekä korvauksensaajan vei
voittamisen suorittamaan takaisin aiheet1omas
ti maksettu päiväraha. Maatalousyrittäjien elä
kelaitoksen hakemuksesta tulisi siten ilmetä 
aiheettomasti maksetun päivärahan määrä. Eh
dotetun lain 9 §:ssä olevan viittaussäännöksen 
mukaan tapaturmalautakunnan tällaisessa asi
assa antama päätös olisi tapaturmavakuutus
lain 53 §:n 4 momentin nojalla suoraan täytän
töönpanokelpoinen niin kuin riita-asiassa an
nettu lainvoimainen tuomio. 

9 §. Pykälä sisältäisi siinä olevien asiaryh
mien osalta viittauksen tapaturmavakuutuslain 
säännöksiin. Koska ehdotetun lain mukaisen 
päivärahan suuruus määräytyy suurelta osin 
samoin kuin tapaturmavakuutuslain mukaisen 
päivärahan ja kun ainoana muutoksenhakuas
teena toimisi tapaturmalautakunta, olisi perus
teltua, että korvauksen, korvaushakemusten ja 
valitusten käsittelyn osalta noudatettaisiin sa
moja periaatteita kuin tapaturmavakuutukses
sa. Pykälässä olisi myös viittaus valitusasian 
käsittelyn osalta tapaturmalautakunnasta an
nettuun asetukseen (839/81) ja maatalousyrit
täjien tapaturmavakuutuslain 10 §:n 1 mo
menttiin. 

10 §. Pykälä sisältäisi säännökset ehdotetun 
lain toimeenpanosta aiheutuneiden kustannus
ten kattamisesta. Kustannukset maksettaisiin 
pykälän 1 momentin mukaisesti valtion varois
ta. Lisäksi 1 momentissa olisi säännös siitä, 
miten lain täytäntöönpanosta maatalousyrittä
jien eläkelaitokselle aiheutuneet hoitokulut 
käytännössä korvattaisiin. 

Pykälän 2 momentin mukaan sosiaali- ja 
terveysministeriö vahvistaisi ne perusteet, joi
den mukaan maatalousyrittäjien eläkelaitoksel
le aiheutuneet hoitokulut lasketaan. 

Pykälän 3 momentti sisältäisi säännökset 
valtion ennakoiden maksamisesta. Ennakot 
määrättäisiin ja maksettaisiin ehdotuksen mu
kaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus
lain 16 § :ssä tarkoitettujen valtion ennakoiden 
yhteydessä. 

Lisäksi pykälän 4 momentissa olisi säännös 
ehdotetun lain mukaisten valitusten käsittelystä 
tapaturmalautakunnalle aiheutuneiden kustan
nusten korvaamisesta. Sen mukaan ehdotetun 
lain mukaan käsitellyt asiat otettaisiin huo
mioon jaettaessa tapaturmalautakunnan toi
minnasta aiheutuneita kustannuksia tapatur
mavakuutuslain 53 §:n 5 momentissa tarkoite
tulla tavalla. 

11 §. Pykälän mukaan kansaneläkelaitos oli
si velvollinen antamaan maatalousyrittäjien 
eläkelaitokselle päiväraha-asian käsittelemistä 
varten tarpeelliset tiedot. Tarpeellisia tietoja 
olisivat esimerkiksi omavastuuaikaa, hakemis
ajankohtaa ja kansaneläkelaitoksen omaa rat
kaisua koskevat tiedot. Käytännön kannalta 
olisi yksinkertaisinta välittää tiedot koneellises
ti, jolloin selvitysten lähettäminen kirjallisena 
laitoksesta toiseen kävisi tarpeettomaksi. 

12 §. Tarkemmat säännökset lain täytän
töönpanosta ja soveltamisesta annettaisiin ase
tuksella. 

13 §. Pykälän 1 momentissa olisi lain voi
maantulosäännös. Pykälän 2 momentin mu
kaan oikeutta ehdotetun lain mukaiseen kor
vaukseen ei olisi sellaisen työkyvyttömyyden 
johdosta, joka on alkanut ennen lain voimaan
tuloa. 

2. Tarkemmat säännökset 

Tarkoitus on asetuksella säätää yksityiskoh
taisemmin etuuden hakemisesta kansaneläke
laitoksen kautta. Kysymykseen tulee mahdolli
suus tietojen siirron hyväksikäyttöön. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan pmva
nä heinäkuuta 1991. Esityksen mukaan maata
lousyrittäjien eläkelaitos voisi ryhtyä valmiste
lemaan uudistusta ennen lain täytäntöönpa
noa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Maatalousyrittäjällä on oikeus saada kor

vaukseksi sairaudesta johtuvasta työkyvyttö
myydestä päivärahaa sairausvakuutuslain 
19 §:n 1 momentissa tarkoitettuna omavastuu
aikana siten kuin tässä laissa säädetään. 

Tämän lain täytäntöönpanosta huolehtii 
maatalousyrittäjien eläkelaitos. 

2 § 
Maatalousyrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, 

jolla on työkyvyttömyyden alkaessa voimassa 
maatalousyrittäjien eläkelaissa (467 /69) säädet
tyä vähimmäiseläketurvaa koskeva vakuutus 
tai vireillä hakemus vakuutuksen saamiseksi. 

3 § 
Päivärahaa suoritetaan työkyvyttömyyden 

ajalta sen aikaruispäivää lukuun ottamatta jo
kaiselta viikonpäivältä enintään 1 § :ssä tarkoi
tetun omavastuuajan loppuun. Päivärahaa ei 
kuitenkaan suoriteta, jollei maatalousyrittäjä 
ole ollut omavastuuaikana kykenemätön teke
mään työtään vähintään kolmena peräkkäisenä 
päivänä työkyvyttömyyden aikaruispäivää lu
kuun ottamatta. 

Jos työkyvyttömyys on jatkunut 1 §:ssä tar
koitetun omavastuuajan yli, edellytyksenä päi
värahan suorittamiselle omavastuuajalta on, 
että maatalousyrittäjälle myönnetään sairaus
vakuutuslain mukaista päivärahaa. 

Päivärahan suorittamisen edellytyksenä on, 
että maatalousyrittäjä osoittaa työkyvyttömyy
tensä lääkärin tai sairaanhoitolaitoksen anta
malla todistuksella. 

4 § 
Maatalousyrittäjällä ei ole oikeutta tämän 

lain mukaiseen päivärahaan, jos hänellä on 
saman työkyvyttömyyden johdosta oikeus saa
da maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
(1026/81), tapaturmavakuutuslain (608/48), 
liikennevakuutuslain (279/59), sotilasvamma
lain (404/48), sotilastapaturmalain ( 1 ) tai 
jonkin muun lain nojalla sellaista korvausta, 
jonka suuruutta määrättäessä otetaan huo
mioon maatalousyrittäjätoiminnasta saadut 
ansiot. 

5 § 
Päivärahan suuruus on 1/360 maatalousyrit

täjälle työkyvyttömyyden alkaessa vahvistettu
na olleesta maatalousyrittäjien eläkelain mu
kaisesta työtulosta. Päiväraha on suuruudel
taan kuitenkin vähintään 1/360 tapaturmava
kuutuslain 16 §:n 6 momentissa tarkoitetusta 
vähimmäisvuosityöansiosta. 

Päivärahan suuruutta määrättäessä työtulo 
pyöristetään lähimmäksi sadaksi markaksi. 

6 § 
Päivärahaa on haettava kirjallisesti kuuden 

kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen 
sitä halutaan suoritettavaksi. Hakemus on toi
mitettava kansaneläkelaitokselle, jos työkyvyt
tömyys, jonka ajalta päivärahaa haetaan, jat
kuu 1 §:ssä säädetyn omavastuuajan jälkeen. 
Muussa tapauksessa hakemus on toimitettava 
maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tai sen val
tuuttamalle asiamiehelle. Asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä päivärahan hake
misesta. 

7 § 
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen antamaan 

päätökseen saa hakea muutosta tapaturmava
kuutuslain 53 §:ssä tarkoitetulta tapaturmalau
takunnalta kirjallisella valituksella viimeistään 
kolmantenakymmenentenä päivänä sen päivän 
jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon pää
töksestä. 

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen antamaan 
päätökseen, joka koskee päivärahan suoritta
mista tämän lain 3 §:n 2 momentissa tarkoite
tussa tapauksessa, ei kuitenkaan saa hakea 
muutosta siltä osin kuin siinä on kysymys 
hakijan oikeudesta päivärahaan tai 1 §:ssä tar
koitetun omavastuuajan pituudesta. 

Tapaturmalautakunnan antamaan päätök
seen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

8 § 
Jos myöhemmin ilmenee, että tämän lain 

nojalla annettu päätös, joka on saanut lainvoi
man, on perustunut väärään tai puutteelliseen 
selvitykseen ja päätöksellä on evätty oikeus 
päivärahaan tai myönnetty päivärahaa liian 
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vähän, maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tulee 
käsitellä asia uudelleen. 

Jos päivärahan myöntäminen on perustunut 
korvauksensaajan vilpilliseen menettelyyn, ta
paturmalautakunta voi maatalousyrittäjien elä
kelaitoksen hakemuksesta korvauksensaajaa 
kuultuaan poistaa aikaisemman lainvoimaisen 
päätöksen ja määrätä aiheettomasti maksetun 
päivärahan takaisin maksettavaksi. 

9 § 
Jollei tästä laista muuta johdu, puhevallan 

käytöstä, päätöksen tiedoksiantamisesta, hake
muksen tai valituksen myöhästymisestä, pää
töksen noudattamisesta muutoksenhausta huo
limatta, tapaturmalautakunnan päätöksen täy
täntöönpanokelpoisuudesta, korvauksen vii
västymisestä, etuuden siirtämisestä ja ulos
mittauksesta, tiedonsaantioikeudesta ja tiedon
antovelvollisuudesta sekä salassapitovelvolli
suudesta ja sen rikkomisesta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä tapaturmavakuutuslaissa sää
detään. Käsiteltäessä tapaturmalautakunnassa 
tämän lain mukaista asiaa noudatetaan lisäksi 
soveltuvin osin, mitä tapaturmalautakunnasta 
annetussa asetuksessa (839/81) asian käsittelys
tä ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus
lain 10 §:n 1 momentissa maatalousyrittäjäjä
senistä säädetään. 

10 § 
Tästä laista aiheutuneet kustannukset mak

setaan valtion varoista. Tämän lain mukaisesta 
toiminnasta maatalousyrittäjien eläkelaitoksel
le aiheutuneet hoitokulut yhdistetään sen maa
talousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukai
sen toiminnan hoitokuluihin. Tämän lain mu
kaisia hoitokuluja ei kuitenkaan lueta mukaan 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
13 §:ssä tarkoitettuihin kokonaiskustannuk
siin. 

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 1990 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa maa
talousyrittäjien eläkelaitoksen esityksestä ne 
perusteet, joiden mukaan 1 momentissa tarkoi
tetut hoitokulut lasketaan. 

Valtion tulee suorittaa kunakin vuonna kuu
kausittain ennakkona määrä, joka vastaa 1 
momentin mukaisesti valtion suoritettavaksi 
arvioitua määrää. Ennakot määrätään ja mak
setaan yhdessä maatalousyrittäjien tapaturma
vakuutuslain 16 §:ssä tarkoitettujen valtion en
nakoiden kanssa. 

Tapaturmalautakunnan tämän lain nojalla 
käsittelemät asiat otetaan huomioon määrättä
essä maatalousyrittäjien eläkelaitoksen osuutta 
tapaturmalautakunnan toiminnasta aiheutu
neista kustannuksista tapaturmavakuutuslain 
53 §:n 5 momentin nojalla. 

11 § 
Kansaneläkelaitoksen on ilman aiheetonta 

viivytystä toimitettava maksutta tämän lain 
mukaisen päivärahan käsittelemistä varten tar
vittavat tiedot maatalousyrittäjien eläkelaitok
selle. Tiedot voidaan toimittaa teknisen käyt
töyhteyden avulla. 

12 § 
Tarkemmat säännökset tämän lain täytän

töönpanosta annetaan asetuksella. 

13 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä

kuuta 1991. 
Tässä laissa tarkoitettua päivärahaa makse

taan työkyvyttömyydestä, joka on alkanut lain 
tultua voimaan. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Mauri Miettinen 


