Maatalousyrittäjien eläkelaitos
Lausunto
12.08.2022

Asia: VN/33602/2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi
sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta
Taustatiedot
Onko vastaaja:
Jokin muu
Lausunnonantajan virallinen nimi ja mahdolliset yhteystiedot
Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Sairausvakuutuslakia koskevat ehdotukset
Lausuntonne sairausvakuutuslakia koskeviin ehdotuksiin:

Melan pitää kannatettavina ehdotuksia, joilla joustavoitetaan osasairauspäivärahan saamisen
edellytyksiä ja pidennetään osa-sairauspäivärahan maksamisen enimmäisaikaa 120 päivästä 150
päivään. Muutosten tavoitteena on osaltaan edistää henkilön työelämässä pysymistä ja paluuta
kokoaikaiseen työhön.

Mela pitää ehdotettuja muutoksia tarkoituksenmukaisina ja tavoitetta toteuttavina.

Muut mahdolliset kommentit:
-

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua
lakia koskevat ehdotukset
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Lausuntonne Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia
koskeviin ehdotuksiin:
Kansaneläkelaitos ja työeläkelaitokset ovat keskeisimmät työikäisille ammatillista kuntoutusta
järjestävät tahot. Työeläkelaitoksilla on päävastuu niiden asiakkaiden ammatillisesta kuntoutuksesta,
jotka ovat edelleen työelämässä tai ovat olleet työelämässä eikä heidän yhteytensä työelämään ole
lopullisesti katkennut. Nykytilanteessa säännös, jonka mukaan Kansaneläkelaitokselle ei ole
velvollisuutta järjestää ammatillista kuntoutusta, jos ammatillinen kuntoutus on järjestetty
työeläkelakien perusteella, on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi ja johtanut eräissä tilanteissa
vastuunjaon kannalta epätarkoituksenmukaisiin tilanteisiin.

Kansaneläkelaitoksen maksaman kuntoutusrahan edellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että
Kansaneläkelaitoksella ei olisi enää velvollisuuta järjestää amma-tillista kuntoutusta, jos asiakkaalla
on työeläkelaitoksen voimassa oleva ennakkopäätös oikeudesta työeläkekuntoutukseen, joka
kuntoutusta haettaessa on voimassa.

Mela pitää ehdotettua muutosta kannatettavana. Muutettu säännös selkeyttää tilannetta siten, että
nykyistä paremmin henkilö ohjautuu joko Kelan tai työeläkelaitoksen kuntoutettavaksi.

Muut mahdolliset kommentit:
-

Työeläkelainsäädäntöä koskevat muutosehdotukset
Lausuntonne työeläkelainsäädäntöä koskevista ehdotuksista
Työeläkekuntoutuksen lakisääteisiä edellytyksiä ehdotetaan muutettaviksi Kuntoutuskomitean
ehdotusten mukaisesti. Lakiehdotuksessa ehdotetaan, että nykyinen ehto kuntoutuksen hakijan
vakiintuneisuudesta työelämään korvattaisiin sillä, että kuntoutustuen hakijalla tulisi olla
työeläkelakien mukaan vakuutettuja työansioita viimeisten 36 kuukauden aikana ennen
kuntoutushakemuksen vireilletuloa. Ehdotus 36 kuukauden tarkasteluajasta on nykyistä rajausta
selkeämpi ja tarkkarajaisempi, mitä on pidettävänä hyvänä, koska ehto liittyy siihen, kenellä on
oikeus saada työeläkekuntoutusta.

Lisäksi työeläkelakeihin ehdotetaan otettavan säännökset kuntoutusetuuksien regressiperinnästä ja
työeläkelakeihin lisättäisiin säännökset kuntoutusetuuksien keskeyttämisestä.

Lakiehdotuksessa ehdotetaan maatalousyrittäjän eläkelakiin tehtäväksi samat muutokset kuin
työntekijän eläkelakiin.
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Maatalousyrittäjän eläkelakia (MYEL) koskevan muutoslain osalta Melalla on seuraavat
teknisluonteiset huomiot:

-muutettavaksi ehdotetussa MYEL 42 §:n 1 momentin 3 kohdassa ei rinnakkaistekstin ja voimassa
olevan säännöksen perusteella ole nykyiseen verrattuna muutosta

-Säännöksissä tulisi MYEL 43 §:ssä ja 102 a §:ssä käyttää ilmaisua maatalousyrittäjä yrittäjän sijaan
kuten muuallakin MYEL:ssa ja nykyisessä MYEL 43 §:ssä (esitysluonnoksen rinnakkaistekstissä on
virheellisesti nykyisen MYEL 43 §:n kohdalla yrittäjä). Tämä on erityisen tärkeätä, koska MYEL 9 a
§:ssä on todettu, että apurahansaajan oikeus kuntoutukseen määräytyy samalla tavalla kuin
maatalousyrittäjällä. Lähtökohtana MYEL:ssa on, että kun säännöksessä viitataan
maatalousyrittäjään, säännös koskee lähtökohtaisesti myös apurahansaajaa ellei 9 a §:n 2
momentissa muuta säädetä.

Kokonaisuudessaan Mela pitää sairausvakuutuslakiin, Kelan kuntoutusjärjestelmää koskeviin
säännöksiin sekä työeläkelakeihin esitettyjä muutoksia hyvinä ja kannatettavina.
Eläketurvakeskuksessa toimineessa eläkelaitosten kuntoutusasioiden yhteistyöryhmässä on pohdittu
eräitä kuntoutusjärjestelmän kehittämiseen liittyviä asioita liittyen mm. kuntoutusetuuden
lakkauttamiseen sekä Kelan ja työeläkelaitosten väliseen yhteistyöhön ja kaikilta osin ehdotuksia ei
ehditty selvittää ja saada mukaan tähän lakiesitykseen. Tältä osin toivomme, että näiden muutosten
valmistelua edelleen jatketaan ministeriössä.

Muut mahdolliset kommentit:
-

Muut huomiot ja kommentit
Muut huomiot ja kommentit
-

Lilius Sonja
Maatalousyrittäjien eläkelaitos
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