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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille

annetun lain (118/1991) 10 §:n 4 momentti,
muutetaan 4 ja 7—9 § sekä 10 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 7 § osaksi

laissa 1313/2006 ja 8 § laissa 1313/2006, sekä
lisätään 6 §:ään uusi 2 ja 3 momentti ja lakiin uusi 9 a § seuraavasti:

4 §
Maatalousyrittäjällä ei ole oikeutta tämän

lain mukaiseen päivärahaan, jos hänellä on sa-
man työkyvyttömyyden johdosta oikeus saada
maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammatti-
tautilain (873/2015), työtapaturma- ja ammat-
titautilain (459/2015), liikennevakuutuslain
(279/1959), sotilasvammalain (404/1948), so-
tilastapaturmalain (1211/1990) tai jonkun
muun lain nojalla sellaista korvausta, jonka
suuruutta määrättäessä otetaan huomioon
maatalousyrittäjätoiminnasta saadut ansiot.

6 §
— — — — — — — — — — — — —

Korvaus voidaan myöntää, vaikka sitä ei
olisi haettu määräajassa, jos epääminen myö-
hästymisen vuoksi olisi kohtuutonta.

Puhevallan käyttöön Maatalousyrittäjien
eläkelaitoksen käsitellessä tämän lain mu-
kaista asiaa sovelletaan, mitä maatalousyrittä-

jän työtapaturma- ja ammattitautilain 81 §:ssä
säädetään.

7 §
Maatalousyrittäjien eläkelaitos ratkaisee

oikeuden tämän lain mukaiseen korvaukseen
antamalla siitä asianosaiselle kirjallisen pää-
töksen. Mainittu päätös voidaan antaa auto-
maattisessa tietojenkäsittelyssä aikaansaatuna
asiakirjana, ja allekirjoitus voidaan merkitä
päätökseen koneellisesti. Maatalousyrittäjien
eläkelaitoksen on annettava päätöksensä tie-
doksi postitse kirjeellä lähettämällä se vas-
taanottajalle tämän ilmoittamaan osoittee-
seen.

Päätöksen antamiseen ja täytäntöönpanoon
sovelletaan, mitä maatalousyrittäjän työtapa-
turma- ja ammattitautilain 84 §:n 3 kohdan
nojalla noudatetaan 30 päivän määräajasta
päätöksen antamiselle ja 14 päivän määrä-
ajasta täytäntöönpanolle. Korvauksen maksa-
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miseen sovelletaan, mitä maatalousyrittäjän
työtapaturma- ja ammattitautilain 93 §:n 1
momentissa säädetään. Jos päätöstä ei ole
annettu tai täytäntöönpanoa aloitettu edellä
säädetyssä määräajassa, noudatetaan, mitä
maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammatti-
tautilain 104 §:ssä säädetään korvauksen
maksamisesta viivästysajalta korotettuna.

Tämän lain nojalla maksettavaa korvausta
ei saa siirtää toiselle.

8 §
Asianosainen, joka ei tyydy Maatalousyrit-

täjien eläkelaitoksen antamaan päätökseen,
saa hakea siihen muutosta tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunnasta annetussa
laissa (1316/2010) tarkoitetulta tapaturma-
asioiden muutoksenhakulautakunnalta kirjal-
lisella valituksella. Asianosainen, joka ei
tyydy tapaturma-asioiden muutoksenhakulau-
takunnan päätökseen, saa hakea siihen muu-
tosta vakuutusoikeuslaissa (132/2003) tarkoi-
tetulta vakuutusoikeudelta kirjallisella vali-
tuksella. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen
antamaan päätökseen, joka koskee päivära-
han suorittamista tämän lain 3 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetussa tapauksessa, ei kuitenkaan
saa hakea muutosta siltä osin kuin päätös
perustuu hakijan oikeuteen saada sairausva-
kuutuslain mukaista päivärahaa tai sanotun
lain 8 luvun 7 §:n 1 momentin mukaisen
omavastuuajan pituuteen.

Muutoksenhakuaika on 30 päivää siitä päi-
västä lukien, jona asianosainen on saanut tie-
don Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tai ta-
paturma-asioiden muutoksenhakulautakun-
nan päätöksestä. Jollei muuta näytetä, valitta-
jan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seit-
semäntenä päivänä sen jälkeen, jona päätös
on postitettu valittajan ilmoittamaan osoittee-
seen. Valituskirjelmä on toimitettava muu-
toksenhakuajassa Maatalousyrittäjien eläke-
laitokselle.

9 §
Itseoikaisuun valituksen johdosta ja vali-

tuksen siirtoon muutoksenhakuelimelle so-
velletaan, mitä maatalousyrittäjän työtapa-
turma- ja ammattitautilain 140 §:ssä sääde-
tään. Muutoksenhakuajan jälkeen tulleen va-
lituksen tutkimiseen sovelletaan, mitä maata-
lousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitauti-

lain 141 §:ssä säädetään. Lainvoimaisen
päätöksen oikaisuun, päätöksen poistamiseen
sekä asia- ja kirjoitusvirheen korjaamiseen
sovelletaan, mitä maatalousyrittäjän työtapa-
turma- ja ammattitautilain 142—144 §:ssä
säädetään.

Päätöksen täytäntöönpanoon muutoksen-
hausta huolimatta sovelletaan, mitä maata-
lousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitauti-
lain 137 §:ssä säädetään.

Jos joku on saanut tämän lain mukaista
päivärahaa aiheetta tai enemmän kuin tässä
laissa säädetään, Maatalousyrittäjien eläkelai-
toksen on perittävä aiheettomasti maksettu
päiväraha takaisin noudattaen, mitä maata-
lousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitauti-
lain 145 §:ssä säädetään.

9 a §
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toimin-

taan tämän lain toimeenpanoon liittyvissä asi-
oissa sovelletaan viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annettua lakia (621/1999) siten
kuin maatalousyrittäjän työtapaturma- ja am-
mattitautilain 156 §:ssä säädetään julkisuus-
lain soveltamisesta.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella ja
muutoksenhakuelimellä on oikeus saada tie-
toja tämän lain toimeenpanoa varten siten
kuin maatalousyrittäjän työtapaturma- ja am-
mattitautilain 157 §:n 1 momentin 1—3 koh-
dassa sekä 2 ja 3 momentissa säädetään.
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksella on oikeus
antaa tämän lain toimeenpanoon perustuvia
tietoja noudattaen, mitä maatalousyrittäjän
työtapaturma- ja ammattitautilain 158 §:n 1
ja 2 kohdassa säädetään.

Tietojen antamiseen ja saamiseen noudate-
taan lisäksi, mitä maatalousyrittäjän työtapa-
turma- ja ammattitautilain:

1) 160 §:ssä säädetään teknisestä käyttöyh-
teydestä;

2) 161 §:ssä säädetään maatalousyrittäjän
ja apurahansaajan taloudellista asemaa kos-
kevista tiedoista;

3) 162 §:ssä säädetään oikeudesta saada
korvausasiaa koskevia tietoja;

4) 167 §:ssä säädetään tietojen maksutto-
muudesta.

10 §
Tästä laista aiheutuneet kustannukset mak-
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setaan valtion varoista. Tämän lain mukai-
sesta toiminnasta Maatalousyrittäjien eläke-
laitokselle aiheutuneet hoitokulut yhdistetään
sen maatalousyrittäjän työtapaturma- ja am-
mattitautilain mukaisen toiminnan hoitoku-
luihin. Tämän lain mukaisia hoitokuluja ei
kuitenkaan lueta mukaan maatalousyrittäjän
työtapaturma- ja ammattitautilain 146 §:ssä
tarkoitettuihin kokonaiskustannuksiin.
— — — — — — — — — — — — —

Valtion tulee suorittaa kunakin vuonna
kuukausittain ennakkona määrä, joka vastaa
1 momentin mukaisesti valtion suoritetta-
vaksi arvioitua määrää. Ennakot määrätään ja
maksetaan yhdessä maatalousyrittäjän työta-
paturma- ja ammattitautilain 150 §:ssä tarkoi-
tettujen ennakkojen kanssa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.

Tätä lakia sovelletaan korvaukseen, jossa
työkyvyttömyys on alkanut lain voimaan tul-
lessa tai sen jälkeen.

Mitä tämän lain 4 §:ssä säädetään maata-
lousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitauti-
lain tai työtapaturma- ja ammattitautilain mu-
kaisesta korvauksesta, sovelletaan myös vas-
taavaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuu-
tuslain (1026/1981) tai tapaturmavakuutus-
lain (608/1948) nojalla myönnettyyn korva-
ukseen.

Tällä lailla kumotaan sairausvakuutuslain
mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maa-
talousyrittäjille annetun asetuksen (899/1991)
3 §:n 4 momentti.
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