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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien 
työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion 
varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja maatalousyrittäjien 
tapatunnavakuutuslain muuttamisesta 

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan maatalousyrittäjien 
työterveyshuollon kehittämistä. Maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin esite
tään lisättäväksi säännökset, joiden perus
teella työterveyshuoltoon liittynyt maata
lousyrittäjä saisi alennusta lakisääteisestä 
työtapaturmavakuutusmaksustaan. Työter
veyshuoltoon liittyneen maatalousyrittäjän 
vakuutusmaksu olisi 20 prosenttia alempi 
kuin järjestelmään liittymättömän maata
lousyrittäjän vakuutusmaksu. Näin maata
lousyrittäjän oman toiminnan kannustinvai
kutus tapaturmien ja ammattitautien eh
käisyssä ja työkyvyn ylläpidossa olisi entistä 
välittömämpää. 

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa te
hostetaan nykyiseen tapaan yleistä työter
veyshuoltoa vastaavasti. Sitä varten ehdo
tetaan perustettavaksi maatalousyrittäjien 
työterveyshuollon keskusyksikkö työter
veyshuollon valtakunnallista organisointia, 
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opastusta ja seurantaa sekä markkinointia 
varten. Mainitun keskusyksikön tehtävänä 
olisi kehittää maatalousyrittäjien työterveys
huoltoa ottaen huomioon koko työterveys
huollon tavoitteet. 

Valtio rahoittaisi maatalousyrittäjien työ
terveyshuollon kehittämisestä johtuvat lisä
kustannukset kunnille ja ehdotetusta uudis
tuksesta edellä mainitulle keskusyksikölle ai
heutuvien lisäkustannusten rahaliikenne oh
jattaisiin nykyiseen tapaan kansaneläkelai
toksen kautta. Kansaneläkelaitos maksaisi 
korvausta myös maatalousyrittäjille sairaus
vakuutuslain mukaisesti tarvittavista työter
veyshuollon palveluista. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1999 talous
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväk
si sen yhteydessä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi
maan 1 päivänä tammikuuta 1999. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Maatalous on tapaturma- ja ammattitautiti
lastojen perusteella varsin riskialtis elinkei
no. Myös työkyvyn ylläpito on maatalouden 
ikärakennekin huomioon ottaen välttämätön
tä. Maatalouden rakennekehitys ED-tilan
teessa muuttuu. Maatalousyrittäjien eläkelain 
mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden piiriin 
kuuluvat vain yli viiden peltohehtaarin suu
ruiset maatilat. Vuoteen 1996 mennessä tilo
jen määrä oli supistunut noin 90 000. Arviot 
osoittavat johdonmukaisesti, että tilaluku 
tulee laskemaan ja, että tilakokoaan kasvatta
vat tilat ovat kooltaan jo nyt muita selvästi 
suurempia. Maatalousyrittäjien lukumäärän 
on arvioitu vuoteen 2005 mennessä lähes 
puoliintuvan ja maatalousyrittäjien eläkelain 
piiriin kuuluvia tiloja arvioidaan olevan noin 
50 000. Maatalouden rakennekehityksen joh
dosta tuotantoa jatkavien viljelijöiden työ- ja 
toimintakyvyn säilyttäminen ja terveyshaitto
jen ehkäiseminen sekä tapaturmien torjunta 
muodostuu entistä tarpeellisemmaksi. Maata
louden rakennekehitys heijastuu myös mui
den maatalousyritysten toimintaan 

Työterveyshuollon tehtävä on ehkäistä työ
peräisiä sairauksia poistamalla ja vähentä
mällä työn, työympäristön ja työmenetelmi
en terveysvaaroja sekä edistää jo sairastunei
den selviytymistä työssään. Viime aikoina 
työterveyshuollon tehtäväkentässä on pyritty 
painottamaan työkykyä ylläpitävän toimin
nan tärkeyttä. Hyvä työterveyshuolto perus
tuu eri alojen yhteistyöhön ja monitieteiseen 
pohjaan työn ja terveyden välisistä suhteista 
ja niiden hallinnasta. Työterveyshuollon teh
täviin ei sen sijaan kuulu kansanterveyslain 
mukainen kunnan tehtäviin kuuluva varsinai
nen sairaanhoito. 

2. Nykytila 

2.1. Lainsäädäntö 

Maatalouden työterveyshuolto perustuu 
vuoden 1979 alussa voimaan tulleeseen työ
terveyshuoltolakiin (743/1978), jossa on 
säännökset työterveyshuollon perussisällöstä 
ja järjestämisvastuusta. 

Työterveyshuoltoon kuuluminen on maata
lousyrittäjälle vapaaehtoista, mutta tämä on 

velvollinen järjestämään tilalla käyttämilleen 
vieraille työntekijöille työnantajana työter
veyshuollon palvelut. Kunnalla on kansan
terveyslain 14 §:n perusteella velvollisuus 
järjestää kunnan alueella toimiville maata
lousyrittäjille työterveyshuoltolaissa tai sen 
nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyk
sissä tarkoitettua työterveyshuoltoa. Kunnan 
velvollisuutta näiden palvelujen järjestämi
seen on perusteltu sillä, että näin voidaan 
turvata työterveyshuoltopalveluiden tarjonta 
maan kaikissa osissa. 

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon jär
jestämisessä noudatetaan soveltuvin osin 
työterveyshuoltolain ja kansanterveyslain 
määräyksiä. Maatalousyrittäjän käsite on 
määritelty maatalousyrittäjien eläkelain 
(467/1969) 1 §:n 2 momentissa. Maata
lousyrittäjällä tarkoitetaan maatilatalouden 
harjoittajaa, kalastajaa ja poronomistajaa 
sekä perheyrityksen jäsentä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak
suista annetun lain (734/1992) perusteella 
työterveyshuoltoon liittynyt maatalousyrittäjä 
on velvollinen suorittamaan terveyskeskuk
selle asetuksella säädettävien perusteiden 
mukaan määräytyvät maksut ja korvaukset 
työterveydenhuollon eri toimenpiteistä ja toi
minnoista. Maksujen ja korvausten perusteet 
on määrättävä sellaisiksi, että ne peittävät 
kunnalle keskimäärin aiheutuvat todelliset 
kustannukset. Maatalousyrittäjien työterveys
huollon kustannuksista voi hakea korvausta 
kansaneläkelaitokselta palvelujenjärjestämis
tavasta riippuen joko kunnallinen terveyskes
kus tai yrittäjä itse. 

Kansaneläkelaitos maksaa sairausvakuutus
lain 29 §:n perusteella korvausta yrittäjälle 
ja muulle omaa työtään tekevälle työter
veyshuollon järjestämisestä aiheutuneista 
työterveyshuoltolain 2 §:n mukaisista kus
tannuksista. Korvauksen määrä on 50 pro
senttia tarpeellisista ja kohtuullisista kustan
nuksista yrittäjäkohtaiseen laskennalliseen 
enimmäismäärään perustuen. Yrittäjien työ
terveyshuollon kustannuksia varten on mää
ritelty kaksi enimmäismäärää, joiden suuruus 
määräytyy sen mukaan, sisältyykö toimin
taan työpaikalla tehtyjen työolosuhdeselvi
tysten ja työpaikkaselvitysten kustannuksia 
vai ei. Enimmäismääriä tarkistetaan vuosit
tain yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. 
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Maatalousyrittäjän työolosuhdeselvitys on 
maatalousyrittäjälle maksuton, kun selvityk
sen tekee terveyskeskus. 

Jos terveyskeskus on antanut yrittäjälle 
työterveyshuoltopalveluksia, on terveyskes
kusta ylläpitävällä kunnalla oikeus saada 
kansaneläkelaitokselta sairausvakuutuslain 
30 b §:ssä tarkoitettua tilitysmenettelyä käyt
täen se osa antamiensa työterveyshuoltopal
veluksien kustannuksista, jonka kansaneläke
laitos olisi velvollinen suorittamaan vastaa
vana korvauksena yrittäjälle. Maatalousyrit
täjien työterveyshuollon eräiden kustannus
ten korvaamista koskevan lain (859/1984) 
perusteella kunnalla on lisäksi oikeus saada 
valtion varoista korvausta maatalousyrittäjien 
työterveyshuoltoon kuuluvan tilakäynnin tai 
työpaikkaselvityksen aiheuttamista kustan
nuksista se osa, josta ei ole maksettu kor
vausta sairausvakuutuslain mukaan. Valtion 
varoista suoritettavan korvauksen myöntää ja 
maksaa kansaneläkelaitos. 

2.2. Työterveyshuollon ja 
tapaturmavakuutuksen välinen suhde 

Maatalous on yritysmuotonsa johdosta ris
kialtis tapaturmiile ja ammattitaudeille. Siten 
viljelijöiden työ- ja toimintakyvyn säilyttä
minen ja terveyshaittojen ehkäiseminen on 
erityisen tarpeellista, vaikka työterveyshuol
tolaissa ei ole velvoittavaa säännöstä omaa 
työtä tekevien vaarojen ehkäisemiseksi. Työ
terveyshuollon vapaaehtoisen ennaltaeh
käisevän toiminnan on osoitettu vaikuttaneen 
maatalousyrittäjien sairauksien ja heidän ko
kemiensa oireiden esiintymistiheyteen. Tapa
turmat ja ammattitaudit, joista aiheutuvat 
haitat korvataan maatalouden tapaturmava
kuutuksen kautta, ovat merkittävä terveys
vaara ja huomattava työkyvyttömyyden syy 
maataloudessa. Lisäksi maatalouden työtapa
turmat ovat usein vakavampia kuin muilla 
aloiila. Myös tapaturmien sattumiseen voi
daan vaikuttaa tiedottamalla oikeista työta
voista ja -oloista sekä työterveyshuollon 
muiiia toimintatavoilla. 

Vuoden 1997 alusta voimaan tulleen maa
talousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muu
toksella (902/1996) siirryttiin osittain riski
perusteiseen vakuutusmaksuun, jotta vakuu
tusjärjestelmän työvahinkojen ennaltaehkäi
sevä toiminta korostuisi. Muutosta perustel
tiin maatalousyrittäjien riskitietoisuuden li
säämisellä. Tavoitteena on saada maata
lousyrittäjä kehittämään omaa toimintaa sel-

laiseksi, että vahinkoalttius pienenee, jolloin 
maatalousyrittäjä voi saada alennusta tapa
turmavakuutusmaksuihinsa. Korvattujen työ
vahinkojen määrä vaikuttaa vakuutusmaksu
jen suuruuteen. 

Jotta maatalousyrittäjä hyötyisi työterveys
huoltopalveluiden käyttämisestä, on tarkoi
tuksenmukaista täydentää ja kehittää edel
leen tapaturmavakuutuksen maksuperusteita 
siten, että työterveyshuoltoon kuuluminen 
olisi peruste alennetulle vakuutusmaksulle. 
Tällöin maantalousyrittäjän oman toiminnan 
kannustinvaikutus olisi entistä välittömäm
pää. Työterveyshuoltoon perustuvan maksu
alennuksen olisi oltava samansuuntainen va
hinkojen määrään perustuvan vakuutusmak
sun alennusjärjestelmän kanssa. Työterveys
huollon perusteella saatava maksualennus ei 
kuitenkaan saisi yksittäistapauksessa kumota 
tapahtuneista ja korvatoista työvahingoista 
aiheutunutta vakuutusmaksun korotusta, jotta 
vakuutusmaksun riskiperusteisuus säilyisi 
yksilötasolla. 

3. Nykytilan aJViointi 

Tutkimuksin on voitu osoittaa, että työter
veyshuollon toimenpiteillä voidaan vähentää 
maatalousyrittäjien pitkäaikaissairastavuotta 
sekä tuki- ja liikuntaelinten oireita. Myös 
tapaturmien ja ammattitautien ehkäisemisen 
kannalta on maatalousyrittäjien työterveys
huoltotoiminnan tehostaminen arvioitu eri
tyisen tärkeäksi. 

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon to
teuttamisessa on kuitenkin ollut monenlaisia 
kuten esimerkiksi terveyskeskusten voimava
roihin liittyviä ongelmia. Kuntakohtaiset erot 
työterveyshuollon toimivuudessa ovat edel
leen huomattavia. Työterveyshuoltoon Iiitty
neiden maatalousyrittäjien osuus kaikista 
viljelijöistä on jatkuvasti ollut alle puolet. 
Keskeisiä alhaista liittymisastetta selittävinä 
tekijöinä on nähty vähäinen markkinointi ja 
virheelliset käsitykset työterveyshuollon pal
veluiden sisällöstä. 

4. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

4.1. Keskusyksikön perustaminen 

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa ei 
ole tarkoituksenmukaista irroittaa yleisestä 
työterveyshuollosta. Järjestelmän kehittämi
seksi tulisi kuitenkin maatalousyrittäjien työ-
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terveyshuollon palvelutuotannon valtakun
nallista organisointia, opastusta ja seurantaa 
varten perustaa Työterveyslaitoksen yh
teyteen maatalousyrittäjien työterveyshuollon 
keskusyksikkö. Sen tehtävänä olisi yh
teydenpito terveyskeskuksiin sekä opastaa, 
kouluttaa ja kannustaa terveyskeskuksia 
maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa koske
vissa asioissa. Keskusyksikölle kuuluisi 
myös maatalouden asiantuntijoiden työter
veyshuoltoon liittyvästä koulutuksesta ja 
ohjauksesta huolehtiminen. Lisäksi sen tulisi 
toimia markkinointiorganisaationa sekä maa
talousyrittäjien että kuntien suuntaan. Kes
kusyksikkö osallistuisi terveyskeskuksen 
pyynnöstä myös maatalousyrittäjiin suoranai
sesti kohdistuvaan opastukseen ja neu
vontaan sekä työkykyä edistävään toimintaan 
ja tarvittaessa muuhunkin palvelutuotantoon. 
Tarkoituksena on, että keskusyksikkö palve
lisi mahdollisimman tehokkaasti maata
lousyrittäjien työterveyshuollon jatkuvaa 
kehittämistä ja koko työterveyshuollon ta
voitteita. 

Keskusyksiköstä aiheutuvat kustannukset 
koostuvat pääasiallisesti Työterveyslaitoksen 
lisääntyneistä arviolta noin kahden miljoo
nan markan suuruisista palkkakustannuksis
ta. Keskusyksikön kustannukset rahoitettai
siin valtion osuudella maatalousyrittäjien 
työterveyshuollon eräiden kustannusten kor
vaamisesta valtion varoista säädetyn lain 
perusteella. Tästä toiminnasta saisi aiheutua 
kustannuksia enintään 1 0 prosenttia maata
lousyrittäjien työterveyshuollon kokonais
kustannuksista. 

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee 
Työterveyslaitoksen tulosopimuksen yh
teydessä myös maatalousyrittäjien työter
veyshuollon vuotuiset kokonaiskustannukset 
keskusyksikön toimintakustannusten korvaa
misen pohjaksi maatalousyrittäjien työter
veyshuollon eräiden kustannusten korvaami
sesta valtion varoista säädetyn lain perusteel
la. Näitä määrärahoja ei lasketa kuuluvaksi 
Työterveyslaitoksen normaalin valtionavun 
piiriin. Kansaneläkelaitos hoitaisi keskusyk
sikön tarvitsemien valtion varojen ohjauksen 
Työterveyslaitokselle. Keskusyksikkö tuot
taisi myös terveyskeskusten tilaamia maksul
lisia palveluksia maatalousyrittäjille. Näistä 
palveluista maatalousyrittäjä maksaa oman 
osuutensa ja kansaneläkelaitos suorittaa kor
vauksen terveyskeskukselle sairausvakuutus
lain säännösten mukaisesti. Tarkoitus on, 
että ehdotetun keskusyksikön maksuliikenne 

ohjautuisi myös kyseisten palveluiden osalta 
kansaneläkelaitoksen kautta. Tästä säädetään 
laissa maatalousyrittäjien työterveyshuollon 
eräiden kustannusten korvaamisesta valtion 
varoista 1 § :n 2 momentissa. 

Ehdotetuna muutoksella täydennetään voi
massa olevaa maatalousyrittäjien työter
veyshuollon korvausjärjestelmää. Ehdotetun 
muutoksen lisäksi edelleen jäisi voimaan 
nykyjärjestelmän mukainen valtion osuus 
maatalousyrittäjien työterveyshuollon kus
tannuksiin sekä kunnan ja kuntaliiton oikeus 
saada korvausta sairausvakuutuslain säännös
ten perusteella. 

4.2 Alennus tapatunnavakuutusmaksuun 
työteiVeyshuoltoon kuulumisen 
perusteella 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjär
jestelmää esitetään muutettavaksi niin, että 
työterveyshuoltoon liittyminen ja määrätty
jen edellytysten täyttäminen alentaisivat 
maatalousyrittäjän tapaturmavakuutusmak
sua. Alennuksen suuruudeksi ehdotetaan 20 
prosenttia. Muutoksen tavoitteena on koros
taamaatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjär
jestelmän ennaltaehkäisevän toiminnan mer
kitystä. 

Alennus esitetään myönnettäväksi jo siinä 
vaiheessa, kun maatalousyrittäjä työterveys
huoltoon liittyessään tai myöhemmin on so
pinut työolosuhteiden selvittämiseksi tehtä
västä työpaikkakäynnistä. Vaikka työpaikka
käynnistä sopiminen olisi ehdotuksen mu
kaan riittävä peruste alennuksen saamiselle 
neljän ensimmäisen vuoden aikana, on tar
koitus kuitenkin, että ensimmäinen työpaik
kakäynti suoritettaisiin mahdollisimman pian 
työterveyshuoltoon liittymisen jälkeen. En
simmäisen työpaikkakäynnin jälkeen alen
nusjakso olisi aina neljä vuotta edellisestä 
työpaikkakäynnistä, joten alennuksen jatku
minen edellyttää uutta työpaikkakäyntiä aina 
ennen kuin edellisen työpaikkakäynnin suo
rittamisesta on ehtinyt kulua neljä vuotta. 
Ehdotettu neljän vuoden aikaväli vastaa hy
välle työterveyshuoltokäytännölle yleisesti 
asetettuja edellytyksiä. Alennus ehdotetaan 
myönnettäväksi myös silloin, kun maata
lousyrittäjä on liittynyt työterveyshuoltoon, 
mutta työterveyshuolto ei oman toimintansa 
vuoksi ole voinut järjestää työpaikkakäyntejä 
edellä tarkoitetussa ajassa. Tässä tapauksessa 
alennuksen saisi työterveyshuollon asiasta 
antaman selvityksen perusteella. Alennusoi-
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keutta ei sen sijaan olisi siinä tapauksessa, 
että maatalousyrittäjä kieltäytyy työpaikka
käynnin suorittamisesta tai työpaikkakäynti 
jää suorittamatta jostakin muusta maata
lousyrittäjästä itsestään riippuvasta syystä. 

Järjestelmän yksinkertaisuuden vuoksi 
alennus ehdotetaan myönnettäväksi täysin 
kalenterivuosin tapaturmavakuutuksen päät
tymisvuotta lukuunottamatta, jolloin alennus 
voi koskea vuotta lyhyempää ajanjaksoa. 
Terveyskeskusten ja maatalousyrittäjien elä
kelaitoksen välille ei ole tarkoitus rakentaa 
automaattista tietojensiirtomahdollisuutta 
vakuutusmaksualennusjärjestelmän toimeen
panoa varten, mistä johtuen tiedot työter
veyshuoltoon kuuluvista ja vakuutusmaksu
alennuksen saamisen edellytykset täyttävistä 
maatalousyrittäjistä tulisi olla maatalousyrit
täjien eläkelaitoksessa jo hyvissä ajoin ennen 
vuotuisten vakuutusmaksujen laskenta-ajan
kohtaa. Tämän vuoksi ehdotetaan, että oi
keus vakuutusmaksualennukseen määräytyisi 
aina vakuutusmaksun kohdistumisvuotta 
edeltävän lokakuun ensimmäisen päivän ti
lanteen mukaisesti. Seuraavaan kalenterivuo
teen kohdistuvat tapaturmavakuutusmaksut 
perittäisiin alennettuna niiltä maatalousyrittä
jiltä, jotka sanottuna päivänä täyttävät va
kuutusmaksualennuksen saamisen edellytyk
set. Työterveyshuoltoon liittyminen tai siitä 
eroaminen loppuvuoden aikana ei vaikuttaisi 
millään tavalla vielä seuraavan vuoden va
kuutusmaksuun vaan vasta sitä seuraavana 
vuonna. 

Ehdotettu vakuutusmaksualennusjärjestel
mä olisi rinnakkainen vuoden 1997 alusta 
voimaan tulleen vakuutusmaksualennusjär
jestelmän kanssa, jonka perusteella maata
lousyrittäjältä perittävän tapaturmavakuutus
maksun suuruus on sidoksissa hänelle kor
vattujen työvahinkojen määrään. Kumman
kin järjestelmän tavoitteena on ennaltaeh
käisevien toimenpiteiden merkityksen koros
taminen ja sitä kautta tapaturmavakuutusjär
jestelmästä korvattavien työvahinkojen alen
taminen. 

5. Esityksen vaikutukset 

5.1. Taloudelliset vaikutukset 

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon te
hostaminen merkitsisi, että karkean arvion 
mukaan enimmillään yhtenä vuonna voisi 
tulla 1 0 000 uutta tilakäyntiä tehtäväksi vuo
sittain. Näiden tilakäyntien kokonaiskustan-

nukset, jotka sisältäisivät työterveyslääkärin 
ja -hoitajan kulut, olisivat arviolta 8,4 mil
joonaa markkaa vuodessa. Tästä korvataan 
maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden 
kustannusten korvaamisesta annetun lain 
perusteella puolet ja muu korvattava osuus 
tulisi sairausvakuutuslain perusteella. Järjes
telmän alkuvaiheessa uudistuksesta aiheutu
vat kustannukset olisivat yhteensä noin kuusi 
miljoonaa markkaa, joka jakautuisi edellä 
mainituin tavoin. 

Perustettavaksi esitetystä keskusyksiköstä 
aiheutuvat kustannukset muodostuvat pää
asiallisesti lisääntyneistä palkkamenoista. 
Yksikön tehtävien hoitamiseen tarvittavat 
vuosittaiset palkkamenot olisivat arviolta 
noin kaksi miljoonaa markkaa. 

Pysyvän lain mukaan keskusyksikölle saa 
ohjata valtion varoja enintään 10 prosenttia 
maatalouden työterveyshuollon kokonaiskus
tannuksista. Uudistuksen alkuvaiheessa pe
rustettavaksi esitetystä keskusyksiköstä ar
vioidaan aiheutuvan palkkamenoina noin 
kaksi miljoonaa markkaa. Koska maatalou
den työterveyshuollon kokonaismenot ovat 
vuositasolla noin 14 miljoonaa markkaa, 
uudistuksen alkuvaiheessa työterveyslaitok
selle on ohjattava 15 prosenttia mainituista 
kokonaiskustannuksista. 

Vakuutusmaksujärjestelmän toimeenpanos
ta aiheutuu maatalousyrittäjien eläkelaitok
selle sen voimaantulovaiheessa noin 3,5 mil
joona markan kertaluontoinen kustannus, 
josta valtion suora kustannusosuus on noin 
1,5 miljoona markkaa. Tämän jälkeen järjes
telmän ylläpidosta aiheutuu kustannuksia 
vuosittain noin 0,8 miljoonaa markkaa, mis
tä valtion kustaunettavaksi jäävä osuus on 
noin 0,2 miljoonaa markkaa. Alennusjärjes
telmän toimeenpanosta aiheutuvat kustan
nukset otetaan erillisenä osana huomioon sosiaali
ja terveysministeriön vahvistamissa perus

teissa, joissa määritellään muun muassa 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjärjes
telmän toimeenpanosta aiheutuvat kohtuulli
set hoitokustannukset. 

Voidaan arvioida, että maatalousyrittäjien 
työterveyshuollon kehittämisestä vastaavan 
keskusyksikön perustaminen samoin kuin 
työterveyshuollon perusteella myönnettävä 
alennus maatalousyrittäjien tapaturmavakuu
tusmaksuun tulevat asettamaan uusia vaati
muksia työterveyshuollonjärjestämiselle pai
kallisissa terveyskeskuksissa. Maatalousyrit
täjien työterveyshuollon toteuttamisesta kun
nille aiheutuvat lisäkustannukset kustanne-
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taan valtion varoista sen mukaisesti, kun 
laissa maatalousyrittäjien työterveyshuollon 
eräiden kustannusten korvaamisesta valtion 
varoista ja sairausvakuutuslaissa säädetään. 
Esityksellä ei ole tarkoitus siirtää kuntien 
vastuulle maatalousyrittäjien työterveyshuol
lon laajentumisesta aiheutuvia lisäkustannuk
sia. 

Vakuutusmaksujärjestelmällä on tarkoitus 
korostaa työvahinkoja ennalta ehkäisevien 
toimenpiteiden merkitystä ja onnistuessaan 
tämä merkitsee maatalousyrittäjien tapatur
mavakuutusjärjestelmän mukaisten korvaus
menojen alentamista, mikä omalta osaltaan 
vähentää myös valtion vastuulla olevaa 
osuutta järjestelmän aiheuttamista kustan
nuksista. Esitettyjen muutosten vaikutusta 
korvausmenoon on kuitenkin mahdoton arvi
oida markkamääräisesti. 

5.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 

Keskusyksikkö ehdotetaan perustettavaksi 
erilliseksi organisaatioksi Työterveyslaitok
sen yhteyteen. Työterveyslaitoksen toimin
nasta ja rahoituksesta annettu laki 
(159/1978) mahdollistaa keskusyksikön pe
rustamisen ilman erillistä lain muutosta. 

Vastaavasti vakuutusmaksujärjestelmän 
toimeenpano tapahtuu varsinaisesta työter
veyshuoltojärjestelmästä erillään ja sen toi
meenpanosta vastaa maatalousyrittäjien elä
kelaitos. Työterveyshuollon toimeenpanosta 
vastaavien terveyskeskusten, maatalousyrittä
jien työterveyshuollon keskusyksikön ja 
maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toiminnot 
on tässä vaiheessa tarkoituksella pidetty itse
näisinä. Tarkoituksenmukaista kuitenkin oli
si, että muutaman vuoden kuluttua, kun jär
jestelmien toimivuudesta on saatu käytännön 
kokemusta, tilanne arvioitaisiin uudestaan. 

5.3. Vaikutukset eri kansalaisryhmien 
asemaan 

Ehdotetulla vakuutusmaksualennusjärjestel
mällä ei ole tarkoitus muuttaa vakuutettujen 
osuutta maatalousyrittäjien tapaturmavakuu
tusjärjestelmän kokonaiskustannuksista. Kos
ka vakuutetuilta perittävien vakuutusmaksu
jen yhteismäärä ei muutu, merkitsee työter
veyshuoltoon kuuluminen ehdotetulla tavalla 
tapaturmavakuutusmaksun alenemista ja vas
taavasti työterveyshuollon ulkopuolella ole
minen korotusta tapaturmavakuutusmaksuun 
nykyiseen tilanteeseen verrattuna. 

Yleisellä tasolla vakuutusmaksumuutoksen 
painottuminen riippuu muun muassa työter
veyshuoltoon kuuluvien ja siihen kuulumat
tomien maatalousyrittäjien keskinäisestä suh
teesta. Sen sijaan yksittäisen, alennuksen 
saamisen edellytykset täyttävän maata
lousyrittäjän vakuutusmaksu on aina 20 pro
senttia alempi kuin siinä tapauksessa, että 
hänellä ei olisi oikeutta alennukseen. 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
mukainen vakuutusmaksu on nykyisin__keski
määrin noin 500 markkaa vuodessa. Aärira
jat, joiden sisälle tämä keskimääräinen va
kuutusmaksu voi esitetyn muutoksen johdos
ta asettua, ovat noin 400 ja 600 markkaa. 
Vakuutusmaksu asettuu äärirajaansa vain 
siinä tapauksessa, että työterveyshuoltoon 
kuuluvia tai siihen kuulumattomia on hyvin 
vähän. Jos maatalousyrittäjistä noin puolet 
kuuluu työterveyshuoltoon, asettuu keski
määräinen vakuutusmaksu työterveyshuol
toon kuuluvilla noin 450 markkaan ja siihen 
kuulumattomilla noin 550 markkaan. 

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon te
hostamisella pyritään ennaltaehkäisemään 
maatalousyrittäjille sattuvia työvahinkoj a. 
Jos muutokset toteutuvat tämän tavoitteen 
mukaisesti, merkitsee se maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutusjärjestelmän mukaisten 
korvausmenojen alenemista, mikä puolestaan 
alentaa maatalousyrittäjien maksuosuutta 
yleisesti ja pienentää yksittäiseltä maata
lousyrittäjältä perittävän vakuutusmaksun 
suuruutta. 

6. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys
ministeriössä virkatyönä. Esityksen valmiste
lun yhteydessä on kuultu kansaneläkelaitos
ta, maatalousyrittäjien eläkelaitosta, Suomen 
kuntaliittoa, Maa- ja metsätaloustuottajien 
Keskusliitto MTK ry:tä ja Työterveyslaitos
ta. Esityksen muutosehdotukset perustuvat 
sosiaali- ja terveysministeriön asettaman 
maatalousyrittäjien työterveyshuollon kehit
tämistä selvittäneen työryhmän (STM 
1997:32) ehdotuksiin. 

Lisäksi ehdotuksen valmisteluvaiheessa on 
käyty kunnallistalouden ja -hallinnon neu
vottelukunnassa kuntalain 8 §:n (365/1995) 
mukaisesti neuvottelut esityksen kunnallista
loudellisista vaikutuksista. 
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7. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Esitys liittyy valtion vuoden 1999 talous
arvioesitykseen ja se on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

8. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 1999. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki maatalousyrittäjien 
työteiVeyshuoltolain eräiden 
kustannusten koiVaamisesta valtion 
varoista 

1 §. Pykälässä säädetään valtion varoista 
korvattavaksi Työterveyslaitokselle maata
louden työterveyshuollon valtakunnallista 
organisointia varten perustettavasta kes
kusyksiköstä aiheutuvat kustannukset. Nämä 
kustannukset voivat kuitenkin olla enintään 
1 0 prosenttia maatalouden työterveyshuollos
ta aiheutuvista kokonaiskustannuksista. Nä
mä kokonaiskustannukset määritellään vuo
sittain Työterveyslaitoksen tulosopimuksen 
yhteydessä 

Lisäksi ehdotetaan, että yksiköllä olisi oi
keus periä tuottamistaan palveluista maksuja 
tai palkkioita. Työterveyslaitoksen toimin
nasta ja rahoituksesta annetun lain 
(159/1978) perusteella Työterveyslaitoksen 
suoritteista perittäviä maksuja vahvistettaessa 
on soveltuvin osin otettava huomioon mitä 
maksuperustelaissa (150/1992) säädetään. 

Voimaantulosäännös. Uudistuksen alku
vaiheessa perustettavaksi esitetyn keskusyk
sikön palkkamenojen arvioidaan olevan noin 
kaksi miljoonaa markkaa. Siten tämän kes
kusyksikön toiminnasta aiheutuvia tarpeelli
sia ja kohtuullisia kustannuksia korvataan 
vuosina 1999-2005 siltä osin kuin ne ovat 
15 prosenttia maatalouden työterveyshuollon 
kokonaiskustannuksista kuitenkin siten, kun 
sosiaali- ja terveysministeriö tarkemmin 
määrää Työterveyslaitoksen tulosopimusta 
vahvistettaessa. 

1.2. Maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslaki 

17 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 

4 momentti, jossa säädettäisiin edellä yleis
perusteluissa tarkemmin kerrotun vakuutus
maksualennusjärjestelmän toimeenpanosta. 
Vakuutusmaksujärjestelmä koskisi työter
veyshuoltoon liittyneitä maatalousyrittäjiä, 
jotka hyvän työterveyshuoltokäytännön mu
kaisesti ovat määräajoin suoritettavien työ
paikkakäyntien piirissä. 

21 §. Pykälässä säädetään maatalousyrittä
jien tapaturmavakuutuslain mukaisista va
paaehtoisista vakuutuksista. 

Pykälän 2 momentissa säädetään vapaaeh
toisen työajan vakuutuksen vakuutusmaksun 
suuruudesta ja siinä olevaan viittaussäännök
seen ehdotetaan tehtäväksi tekninen muutos 
sen johdosta, että lain 17 §:ään, johon viit
taus kohdistuu, on lisätty uusi 4 momentti. 
Maatalousyrittäjä, jonka tapaturmavakuutus 
perustuu vapaaehtoiseen vakuutukseen, saisi 
vakuutusmaksualennuksen samoin perustein 
kuin pakollisen tapaturmavakuutuksen piiriin 
kuuluva maatalousyrittäjä. 

Maatalousyrittäjä voi ottaa maatalousyrittä
jien tapaturmavakuutuslain mukaisen vakuu
tuksen myös muita kuin työssä sattuvia tapa
turmia varten eli niin sanotun vapaa-ajan 
vakuutuksen, mutta ehdotettua vakuutusmak
sualennusjärjestelmää ei sen luonteen vuoksi 
ole tarkoitus soveltaa tässä vakuutuksessa. 

22 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
4 momentti, jossa säädettäisiin maata
lousyrittäjien eläkelaitoksen oikeudesta saada 
vakuutusmaksualennusjärjestelmän toimeen
panossa tarvittavia tietoja terveyskeskuksilta. 
Vakuutusmaksualennusjärjestelmän toimi
vuuden ja sille asetettujen tavoitteiden seu
ranta samoin kuin vakuuttamiseen liittyvät 
erityistilanteet edellyttävät, että maata
lousyrittäjien eläkelaitoksella on mahdolli
suus saada tarvittavat tiedot myös muista 
kuin vakuutetuista maatalousyrittäjistä. 

Voimaantulosäännös. Laki ehdotetaan tule
vaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999 



8 HE 232/1998 vp 

ja sitä ehdotetaan sovellettavaksi ensimmäi
sen kerran määrättäessä tapaturmavakuutus
maksuja vuodelle 2000. 

Voimaantulosäännöksen 3 momentissa eh
dotetaan säädettäväksi ajankohdasta, jonka 
kuluessa uusi työpaikkakäynti tulisi suorittaa 
niiden maatalousyrittäjien osalta, jotka ovat 
liittyneet työterveyshuoltoon jo ennen ehdo
tetun lain voimaantuloa. Säännöksen mukaan 
työpaikkakäyntiä koskevan edellytyksen kat
sotaan täyttyvän neljän vuoden ajan lain voi
maantulosta, jos maatalousyrittäjä jo ehdote
tun lain voimaantullessa kuuluu työterveys
huollon piiriin. Tällainen menettely on pe-

1. 

rusteltua järjestelmän toimeenpanon kannal
ta, koska sen avulla voidaan välttyä selvittä
mästä jo lain voimaantulohetkellä työter
veyshuollon piiriin kuuluvan maatalousyrit
täjän viimeisen työpaikkakäynnin ajankoh
taa. Alennuksen saaminen jatkossa edellyt
tää, että uusi työpaikkakäynti suoritetaan tai 
siitä sovitaan neljän vuoden kuluessa lain 
voimaantulosta lukien. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset: 

Laki 
maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista 

annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion 

varoista 14 päivänä joulukuuta 1984 annetun lain (859/1984) 1 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, 
seuraavasti: 

1 § 

Valtion varoista korvataan sen lisäksi mitä 
edellä 1 momentissa säädetään Työterveys
laitokselle sen kansaneläkelaitokselle teke
män tilityksen perusteella maatalousyrittäjien 
työterveyshuoltoa ohjaavan keskusyksikön 
toiminnasta aiheutuvat tarpeelliset ja koh
tuulliset kustannukset siltä osin, kuin ne ovat 
enintään 10 prosenttia maatalousyrittäjien 
työterveyshuollon kokonaiskustannuksista. 

Maatalousyrittäjän työterveyshuoltoa oh
jaavana keskusyksiköllä on oikeus periä 
maatalousyrittäjään kohdistamistaan palve
luista maksuja ja palkkioita. Maatalousyrittä-

jään kohdistetuista palvelutuotannon mak
suista maatalousyrittäjällä tai kunnalla on 
oikeus saada korvaus siten kuin sairausva
kuutuslain 29 §:ssä säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1999. 

Tämän lain 1 §:n 2 momenttia sovelletaan 
kuitenkin siten, että mainitun keskusyksikön 
toiminnasta aiheutuvat tarpeelliset ja koh
tuulliset kustannukset korvataan siltä osin 
kuin ne vuosina 1999-2005 ovat enintään 
15 prosenttia maatalouden työterveyshuollon 
kokonaiskustannuksista ja siten kuin sosiaa
li- ja terveysministeriö tarkemmin määrää. 
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2. 
Laki 

maatalousyrittäjien tapatunnavakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 

(1 026/1981) 21 § :n 2 momentti sellaisena kuin se on laissa 902/1996, sekä 
lisätään 17 §:ään sellaisena kuin se on mainitussa laissa 902/1996, uusi 4 momentti, jolloin 

nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi ja 22 §:ään sellaisena kuin se on osaksi laissa 
1206/1996, uusi 4 momentti, seuraavasti: 

17 § 

Edellä 2 ja 3 momentin mukaisesti lasket
tua vakuutusmaksua alennetaan 20 prosentil
la, jos maatalousyrittäjä on vakuutusmaksun 
kohdistumisvuotta edeltävän lokakuun 1 päi
vänä kuulunut työterveyshuoltolaissa 
(743/1978) tarkoitetun työterveyshuollon 
piiriin. Alennuksen saaminen edellyttää li
säksi, että mainitun lain 2 §:n 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitetusta työpaikkakäynnistä on 
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ku
lunut enintään neljä vuotta. Viimeksi maini
tusta edellytyksestä voidaan poiketa, jos työ
terveyshuoltoon liittymisestä on kulunut 
enintään neljä vuotta edellyttäen kuitenkin, 
että työpaikkakäynnin suorittamisesta on 
sovittu, ja myöhemminkin, jos osoitetaan, 
että työpaikkakäyntiä ei ole maatalousyrittä
jästä riippumattomasta syystä johtuen voitu 
suorittaa sanotussa ajassa. Ellei vakuutuksen 
päättymisestä muuta johdu, alennus myönne
tään täysin kalenterivuosin sen vuoden lop
puun asti, jonka kuluessa edellytykset alen
nuksen saamiselle päättyvät. 

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1998 

21 § 

Maatalousyrittäjän vakuutusmaksu on 
17 §:n 2-5 momentissa tarkoitetulla tavalla 
määräytyvä vakuutusmaksu kaksinkertaisena. 

22 § 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutustai
toksella on oikeus saada terveyskeskuksilta 
tämän lain 17 § :n 4 momentissa tarkoitetun 
vakuutusmaksujärjestelmän toimeenpanoa 
varten tarvittavat tiedot työterveyshuoltoon 
kuuluvista maatalousyrittäjistä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1999. 

Tämän lain 17 §:n 4 momenttia sovelle
taan ensimmäisen kerran vakuutusmaksuun, 
joka kohdistuu vuoteen 2000. 

Maatalous yrittäjän, joka on liittynyt työter
veyshuoltoon jo ennen tämän lain voimaan
tuloa, katsotaan täyttävän tämän lain 17 §:n 
4 momentissa tarkoitetun työpaikkakäyntiä 
koskevan edellytyksen neljän vuoden ajan 
tämän lain voimaantulosta lukien. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 

380377K 
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Liite 

2. 

Laki 
maatalousyrittäjien tapatunnavakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 

(1026/1981) 21 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on laissa 902/1996, sekä 
lisätään 17 §:ään sellaisena kuin se on mainitussa laissa 902/1996, uusi 4 momentti, jolloin 

nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi ja 22 §:ään sellaisena kuin se on osaksi laissa 
1206/1996, uusi 4 momentti, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

17 § 

Edellä 2 ja 3 momentin mukaisesti lasket
tua vakuutusmaksua alennetaan 20 prosentil
la, jos maatalousyrittäjä on vakuutusmaksun 
kohdistumisvuotta edeltävän lokakuun 1 päi
vänä kuulunut työterveyshuoltolaissa 
(74311978) tarkoitetun työterveyshuollon 
piiriin. Alennuksen saaminen edellyttää li
säksi, että mainitun lain 2 §:n 1 momentin 1 
kohdassa tarkoitetusta työpaikkakäynnistä on 
edellä mainittuun qjankohtaan mennessä ku
lunut enintään neljä vuotta Viimeksi maini
tusta edellytyksestä voidaan poiketa, jos työ
terveyshuoltoon liittymisestä on kulunut 
enintään neljä vuotta edellyttäen kuitenkin, 
että työpaikkakäynnin suorittamisesta on 
sovittu, ja myöhemminkin, jos osoitetaan, 
että työpaikkakäyntiä ei ole maatalousyrittä
jästä riippumattomasta syystä johtuen voitu 
suorittaa sanotussa qjassa Ellei vakuutuksen 
päättymisestä muuta johdu, alennus myönne
tään täysin kalenterivuosin sen vuoden lop
puun asti, jonka kuluessa edellytykset alen
nuksen saamiselle päättyvät. 

21 § 

Maatalousyrittäjien vakuutusmaksu on 
17 § :n 2-4 momentissa tarkoitetulla tavalla 
määräytyvä vakuutusmaksu kaksinkertaisena. 

Maatalousyrittäjän vakuutusmaksu on 
17 §:n 2-5 momentissa tarkoitetulla tavalla 
määräytyvä vakuutusmaksu kaksinkertaisena. 



Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

22 § 

Maatalousyrittqjien tapaturmavakuutuslai
toksella on oikeus saada terveyskeskuksilta 
tämän lain 17 §:n 4 momentissa tarkoitetun 
vakuutusm aksujä!jestelm än toimeenpanoa 
varten tarvittavat tiedot työterveyshuoltoon 
kuuluvista maatalousyrittäjistä 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1999. 

Tämän lain 17 §:n 4 momenttia sovelle
taan ensimmäisen kerran vakuutusmaksuun, 
joka kohdistuu vuoteen 2000. 

M aatalousyrittäjän, joka on liittynyt työter
veyshuoltoon jo ennen tämän lain voimaan
tuloa, katsotaan täyttävän tämän lain 17 §:n 
4 momentissa tarkoitetun työpaikkakäyntiä 
koskevan edellytyksen neljän vuoden ajan 
tämän lain voimaantulosta lukien. 




