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Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö VN/18196/2020 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain ja eräi-
den muiden lakien muuttamisesta 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Eläketurvakeskuksen lausuntoa 
luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjän 
työtapaturma- ja ammattitautilain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. 
 
Esitetyillä muutoksilla toteutettaisiin eräitä pieniä korjauksia, joita maatalous-
yrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015, MATAL) toimeenpa-
nossa on lain voimaan tulon jälkeen havaittu. Ehdotetut lait on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan 1.1.2021. 

Eläketurvakeskuksen kanta 

Eläketurvakeskus lausuu hallituksen esitysluonnoksesta siltä osin, kuin sillä on 
vaikutusta työeläkejärjestelmän etuuksiin. Eläketurvakeskus pitää hallituksen 
esityksessä ehdotettuja muutoksia kannatettavina.  
 
Esityksessä ehdotetaan maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 
mukaisen ansionmenetyskorvauksen jakamista maatalousyrittäjän ja hänelle 
sairausajan palkkaa maksaneen työnantajan kesken tilanteessa, jossa maata-
lousyrittäjä on vahinkotapahtuman johdosta työkyvytön sekä yrittäjätyöhönsä 
että sen rinnalla tekemäänsä työsuhdetyöhön. Ehdotettu jakosääntö turvaisi, 
ettei jatkossa enää voisi syntyä tilannetta, jossa maatalousyrittäjä ei saisi maa-
talousyrittäjätoiminnan osalta lainkaan ansionmenetyskorvausta. Jakosääntöä 
sovellettaisiin vain maatalousyrittäjän pakollisen vakuutuksen perusteella 
maksettavaan, yli 28 päivää jatkuneeseen, ansionmenetyskorvaukseen.  
 
Henkilölle itselleen maksettu maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammatti-
tautilain mukainen vuosityöansion perusteella määritetty ansionmenetyskor-
vaus kartuttaa työeläkettä, joten ehdotettu jakosääntö lisää hieman eläke-
karttumaa palkattomilta ajoilta. Ehdotetulla muutoksella voidaan siten arvi-
oida olevan työeläkemenoja lisäävä vaikutus. Palkattomilta ajoilta saatujen 
etuuksien perusteella karttuneiden maksettujen eläkkeen osien kustannuk-
sista vastaavat työeläkelaitokset yhteisesti.  Ottaen kuitenkin huomioon yli 28 
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päivän maksettujen ansionmenetyskorvausten vähäinen vuosittainen määrä 
voidaan muutoksen arvioida olevan vähäinen.   
 
Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että takautuvasti maksettavan 
työkyvyttömyyseläkkeen suhdetta maatalousyrittäjän työtapaturma- ja am-
mattitautilain mukaisen ansionmenetyskorvauksen perusteena olevaan vuosi-
työansioon täsmennettäisiin siten, että muun työeläkelain kuin maatalousyrit-
täjän eläkelain mukainen takautuva työkyvyttömyyseläke ja sen myötä tehdyt 
tarkistukset henkilön MYEL-vakuutukseen ja MYEL-työtuloon eivät vaikuttaisi 
hänelle MATAL-vahingon johdosta jo määriteltyyn vuosityöansioon. Ehdotettu 
muutos vähentäisi työeläkejärjestelmän hallinnollista työtä, sillä takautuvasti 
myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen yhteensovitus tulisi harvemmin tarkistet-
tavaksi muuttuneen vuosityöansion johdosta. Muutoksen jälkeen vahingon 
korvaustaso ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukai-
sen korvauksen suhde työeläkkeeseen olisivat myös vahingoittuneen näkökul-
masta paremmin ennakoitavissa.  
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