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SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 17/1998 vp
Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 13 päivänä lokakuuta 1998 lähettänyt sosiaali- ja terveysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain
15 §:n muuttamisesta (HE 167/1998 vp).
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- ylitarkastaja Jaakko Hannula ja erikoistutkija
Carin Lindqvist-Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö
- päämatemaatikko Jussi Haapa-aho, Kansaneläkelaitos
- johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja Metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK
- apulaisjohtaja Teuvo Siitonen, Maatalousyrittäjien Eläkelaitos.

HALLITUKSEN ESITYS
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa
olevia rahoitusta koskevia säännöksiä siten, että
sekä valtion että maatalousyrittäjien suorittama
lisäturvan osuus laskisi nykyisestä 33,8 prosentista 32,95 prosenttiin eli yhteensä 65,9 prosenttiin maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen
kokonaiskustannuksista. Perusturvan etuuksista
vastaavien laitosten osuus nousisi vastaavasti
34,1 prosenttiin kokonaiskustannuksista. Lisäksi ne kattaisivat perusturvaosuuteen syntyneen
vastuuvajauksen kuoletuksen, joka on noin 6
prosenttia kokonaiskustannuksista. Rahoitusta
koskevia säännöksiä tarkistettaisiin lisäksi siten, että lisäturvan korvausvastuuseen korko- ja
kuolevuusperusteen muutoksen johdosta syntyvä arviolta 20 miljoonan markan rahastovajaus
voidaan vuosina 1999—2000 valtion ja maatalousyrittäjien lisäturvaosuudesta.
HE 167/1998 vp

Valtion lisäturvan prosenttiosuuden muutos
vähentää valtion välittömiä menoja vuonna 1999
noin 1,5 miljoonalla markalla. Toisaalta
korvausvastuun rahastovajauksen kattaminen aiheuttaa lisäturvan rahoituksen kautta vuosina
1999—2000 yhteensä arviolta 20 miljoonan
markan kertaluonteisen menon. Tästä aiheutuu
molempina vuosina sekä valtiolle että maatalousyrittäjille noin 5 miljoonan markan lisäkustannus. Lainmuutos lisää perusturvaosuuden
kasvun kautta myös valtion välillisiä menoja nykyisestä noin 10 miljoonalla markalla. Nousu
vastaa kuitenkin määrää, joka ilman maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjärjestelmää tulisi
valtion vastattavaksi perusturvan tavanomaisen
rahoituksen kautta.
Esitys liittyy valtion vuoden 1999 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen
yhteydessä.
Versio 2.0
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Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden
1999 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Perustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1998
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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Virpa Puisto /sd
Maija Perho /kok
Liisa Hyssälä /kesk
Timo Ihamäki /kok
Kari Kantalainen /kok
Paula Kokkonen /kok
Mikko Kuoppa /va-r

Eero Lämsä /kesk
Hannes Manninen /kesk
Pirkko Peltomo /sd
Maija Rask /sd
Juha Rehula /kesk
Marjatta Vehkaoja /sd.

