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Laki
työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 62 §:n 1 momentti, 68 §,

103 §:n 4 momentti, 143 §:n otsikko ja 3 momentti, 145 ja 189 §, 278 §:n 1 momentti ja
283 § sekä

lisätään 247 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

62 §

Päivärahasta tehtävä palkansaajamaksujen vähennys

Päivärahasta vähennetään 60 prosenttia sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun
21 §:n 1 momentissa tarkoitetun sairausvakuutuksen päivärahamaksun, työntekijän eläke-
lain 153 §:ssä tarkoitetun työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja työttömyysetuuksien
rahoituksesta annetun lain (555/1998) 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun palkansaajan työt-
tömyysvakuutusmaksun yhteismäärästä.

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

68 §

Oikeus tapaturmaeläkkeeseen vanhuuseläkkeellä sattuneen vahinkotapahtuman 
perusteella

Jos vanhuuseläke on alkanut vahingoittuneen täytettyä 63 vuotta ja vahinkotapahtuma
on sattunut työssä, jota vahingoittunut teki eläkkeellä ollessaan, oikeus tapaturmaeläkkee-
seen päättyy, kun vahinkopäivästä on kulunut kolme vuotta tai kun vahingoittunut on sitä
aikaisemmin saavuttanut työeläkelakien mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden yläikära-
jan.

103 §

Perhe-eläkeoikeuden alkaminen ja päättyminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos vanhuuseläke on alkanut vahingoittuneen täytettyä 63 vuotta ja vahinkotapahtuma

on sattunut työssä, jota vahingoittunut on tehnyt eläkkeellä ollessaan, oikeus perhe-eläk-
keeseen päättyy kuitenkin viimeistään, kun vahinkopäivästä on kulunut kolme vuotta tai
kun vahingoittunut olisi sitä aikaisemmin saavuttanut työeläkelakien mukaisen vakuutta-
misvelvollisuuden yläikärajan.
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143 §

Korvauksen maksaminen kunnalle, Kansaneläkelaitokselle tai sosiaalihuoltolain 
mukaiselle toimielimelle

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos vahingoittunut on saanut toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 23 §:ssä tar-

koitettua toimeentulotukea ennakkona, vastaavalta ajalta myönnetty ansionmenetyskor-
vaus maksetaan toimeentulotuen korvaamiseksi Kansaneläkelaitokselle tai sosiaalihuolto-
lain (710/1982) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulle toimielimelle sen hakemuksesta.

145 §

Korvausten maksamisen etusijajärjestys

Jos korvaus on tämän tai muun lain nojalla maksettava muulle kuin sille, jolle se on tä-
män lain perusteella myönnetty ja kahdella tai useammalla viranomaisella, kunnalla, lai-
toksella, toimielimellä tai muulla taholla on siihen oikeus, korvaus maksetaan seuraavassa
järjestyksessä:

1) vakuutuslaitokselle sen aiheettomasti maksaman korvauksen 247 §:ssä tarkoitettuna
takaisinperintänä;

2) Kansaneläkelaitokselle sairausvakuutuslain 12 luvun 2 §:n ja Kansaneläkelaitoksen
kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 22 §:n nojalla;

3) työnantajalle ja sairauskassalle 139 §:n ja valtiolle palkkaturvalain 16 §:n nojalla;
4) työttömyyskassalle 141 §:n ja Kansaneläkelaitokselle 141 tai 142 §:n nojalla;
5) eläkelaitokselle 140 §:n nojalla;
6) Kansaneläkelaitokselle 143 §:n 3 momentin nojalla;
7) kunnalle 143 §:n nojalla;
8) Kansaneläkelaitokselle opintotukilain 28 §:n nojalla;
9) ulosottoviranomaiselle ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 2 §:n nojalla.

189 §

Yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus työeläkelakien mukaisen 
vakuuttamisvelvollisuuden päättymisen jälkeen

Jos yrittäjä saavuttaessaan työeläkelakien mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden yläikä-
rajan jatkaa yrittäjätyötään, vakuutusyhtiö voi hakemuksesta jatkaa 188 §:n mukaisen va-
kuutuksen voimassaoloa. Tällöin vuosityöansio vahvistetaan yrittäjän työpanosta vastaa-
van vuotuisen työtulon suuruiseksi noudattaen yrittäjän eläkelain 112 §:n 1 momentissa
säädettyjä periaatteita.

247 §

Takaisinperintä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos vakuutuslaitos on maksanut korvauksensaajan rahalaitoksessa olevalle tilille aiheet-

tomasti korvausta, joka kohdistuu korvauksensaajan kuolinkuukauden jälkeiseen aikaan,
vakuutuslaitoksella on oikeus saada suoritus rahalaitokselta takaisin ilman kuolinpesän
suostumusta ja takaisinperintäpäätöstä.
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278 §

Työeläkelakien mukaisessa ammatillisessa kuntoutuksessa olevan vakuuttaminen

Eläkelaitoksen, joka korvaa työntekijän eläkelain 3 §:n 1 momentissa ja 2 momentin
1—3 kohdassa tarkoitettujen työeläkelakien nojalla ammatillisen kuntoutuksen kustan-
nuksia, on vakuutettava kuntoutuja tämän lain 3 §:n 1 momentin mukaisella vakuutuksella
kuntoutukseen sisältyvässä työ- tai koulutuskokeilussa, työhön valmennuksessa tai työ-
harjoittelussa sattuvan vahinkotapahtuman varalta. Vakuuttamisvelvollisuus ei kuiten-
kaan koske julkisten alojen eläkelain (81/2016) 24 §:ssä mainittuja tilanteita.

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

283 §

Soveltamissäännös

Jos muualla laissa viitataan tällä lailla kumottuun lakiin, sen asemesta sovelletaan tätä
lakia.

Mitä muulla laissa säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta korvaukses-
ta, sovelletaan tapaturmavakuutuslain mukaiseen vastaavaan korvaukseen.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila
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