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Laki
maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 107 §,

112 §:n otsikko ja 1 ja 3 momentti sekä 113 §, sellaisena kuin niistä on 113 § laissa
1651/2015, seuraavasti:

107 §

Maatalousyrittäjän pakkovakuuttaminen ja laiminlyöntimaksu

Mitä maatalousyrittäjän eläkelain 12 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään maatalousyrittä-
jän pakkovakuuttamisesta ja laiminlyöntimaksusta, sovelletaan myös tämän lain mukai-
seen pakolliseen vakuutukseen ja vakuutusmaksuun. Jos vakuutuslaitos katsoo, että maa-
talousyrittäjä ei ole täyttänyt tämän lain 5 §:n mukaista vakuuttamisvelvollisuuttaan, nou-
datetaan, mitä maatalousyrittäjän eläkelain 24 §:n 1–3 ja 5 momentissa säädetään. Valtio-
konttorin on käsiteltävä tämän lain mukaisen vakuutusturvan järjestämisen liittyvä laimin-
lyöntimaksuasia yhdessä maatalousyrittäjän eläkelain mukaisen eläketurvan järjestämi-
seen liittyvän laiminlyöntimaksuasian kanssa.

Mitä maatalousyrittäjän eläkelain 25 §:ssä säädetään työeläkevakuutusmaksun viiväs-
tyskorosta, 26 §:n 1 momentissa maatalousyrittäjän vastuusta työeläkevakuutusmaksusta,
27 §:ssä työeläkevakuutusmaksun perinnän keskeyttämisestä, 28 §:ssä työeläkevakuutus-
maksun ulosottokelpoisuudesta ja 111 §:n 2 momentissa päätöksen täytäntöönpanosta so-
velletaan myös laiminlyöntimaksua koskevassa asiassa. Mitä tässä laissa säädetään muu-
toksenhakuelimistä 135 §:ssä, muutoksenhakuoikeudesta 136 §:ssä, perustevalituksesta
138 §:ssä, muutoksenhakuajasta ja valituksen toimittamisesta 139 §:ssä, itseoikaisusta ja
valituksen siirrosta muutoksenhakulautakunnalle 140 §:ssä, muutoksenhakuajan jälkeen
tulleesta valituksesta 141 §:ssä ja lainvoimaisen päätöksen poistamisesta 144 §:ssä, sovel-
letaan myös laiminlyöntimaksua koskevassa asiassa. Lisäksi, mitä työtapaturma- ja am-
mattitautilain 124 §:n 1 momentissa säädetään päätöksen tiedoksiannosta, sovelletaan
myös laiminlyöntimaksua koskevassa asiassa.

112 §

Maksamatta jääneiden vakuutusmaksujen ja laiminlyöntimaksujen vähentäminen 
korvauksesta

Tämän lain mukaiseen pakolliseen vakuutukseen perustuvasta korvauksesta saadaan
vähentää:

1) korvauksensaajan maksamatta jääneet tämän lain mukaiset pakolliset vakuutusmak-
sut ja 107 §:ssä tarkoitettu laiminlyöntimaksu viivästyskorkoineen;
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2) korvauksensaajan maksamatta jääneet maatalousyrittäjän eläkelain 10 ja 10 a §:n
mukaisten vakuutusten vakuutusmaksut ja mainitun lain 24 §:ssä tarkoitettu laiminlyönti-
maksu viivästyskorkoineen; ja

3) korvauksensaajan maksamatta jääneet maatalousyrittäjän eläkelain mukaiset ryh-
mähenkivakuutusmaksut viivästyskorkoineen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään maksamatta jääneiden vakuutusmaksujen vähentämi-

sestä korvauksesta, ei kuitenkaan koske hoitotukea, vaatelisää, haittarahaa, hautausapua
taikka tämän lain mukaan maksettavaa kustannusten korvausta. Korvauksesta ei myös-
kään voida vähentää sellaisia tämän lain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisia maksa-
mattomia vakuutusmaksuja viivästyskorkoineen, joita peritään korvauksensaajalta maata-
lousyrittäjän eläkelain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun vakuutusmaksuvastuun perusteel-
la.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

113 §

Maksamatta jääneiden vakuutusmaksujen ja laiminlyöntimaksujen vähentäminen 
työeläkkeestä

Maatalousyrittäjän eläkelain 97 §:ssä tarkoitetut eläkkeensaajan maksamatta jääneet tä-
män lain mukaiset pakollisen vakuutuksen vakuutusmaksut ja tämän lain 107 §:ssä tarkoi-
tettu laiminlyöntimaksu viivästyskorkoineen voidaan vähentää maatalousyrittäjän eläke-
lain 97 §:ssä tarkoitetusta eläkkeestään noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.
Mitä edellä säädetään, ei kuitenkaan koske tämän lain mukaisia vakuutusmaksuja, joita
peritään eläkkeensaajalta maatalousyrittäjän eläkelain 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun
vakuutusmaksuvastuun perusteella eikä vakuutusmaksuja, jotka perustuvat tämän lain
mukaisiin vapaaehtoisiin vakuutuksiin.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneeseen vakuuttamisvelvollisuuden laimin-

lyöntiin ja siihen liittyvään laiminlyöntikorotukseen sovelletaan maatalousyrittäjän työta-
paturma- ja ammattitautilakia sellaisena kuin se oli 31 päivänä joulukuuta 2018.

Tämän lain 112 ja 113 §:ää sovelletaan kuitenkin myös ennen tämän lain voimaantuloa
tapahtuneen laiminlyönnin perusteella määrättyyn maatalousyrittäjän työtapaturma- ja
ammattitautilain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain nojalla määrättyyn vakuu-
tusmaksun korotukseen ja maatalousyrittäjän eläkelain, sellaisena kuin se oli 31 päivänä
joulukuuta 2018, nojalla määrättyyn laiminlyöntikorotukseen.
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