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Laki
työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 145 ja 153 §, sellaisena kuin

niistä on 145 § laissa 1273/2016, sekä
lisätään lakiin uusi 142 a § seuraavasti:

142 a §

Takautuvan korvauksen maksaminen Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle

Jos vahingoittunut on saanut sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaami-
sesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) mukaista korvausta saman työkyvyttö-
myyden perusteella ja samalta ajalta, jolta hänelle on myönnetty takautuvasti tämän lain
mukaista ansionmenetyskorvausta työtapaturman tai ammattitaudin perusteella ja korva-
uksessa on huomioitu myös ansionmenetys maatalousyrittäjätoiminnasta tai apurahansaa-
jan työstä, vakuutuslaitoksen on maksettava tämän lain mukainen ansionmenetyskorvaus
Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle sen vaatimuksesta siltä osin kuin se vastaa samalta
ajalta maksettua mainitun lain mukaisen korvauksen määrää.

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) Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle 142 §:n nojalla;
4) työnantajalle ja sairauskassalle 139 §:n ja valtiolle palkkaturvalain 16 §:n nojalla;
5) työttömyyskassalle 141 §:n ja Kansaneläkelaitokselle 141 tai 142 §:n nojalla;
6) eläkelaitokselle 140 §:n nojalla;
7) Kansaneläkelaitokselle 143 §:n 3 momentin nojalla;
8) kunnalle 143 §:n nojalla;
9) Kansaneläkelaitokselle opintotukilain 28 §:n nojalla;
10) ulosottoviranomaiselle ulosottokaaren (705/2007) 4 luvun 2 §:n nojalla.
HE 181/2020
StVM 35/2020
EV 162/2020
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153 §

Korvausasian siirtäminen Tapaturmavakuutuskeskukselle vakuutusyhtiön viivästymisen 
johdosta

Jos vakuutusyhtiö ei ole aloittanut korvausasian selvittämistä 119 §:ssä säädetyssä ajas-
sa tai antanut päätöstä 127 §:ssä säädetyssä ajassa tai maksanut päätökseensä perustuvaa
korvausta 135 §:ssä säädetyllä tavalla, vahingoittunut tai hänen edunsaajansa voi tehdä
hakemuksen Tapaturmavakuutuskeskukselle korvausasian siirtämisestä sen käsiteltäväk-
si.
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