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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutus
lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

·Esitys liittyy osana niihin sosiaaliturvaa kos
keviin muutoksiin, jotka sisältyvät kuluvan 
vuoden tulopoliittiseen kokonaisratkaisuun. 

' Esityksessä ehdotetaan muutoksia tapaturma
vakuutuslain mukaan maksettavien etuuksien 
määräytymissäännöksiin ja tapaturmavakuutuk
sen oikeusturvajärjestelmään; Vamman tai sai
rauden seuraamuksia arvosteltaessa siirryttäisiin 
lääketieteellisestä arviointitavasta muualla so
siaalivakuutuksessa käytettävään taloudelliseen 
arviointitapaan. Tällöin päähuomio kiinnitettäi
siin vamman tai sairauden vahingoittuneelle 
aiheuttamaan taloudelliseen haittaan. Siten päi
väraha ja elinkorko, joka muutettaisiin tapa
turmaeläkkeeksi, määräytyisivät taloudellisen 
arvion perusteella. Työkyvyttömyysmääritelmä 
olisi samansisältöinen kuin työntekijäin eläke
laissa. 

Päivärahakorvaus korotettaisiin työntekijän 
bruttopalkan tasolle. Samalla kun elinkorko 
muutettaisiin tapaturmaeläkkeeksi, sen tasoa 
myös nostettaisiin. Huoltoeläke muutettaisiin 
perhe-eläkkeeksi, jossa nykyistä paremmin otet
taisiin huomioon perheen kulutustasossa tapah
tuneet muutokset edunjättäjän kuoleman jäl
keen. Erityisesti ansionmenetyskorvausten tason 
korottaminen liittyy erikseen annettavaan esi
tykseen, jossa on tarkoitus muun muassa ehdot
taa sanottujen korvausten saattamista kokonaan 
veronalaiseksi tuloksi. 
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Paitsi menetetystä ansiosta suoritettaisiin 
työntekijälle korvausta vamman tai sairauden 
aiheuttamasta yleisestä haitasta. Tämä makset
taisiin haittarahana, joka määrättäisiin haitta
luokituksen perusteella. Lisäksi maksettaisiin 
erityistä kodinhoitokustannusten korvausta. Kor
vaukseen oikeutettujen omaisten piiriä laajen
nettaisiin siten, että kasvattilapset kuului
sivat siihen. Samalla korvaukseen oikeutet
tujen lasten ja sisarusten ikärajoja nostettaisiin. 
Ammattitauti- ja työtapaturmaepäilyssä korvat
taisiin tarpeelliset lääkärintutkimuskulut, vaikka 
vamma tai sairaus ei osoittautuisiiman korvat
tavan työtapaturman aiheuttamaksi tai korvat
tavaksi ammattitaudiksi. 

Tapaturmavakuutuksen oikeusturvajärjestelmä 
muutettaisiin niin pitkälti kuin se on mahdol
lista vastaamaan muiden sosiaalivakuutuksen 
osa-alojen oikeusturvajärjestelmiä. Ensimmäi
seksi muutoksenhakuasteeksi perustettaisiin ta
paturmalautakunta, jossa työnantaja- ja työn
tekijäpuoli olisi edustettuna. Ylimpänä muu
toksenhakuelimenä olisi vakuutusoikeus. Sa
malla alistusmenettely pääasiassa poistettaisiin. 
Uudistuksen kohteeksi on otettu myös joukko 
teknisiä muutoksia tapaturmavakuutuslakiin 
sekä eräisiin siihen liittyviin lakeihin. 

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1982 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

L Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Tapaturvavakuutuslainsäädäntö on sosiaaliva
kuutuksen vanhin osa-alue. Voimassa olevan 
vuoden 1948 tapaturmavakuutuslain (608/48) 
pysyttämiseksi ajan tasalla siihen on tehty usei
takin muutoksia.·Kuitenkin tapaturmavakuutuk
sen työkyvyttömyyden määrittelyperusteet sa
moin kuin ansionmenetyskorvausten taso sekä 
tapaturmavakuutuksen oikeusturvajärjestelmä 
ovat pysyneet lähes muuttumattomina. 

Tapaturmavakuutuksen pitkäaikainen ansion
menetyskorvaus, elinkorko, määräytyy lähinnä 
lääketieteellisen työkyvyttömyyden perusteella. 
Tapaturmavammat on lääketieteellisin perustein 
luokiteltu vaikeusjärjestykseen silmällä pitäen 
lähinnä vamman aiheuttamaa haittaa ruumiilli
sen työntekijälle. Tätä prosenttiperusteista 
haitta~astetaulukkoa on käytetty perusteina mää
riteltäessä korvauksen suuruutta. Vamman to
dellisia haittavaikutuksia työssä ja muutoinkin 
vahingoittuneen elämässä ei ole kyetty riittä
västi ottamaan huomioon. Täysin samanlainen 
vamma saattaa raskasta työtä tekevälle muodos
tua riittäväksi syyksi työstä poisjääntiin, kun 
taas henkisen työntekijälle tai mekaanisesti 
pitkälle kehitettyä työvaihetta Suorittavalie sa
masta vammasta ei työskentelyssä ole juuri 
haittaa. Saman suuruisen korvauksen myöntä
minen tällaisessa tapauksessa ei ole sosiaaliva
kuutuksen periaatteiden mukaista. Tosin laissa 
on annettu mahdollisuus yksilöllisten seikkojen 
huomioon ottamiseen elinkoron täydennyskoron 
suuruutta määrättäessä. Tämä on myös käytän
nössä varsinkin viime aikoina toteutettu. Tällä 
tavalla voidaan kuitenkin vaikuttaa vain osaan 
maksettavan elinkoron määrästä. Tästä on ollut 
myös seurauksena, että elinkorkokorvaus jakau
tuu korvauksensaajien kesken epäoikeudenmu
kaisesti. 

Muina ansionmenetyskorvauksina maksetaan 
tapaturmavakuutuksessa päivärahaa ja huolto
eläkettä. Näistä korvauksista päivärahakorvaus 
on ollut täysin verovapaa. Vastaavasti elinkorko 
ja huoltoeläkekorvaus on ollut veronalaista tuloa 
siltä osin kuin korvaus ylittää kalenterivuodessa 
20 000 markkaa. 

Inflaatio ja tuloveroasteen nousu ovat aiheut
taneet sen, että sanotut ansionmenetyskorvauk
set yhdessä korvausten verovapaudesta johtu
van lopullisessa verotuksessa tapahtuvan veron
palautuksen kanssa ovat monessa tapauksessa 
nousseet nettotyöansiota korkeammiksi. Tällai
nen epäkohta voidaan parhaiten poistaa korot
tamalla ansionmenetyskorvausten tasoa ja saat
tamalla ne veronalaiseksi tuloksi. Päivä- ja tapa
turmaeläkekorvausten määriä olisi korotettava 
niin, että ne mahdollisimman pitkälti vastaisivat 
todellista ansionmenetystä. Tapaturmaeläkekor
vauksen osalta olisi otettava huomioon, että 
vahingoittuneelta jää pois osa tulon hankkimi
sesta johtuvasta kustannuksesta kuten työmatka
kulut. Perhe-eläkekorvauksen eli huoltoeläkkeen 
tasoa määritettäessä olisi lähdettävä siitä, että 
perheen elintaso voisi jatkua edunjättäjän kuo
lemasta huolimatta entisellään. 

Uudistuksella parannettaisiin erityisesti pitkä
aikaistyökyvyttömien asemaa. Samalla sillä koh
dennettaisiin nykyistä paremmin ansionmenetys
korvaus työkyvyttömyysaikaan. 

Tapaturmakorvausjärjestelmät muissa pohjois
maissa ovat olleet Suomen järjestelmän kaltaisia. 
Näissä maissa on kuitenkin 1960- ja 1970-lu
vuilla huomattavasti kehitetty tapaturmavakuu
tusjärjestelmiä. Norjassa on vuonna 1966 toteu
tettu sosiaalivakuutuslainsäädännön uudistus, 
jossa tapaturmavakuutusta koskevaa säännöstöä 
on myös uudistettu. Työtapaturman tai ammat
titaudin sattuessa korvataan vahingoittuneelle 
erikseen ansionmenetyskorvaus ja erikseen kor
vaus pysyvästä haitasta. Oikeus tapaturmaeläk
keeseen edellyttää, että vahingoittuneen työkyky 
on alentunut vähintään 15 %. Tätä harkittaessa 
otetaan huomioon vahingoittuneen tosiasialliset 
mahdollisuudet hankkia itselleen ansiotuloja. 
Tämän lisäksi suoritetaan erillinen korvaus vam
man aiheuttamasta lääketieteellisestä haitasta. 
Norjassa ansionmenetyskorvaus ja jatkuvana 
maksettava korvaus yleisestä haitasta ovat ve
ronalaista tuloa. Sen sijaan kertakorvauksena 
maksettava haittakorvaus on verovapaata tuloa. 

Ruotsissa tuli uusi työvahinkolaki voimaan 
1. 7. 1977. Tämän lain mukaan tapaturmaeläke 
määräytyy työtapaturmasta aiheutuvan ansion
menetyksen mukaan. Tapaturmaeläkkeen kor, 
vaustaso on ansionmenetyksen määräinen, jos 
vuosityöansio ei ylitä laissa olevaa enimmäis-
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maaraa. Lainmuutoksen yhteydessä tapaturma
vakuutuksen ansionmenetyskorvaus säädettiin 
veronalaiseksi tuloksi. Tämän lisäksi Ruotsissa 
on erikseen työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 
erilliseen sopimukseen perustuva vakuutusjär
jestely, jonka perusteella korvataan tapaturmasta 
ja ammattitaudista aiheutunut vamma. Korvaus 
määräytyy vamman lääketieteellisen haitan ja 
vahingoittuneen iän perusteella. Ruotsin työ
vahinkolaissa uudistettiin myös perhe-eläkettä 
koskevat säännökset. Perhe-eläkkeeseen oikeu
tettujen piiriä laajennettiin. Perhe-eläkettä mak
setaan naispuoliselle leskelle, jolla on lapsia, tai 
joka on täyttänyt 36 vuotta. Korvaukseen oikeu
tettuja omaisia ovat lesken lisäksi vahingoittu
neen lapset sekä vahingoittuneen vanhemmat. 
Vanhempien kohdalta edellytetään, että vahin
goittunut on pitänyt heistä huolta. Lesken eläk
keen taso on hänen iästään riippuen 40-
45 % vahingoittuneen vuosityöansiosta. Lap
selle maksettava korvaus on 20 % ja täys
orvolle maksettava korvaus 40 % vahingoittu
neen vuosityöansiosta. Sekä lesken että lasten 
korvaukset ovat veronalaista tuloa. V anhem
mille maksettava korvaus on puolestaan 20 % 
vahingoittuneen vuosityöansiosta. Perhe-eläk
keiden yhteismäärä voi olla enintään vahingoit
tuneelle maksettavan täyden tapaturmaeläkkeen 
suuruinen. 

Tanskan uusi työvahinkolaki tuli voimaan 
1. 4. 1978. Sanotun lain mukaan tapaturmaeläk
keen saamisen edellytyksenä on, että vahin
goittuneen työkyky on alentunut vähintään 
15 %. Työkyvyttömyys määritellään työtapatur
masta johtuvan ansionmenetyksen perusteella 
siten, että täysi ansionmenetyskorvaus on kolme 
neljäsosaa laissa määritellystä vuosityöansiosta. 
Tapaturmaeläkkeen lisäksi Tanskassa maksetaan 
korvausta pysyvästä haitasta. Tämä korvaus 
määräytyy lääketieteellisen haitan ja vahingoit
tuneen iän mukaan, ja se on verovapaata tuloa. 
Tanskan työvahinkolain mukaan perhe-eläkekor
vaus suoritetaan naispuoliselle leskelle ja lap
sille. Lesken korvaus on määrältään 30 % va
hingoittuneen vuosityöansiosta. Sen suuruutta 
määritettäessä otetaan kuitenkin huomioon les
ken mahdollisuus huolehtia itsestään, ja tällöin 
kiinnitetään huomiota lesken ikään, alaikäisten 
lasten lukumäärään ja ikään sekä lesken koulu
tukseen. Leskeneläke vahvistetaan enintään 10 
vriodeksi kerrallaan, ja sitä suoritetaan enintään 
67• ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen leskelle 
maksetaan kertakaikkinen korvaus; joka vastaa 

kahden vuoden eläkkeen määrää. Lapsille suo
ritetaan eläkettä 18 ikävuoteen saakka, mutta 
opiskelun takia eläkettä voidaan suorittaa aina 
21 ikävu()teen saakka. Lapsen eläke on 10 % 
vahingoittuneen vuosityöansiosta. Lesken ~;:läke 
ja lapsen eläke voivat olla enintään 70 % vahin
goittuneen vuosityöansiosta, ja ne ovat vet.:on· 
alaista tuloa. 

·. Muiden pohjoismaiden tavoin myös Suomen 
tapaturmakorvausjärjestelmä olisi uudistettava 
siten,. ett.ä tapatormassa vahingoittuneen kor· 
vaus pyrittäisiin saattamaan mahdollisimman 
hyvin vastaamaan hänelle tapaturmasta aiheu
tunutta men(!tystä. Tämä. merkitsisi • sitä, 
että luovuttaisiin nykyisestä kaavamaisesta me
nettelystä määrättäessä korvausta ansiotulojen 
poisjäämisestä. Tapaturmakorvauksessa otett.ai· 
siin huomioon vammautumisen yksilölliset seu
raamukset. T apaturmail johdosta myönnettävä 
korvaus, nykyinen elinkorko, jaettaisiin kahteen 
erilliseen korvaukseen. Muu kuin taloudellinen 
haitta korvattaisiin lääketieteellisin perustein 
määräytyvällä haittarahalla, ja ansiotulojen ale
neminen korvattaisiin tapaturmaeläkkeellä. Jäl
kimmäistä ei määrättäisi lääketieteellisen työ
kyvyttömyyden perusteella, vaan oikeus eläk
keeseen mitoitettaisiin tapaturmasta aiheutu
neen työkyvyn alentumisen ja siitä johtuneiden 
todellisten ansiotulojen menetysten mukaan. 
Samalla korotettaisiin tapaturmavakuutuksen 
ansionmenetyskorvausten tasoa ja saatettaisiin 
korvaukset veronalaiseksi tuloksi. Uudistuksella 
kohdeunetaan myös ansionmenetyksen sijaan 
tuleva korvaus kokonaisuudessaan työkyvyttö
myysaikaan. Vahingoittuneen yksilölliset olo
suhteet pyritään lisäksi ottamaan huomioon laa
jentamalla avuttomuuden perusteella myönnet
tävän lisän saamisperusteita ja myöntämällä kor
vausta kodinhoitokustannusten peittämiseksi. 

Sairauden toteaminen ammattitaudiksi edel
lyttää usein laajoja ja pitkäaikaisiakin tutki
muksia. Tutkimuskustannuksia ei suoriteta tapa
turmavakuutuksesta, jos sairaus ei osoittaudu 
ammattitaudiksi. Samoin työtapaturmaksi epäil
lyn vamman aiheuttamien lääkärintutkimuskulu
jen korvattavuus edellyttää, että tapaturma
vamma osoittautuu korvattavan työtapaturman 
aiheuttamaksi. Tapaturmavakuutuksen tarkoitus 
huomioon ottaen sanotuissa tapauksissa perus
tellut ja tarpeelliset lääkärintutkimuskulut olisi 
voitava korvata tapaturmavakuutuksesta. 

Tapaturmavakuutuslain uudistamisen yhtey~ 
dessä olisi tarkoituksenmukaista poistaa se epä-
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k~hta, mikä tapaturmakäytännössä on korvaus
käsittelyssä tarvittavien tietojen saannissa. Tapa
turmavakuutusta hoitavilla vakuutuslaitoksilla 
ei ole mahdollisuutta niin kuin muualla sosiaa~ 
livakuutuksessa saada käyttöönsä vahingoitt~
neen tahdosta riipJ:mmatta tämän työansioita ja 
terveydentilaa koskevia korvausasian ratkaisuun 
vaikuttavia tietoja ja selvityksiä. Sanottujen tie· 
tojen saamiseksi on jouduttu joissakin tapauk
sissa turvautumaan aikaa vievään vakuutusoi
keudelta pyydettävään virka-apumenettelyyn. 
Kotvausasian käsittely on myös mutkistunut ja 
v!likeutunut silloin; kun vahingoittunut itse. Of\ 
ollut kykenemätön hoitamaan asioitaan, eikä 
hänellä ole ollut lakimääräistä holhoojaa. 

Tapaturmavakuutuslain säännösten mukaan 
vahingoittuneelle tarkoitettu ansionmenetyskor
vaus. suoritetaan työnantajalle silloin, kun tämä 
on vastaavalta ajalta maksanut palkkaa vahin
goittuneelle. Niissä tapauksissa, joissa vahin
goittunut on toiminut samanaikaisesti kahden 
tai useamman työnantajan palveluksessa, olisi 
korvaus voitava jakaa 111aksettujen palkkojen 
suhteessa kullekin työnantajalle. 

Tapaturmavakuutuksen oikeusturvaj ärjestel
mässä. on olennaisena osana alistusmenettely. 
Tietyissä tapaturmavakuutuslaissa säädetyissä 
tapauksissa vakuutuslaitoksen on alistettava pää
töksensä vakuutusoikeuden ratkaistavaksi. Va
kuutusoikeuden työmäärästä alistusasiat muo
dostavat huomattavan osan. Esimerkiksi· vuonna 
1979 vakuutusoikeus käsitteli 12 497 sosiaali
vakuutusasiaa; Näistä. oli tapaturmavakuutuksen 
alistusasioita 4 714. Näin ollen tapaturmavakuu
tuksen alistusasiat muodostivat yli kolmannek
sen . kaikista vakuutusoikeuden käsittelemistä 
asioista. Sanottuna vuonna alistusasioista muut• 
tui vakuutusoikeudessa 320. Muuttuneiden asioi
den inäärä oli siten 6,8 % kaikista alistusasioista, 
Kun vahingoittunut joutuu yleensä odottamaan 
vakuutuslaitoksen päätöstä 3~5 viikkoa tapa
turman sattumisesta, kestää asianosaista koske
van ensimmäisen päätöksen aikaansaaminen 
alistusasiassa yleensä 7-13 kuukauteen. Kun 
lisäksi muualla sosiaalivakuutuksessa alistusme
nettelyä ei enää ole, sen poistaminen tapaturma
vakuutuksesta olisi useimmissa tapauksissa tar
peen. 

Tapaturmavakuutuksessa varsinaisena muu
toksenhakukeinona .on valitus. Ensimmäisenä 
muutoksenhakuasteena on vakuutusoikeus ja 
ylimpänä korkein oikeus. Yleensä valitusasian 
käsittely kestää vakuutusoikeudessa 6-9 kuu-

kautta. Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin esi
merkiksi vuonna .· 1977 1 13 tapaturma-asiaa. 
Korkeimman oikeuden tapaturmavakuu,tust~ 
koskevien asioiden käsittelyaika on keskimäärip 
2 vuotta. Korvausasiassa, joka on alistusasiana 
saatettu vakuutusoikeuden käsittelyyn ja vali~ 
tuksena myöhemmin korkeimpaan oikeuteen, 
lopullinen päätös kestää ainakin 3 vuotta. Tapa
turmavakuutuksen · muutoksenhakujärjestelmä 
poikkeaa muiden sosiaalivakuutuksen osa-alojen 
muutoksenhakujärjestelmistä. Esimerkiksi työn~ 
tekijäin eläkelaissa (395/61; TEL) on säännön~ 
mukainen muutoksenhakumenettely järjestetty 
siten, että eläkelaitoksen päätökseen haetaan: 
muutosta eläkelautakunnalta ja eläkelautakun~ 
nan päätökseen . vakuutusoikeudelta. Eläkelau, 
takunnan keskimääräinen käsittelyaika on noin 
6 kuukautta. 

Tapaturmavakuutuksen· mtiutoksenhakujärjes~ 
telmän suurimpana puutteena on muutoksenha
kuasioiden käsittelyn hitaus. Muutoksenhaku
järjestelmää olisi kehitettävä perustamalla · lau
takuntatyyppinen muutoksenhakuelin, joka toi
misi ensimmäisenä muutoksenhakuasteena. Täl
löin ylimpänä muutoksenhakuelimenä olisi kor
keimman oikeuden sijasta vakuutusoikeus. Ta~ 
paturmavakuutuksen muu toksenhakujärjestel
mää kehitettäessä on lisäksi huomattava, että 
atviolta kaksi kolmasosaa asioista koskee lää" 
ketieteellisiä kysymyksiä, ja .että osa muutok
senhakuasioista on luonteeltaan yksinkertaisi~. 
Uudistuksen yhteydessä olisi myös tarkistetta
va tapaturmavakuutuksen ylimääräisiä muutok
senhakukeinoja, ja annettava nimenomaiset 
säännökset vakuutuslaitosten oikeudesta päätös,. 
tehsä oikaisuun samalla tavalla kuin muualla
kin sosiaalivakuutuksessa. Kokonaisuutena ta
paturmavakuutuksen . oikeusturvajärjestelmän 
kehittämisessä on luonnollisena tavoitteena 
muutoksenhakuasioiden käsittelyn nopeuttami· 
nen ja vahingoittuneen oikeusturvan parantami
nen. 

1.2. Keinot 

1.2.1. Päiväraha 

Tapaturmavakuutuksen päiväraha on vahin
goittuneelle sairausajalta tnaksettavaa ansionme
netyskorvausta. Korvausta suoritetaan tapatur~ 
man tai ammattitaudin alkamisesta enintään 
vuoden ajalta. Päivärahan saamisen edellytykse
nä olisi, että vahingoittuneen työkyky on alen-
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tunut vähintään 10% tapaturmasta johtuen. 
Työkyvyn alentumisen määrittelyssä noudatet~ 
taisiin nykyisen lainsäädännön mukaista me
nettelyä. 

Päivärahakorvauksen taso määritettäisiin työ
kyvyn aleneroan suuruiseksi. Näin ollen päivä
rahakorvaus kompensoisi täysimääräisenä työta
paturmasta tai ammattitaudista johtuvan ansio
tason aleneman. Tämän johdosta päivärahan 
määrä olisi riippumaton saajan perhesuhteista 
ja huoltovelvollisuudesta. 

Jotta estettäisiin kahden korvauksen maksa
minen saman ansionmenetyksen perusteella, 
edellyttää esitetty päivärahan määräytymisperus
teen muutos, että tapaturmavakuutuslain mu
kainen päiväraha yhteensovitettaisiin työeläk
keiden kanssa. Tätä koskeva lakiehdotus teh
dään myöhemmin erikseen. 

1.2.2. Tapaturmaeläke 

Voimassa olevan tapaturmavakuutusjärjestel
män elinkorolla on kaksinainen tehtävä. Toisaal
ta sillä on tarkoitus korvata tapaturmasta ai
heutunut ansiotulon menetys, ja toisaalta sen 
pitäisi olla korvauksena vammasta tai sairaudes
ta aiheutuneesta yleisestä haitasta. Elinkorko. 
korvaus mal{setaan päivärahakauden päätyttyä. 
Ehdotuksen mukaan nykyisestä elinkoron kaa
vamaisesta, lääketieteellisiin perusteisiin no
jautuvasta määrittelytavasta luovuttaisiin ja 
otettaisiin huomioon vahingoittuneen yksilölli
set olosuhteet määritettäessä tapaturmasta tai 
ammattitaudista johtuvaa työkyvyn alenemaa. 
Tämän vuoksi ehdotetaan, että nykyinen elin
korko muutettaisiin tapaturmaeläkkeeksi. 

Oikeus tapaturmaeläkkeen saamiseksi edel
lyttäisi, että vahingoittuneen työkyvyn voidaan 
katsoa tapaturman johdosta alentuneen. Työ
kyvyn alentumisen määrittely noudattaisi samo
ja periaatteita kuin työeläkejärjestelmässä. Mit
tana olisi siten tapaturmasta aiheutuvan ansio
tulojen alennuksen määrä. Niissä tapauksissa, 
jolloin tapaturman aiheuttama vamma tai sai
raus ei estä jatkamasta entistä työtä eikä pakota 
sellaiseen työnteon muutokseen, josta seuraa an
siotulojen alentuminen, tapaturmaeläkettä ei 
ensinkään suoritettaisi. Jos sitä vastoin tapa
turman aiheuttama vamma tai sairaus estää an
siotyön kokonaan, tapaturmaeläkkeenä suori
tettaisiin 85 % tapaturman sattumisajankohdan 
mukaisesta vuosityöansiosta. Jollei tapaturmas
ta ole aiheutunut täydellistä työkyvyttömyyttä, 

vaan ainoastaan työkyvyn alentumista, suoritet
taisiin tapaturmaeläkkeenä työkyvyn alentu
mista vastaava osa täydestä eläkkeestä. Kym
menettä osaa pienempää työkyvyn alentumista 
ei kuitenkaan korvattaisi. · · 

Työkyvyn alentumisen suuruutta arvioitaessa 
olisi hankittava selvitykset vahingoittuneen 
työnteosta ja ansioista ennen ja jälkeen tapatur
maa. Nämä tiedot eivät kuitenkaan aina riit
täisi korvauksen· määräämisen perustaksi, sillä 
ansion aleneroan tulisi olla adekvaattisessa syy
yhteydessä tapaturmasta aiheutuneeseen. • varo
maan. Jollei näin ole asianlaita, vaan vahingoit
tunut on esimerkiksi hakeutunut työkykyynsä 
nähden alimitoitettuun tehtävään, olisi arvioita
va ansiotulo sellaisesta saatavilla olevasta työs
tä, jota häneltä kohtuudella voidaan edellyttää. 
Tällöin voitaisiin hankkia lisätietoja muun 
rtmassa työvoimaviranomaisilta. Samanlaiseen 
arviointimenettelyyn jouduttaisiin turvautumaan 
silloin, kun vahingoittunut oh kokonaan vetäy
tynyt ansiotyöstä, mutta hänen vammlUlsa tai 
sairautensa ei ole niin vaikea, että sen voitai
siin hänen yksilöllisissä olosuhteissaan katsoa 
aiheuttavan täydellistä työkyvyttömyyttä. 

Työkyvyn alentumista arvioitaessa otettai
siin lähtökohdaksi se työkyky, joka työnteki
jällä oli välittömästi ennen tapaturmaa. Jos hä
nellä jo silloin oli muu vamma tai sairaus, tämä 
ei yleensä saisi vaikuttaa tapaturmaeläkkeen 
suuruuteen muulla tavoin, kuin mikä ilmenee 
tapaturmaa edeltäneestä ansiotasosta. Sitä vas
toin olisi otettava huomioon sellaiset vammat 
tai sairaudet, jotka eivät johdu kysymyksessä 
olevasta tapaturmasta ja jotka ovat ilmenneet 
sen jälkeen. Uuteen varomaan tai sairauteen on 
tällöin rinnastettava aikaisemman vamman tai 
sairauden olennainen pahentuminen. Näissä ta
pauksissa, joissa tapaturman sattumisen jälkeen 
on ilmennyt muu tapaturmaan liittymätön teki
jä, joka vaikuttaa vahingoittuneen työkykyyn, 
olisi pyrittävä arvioimaan ansiotulo sellaisesta 
työstä, jota vahingoittuneelta kohtuudella olisi 
voitu edellyttää, jollei viimeksi mainittua teki
jää olisi esiintynyt. 

Tapaturmaeläkettä suoritettaisiin sen jälkeen, 
kun vahingoittuneen oikeus päivärahaan on 
päättynyt. Kuten nykyisen elinkoron vahingoit
tunut voisi vaihtaa tapaturmaeläkkeensä sitä 
vastaavaksi pääomaksi. Koska esityksen mukaan 
vakuutusoikeudesta muodostettaisiin ylin muu
toksenhakuaste tapaturmavakuutusasioissa, eh
dotetaan, että luvan edellä tarkoitettuun vaih
tamiseen antaisi vakuutusoikeuden sijasta tapa-
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turmalautakunta. Edellytyksenä olisi, että ta
paturmaeläke on enintään 20 % täydestä eläk
keestä. 

Tapaturmaeläkkeen korvaustasoa ehdotetaan 
korotettavaksi saman periaatteen mukaan kuin 
päivärahakorvaustakin. Siten tapaturmaeläke 
vastaisi vahingoittuneelle ansiotulon menetystä. 
Korvaustasoa määritettäessä olisi otettava huo
mioon, että täydellisessä työkyvyttömyystapauk
sessa vahingoittuneelta myös säästyisi osa kus
tannuksista kuten työmatkakustannukset. Tä
män vuoksi ehdotetaan, että tapaturmaeläke oli
si vuodessa 85 % työntekijän vuosityöansiosta. 

1.2.3. Haittaraha 

Tapaturmavakuutuksen elinkorolla on, kuten 
edellä on todettu, tarkoituksena korvata myös 
sairaudesta tai vammasta aiheutunut yleinen 
haitta. Tätä tarkoitusta varten ehdotetaan muo
dostettavaksi uusi korvausmuoto, jota nimitet
täisiin haittarahaksi. Sen tehtävänä olisi olla 
korvauksena niistä vaikeuksista, jotka tapatur
man seurauksena syntyneestä vammasta tai sai
raudesta voi vahingoittuneelle aiheutua muussa 
kuin ansiotoiminnassa esimerkiksi perhe-elä
mässä, virkistys- ja harrastustoiminnassa tai 
osallistumisessa yhteiskuntaelämään. Haittara
halla tulisi siten korvattavaksi lähinnä sellaiset 
tapaturman seuraukset, joita ei voida määrit
tää täsmällisin taloudellisin mitoin. 

Vamman tai sairauden seurauksiin saattavat 
vaikuttaa monet erilaiset yksilölliset seikat. Nii
den. tasapuolinen huomioon ottaminen yleisen 
haitan määrittelyssä tuottaisi kuitenkin suuria 
vaikeuksia. Tämän vuoksi ehdotetaan otetta
vaksi käyttöön menettely, jonka mukaan erilai
set vammat ja sairaudet ryhmitetään sosiaali
ja terveysministeriön päätöksellä vaikeusasteen
sa mukaan kahteenkymmeneen haittaluokkaan. 

Haittaluokkataulukko vastaa pääpiirteittä~ 
nykyisin käytöstä olevia tapaturmavakuutuksen 
haitta-asteita. Kuitenkin on tehty eräitä kor
jauksia, jotka vastaavat lääketieteen nykyistä 
tasoa ja yhteiskuntaelämän eri vammojen suh
teelliselle painotukselle aiheuttamia vaatimuk
sia. Haittaluokkataulukko tarkoittaa asianmu
kaisesti hoidetun, normaalisti parantuneen vam
man lopputilannetta. Vammaan liittyvät poik
keustekijät, kuten pahat arvet, tyngän sopimat
tomuus proteesiin, aavesärky, jatkuvat kivut, 
joita esiintyy suuremmassa määrin kuin mitä 

vammaan joka tapauksessa normaalisti kuuluisi, 
olisi otettava huomioon haittaluokkaa korotta
vina tekijöinä. 

Haittarahan suuruus määräytyisi vahingoittu
neelle vamman haittaluokan perusteella lakiin 
sisällytettävän taulukon mukaan. Haittarahan 
määrä olisi 1 % vähimmäistyöansiosta ensim
mäisessä haittaluokassa ja nousisi haittaluokit
tain prosentin välein 10 haittaluokkaan saakka. 
Haittaluokissa 11-15 haittaluokkien välinen 
erotus olisi 3 %. Haittaluokissa 16-20 hait
taluokkien välinen erotus olisi 7 % . Näin ollen 
haittarahan määrä 20 haittaluokassa olisi 60 % 
tapaturmavakuutuksen vähimmäisvuosityöan
siosta. Haittaluokkiin 1-10 kuuluvista vam
moista korvaus suoritettaisiin vahingoittuneelle 
kertakaikkisena ja haittaluokkiin 11-20 kuu
luvista vammoista vahingoittuneella olisi oikeus 
valita, ottaako hän korvauksensa kertakaikkise
na vai jatkuvana. 

Oikeus haittarahaan olisi sellaisella vahingoit
tuneella, jolle vammasta on jäänyt pysyvää hait
taa. Haittarahaa maksettaisiin aikaisintaan siitä 
lukien, kun vahingoittuneen oikeus päiväraha
korvaukseen on päättynyt. Haittarahakorvauk
sen suuruus vahvistetaan silloin, kun tapatur· 
masta syntyneen vamman tai sairauden akuutti
vaihe on päättynyt. Mikäli tällä tavalla tarkoi
tettu vamman haittaluokan määritys lykkääntyy, 
vakuutuslaitos suorittaisi haittarahakorvauksen 
ennakkoa heti, kun vamman haittaluokka voi
daan likipitäen arvioida. Maksettu ennakko ote
taan huomioon haittarahaa koskevassa päätök
sessä. Haittaraha maksetaan sen vuoden vähim
mäisvuosityöansion mukaan, jona tapaturma on 
sattunut. Korvauksiin suoritetaan luonnollisesti 
indeksikorotus. 

Kun haittarahakorvauksen suuruus vahviste
taan tapaturmasta syntyneen vamman tai sai
rauden akuuttivaiheen päätyttyä, jatkuvana mak
settavaa haittarahaa suoritetaan myös tästä ajan
kohdasta takautuvasti aina päivärahakorvauksen 
maksamisen päättymiseen saakka. Tällöin edelly
tetään, että vamman väliaikainen haitta-aste on 
ollut vähintään lopputilannetta vastaavan suu
ruinen. Muussa tapauksessa haittarahaa makse
taan takautuvasti siitä ajankohdasta lukien, jol
loin väliaikainen haitta on ollut vähintään pää
töksessä tarkoitetun haittaluokan suuruinen. Jos 
vamma tai sairaus myöhemmin pahenee ja hait
taluokkaa olisi korotettava vähintään kahdella, 
haittarahaa maksettaisiin uuden haittaluokan 
mukaan. Tällöin maksettavasta haittarahasta vä-
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hennettiiisiin jo aikaisemmin maksettua pääoma
arvq,a . vastaava haittarahan määrä. 

Koska haittarahalla korvattaisiin muuta kuin 
taloudellista haittaa, haittarahaa ei yhteenso
vitettaisi muiden sosiaalivakuutusetuuksien 
kanssa. Sen sijaan haittarahakorvaus tulisi ottaa 
huomioofi muun muassa liikennevakuutuksen 
vian ja pysyvän haitan samoin kuin vahingon
korvauslain mukaista vastaavaa korvausta mää
rättäessä. Haittaraha olisi verovapaata tuloa. 

Haittarahan erikoisluonteesta seuraa myös, 
ettei sen maksamista ole syytä keskeyttää va
pausrangaistuksen ajaksi eikä sitä myöskään ole 
syytä c saksikaan suorittaa käytettäväksi vahin
gpittuneen omaisten huoltoon. 

1. 2.4. Perhe-eläke 

Tapaturmavakuutuslaissa perhe-eläkettä vas
taavan korvauksen nimenä on huoltoeläke. Kos
ka nimi viittaa tarveharkintaan, ehdotetaan, 
että se muutettaisiin perhe-eläkkeeksi. 
- Valtion tilastokeskuksessa on laadittu selvitys 
kotitalouksien kulutusmenoista, jotka koskivat 
vuotta 1976. Selvityksestä voidaan havaita, että 
kahden aikuisen ja yhden lapsen tai kahden 
aikuisen ja kahden lapsen taloudesta siirryttäes
sä sellaiseen talouteen, jossa on yksi aikuinen 
vähemmän, kulutusmenot vähenevät noin kol
manneksella. Tämän perusteella ehdotetaan, 
että perhe-eläke olisi 65 % työntekijän vuosi
työansiosta, jos edunsaajia on 3 tai useampia. 
Nykyisestä järjestelmästä, jossa perhe-eläkekor
vauksen määrä riippuu edunsaajien lukumää
rästä, ei kuitenkaan ehdoteta kokonaan luovut
tavaksi. Ehdotuksen mukaan perhe-eläke olisi 
nimittäin yhdelle edunsaajalle 40 % ja kahdelle 
edunsaajalle 55 % edellä tarkoitetusta vuosi
työansiosta. 

Perhe-eläke jakaantuisi edunsaajien kesken 
samoin kuin nykyinen huoltoeläkekin siten, että 
siitä kuuluisi puolisolle ja täysorvolle kaksi osaa 
sekä muulle lapselle ja omaiselle yksi osa. 

1.2.5. Omaiskäsittee;z laa;entaminen 

Tapaturmavakuutuslain omaiskäsite ei enaa 
täysin vastaa nyky-yhteiskunnan vaatimusta. 
Sen vuoksi ehdotetaan, että vahingoittuneen 
lapsena pidettäisiin paitsi laissa ennestään mai
nittua ottolasta ja vahingoittuneen huollettava
na olevan aviopuolison lasta, myös sellaista las-

ta, jonka elatuksesta työntekijä on joko omassa 
kodissaan tai muutoin huolehtinut. Määritelmä 
olisi yhdenmukainen perhe-eläkelain ( 3 9/68 ): 
7 § :n kanssa. 

Nykyisistä säännöksistä poiketen tapaturma
eläke myönnettäisiin myös tapaturman jälkeen 
solmitusta avioliitosta leskeksi jääneelle henki
lölle, jos hänellä on yhteinen lapsi vahingoit
tuneen kanssa tai jos avioliitto oli jatkunut 3 
vuotta. 

Ehdotuksen ·mukaan . tapaturmavakuutuslain 
6 §:ssä (286/50) tarkoitettujen työntekijän 
omaisten piiriin luettaisiin myös ·17 vuotta 
täyttäneet lapset ja sisarukset. Perhe-eläkettä 
maksettaisiin myös 17 vuotta täyttäneille lap
sille. Opiskelevalle lapselle voitaisiin perhe
eläkettä maksaa 21 vuoden ikään asti. 

1.2.6. Kodinhoitokustannus ja haittalisä 

Uutena korvausmuotona ehdotetaan tapatur
mavakuutukseen otettavaksi kodinhoitokustan
nusten korvaus. Kodinhoidosta tapaturman seu
rauksena syntyneet lisäkustannukset korvattai
siin enintään vuoden ajalta vammautumisen· jäl" 
keen, jolloin vahingoittuneella yleensä on .suu: 
rimmat vaikeudet järjestää elämänsä olosuh
teet muutoksen edellyttämällä tavalla. Jos ko
dinhoidosta aiheutuisi lisäkustannuksia tämän 
jälkeen, ne tulisivat korvattaviksi muiden jat
kuvien korvausten, erityisesti haittarahan ja 
haittalisän kautta. 

Kodinhoitokustannuksina korvattaisiin ensi
sijaisesti kunnallisesta kodinhoidosta annetun 
lain (270/66) mukaan annettu apu. Jollei täl
laista apua ole saatu tai jos muusta erityisestä 
syystä on jouduttu turvautumaan muunlaiseen 
apuun, korvattaisiin todelliset kohtuullisina pi
dettävät kustannukset. Myös ne kustannukset, 
jotka ovat aiheutuneet lasten hoitamisesta poik
keuksellisesti kodin ulkopuolella, korvattaisiin 
kodinhoitokustannuksina. 

Samalla avuttomuuslisän saamisen edellytyk
siä ehdotetaan laajennettaviksi siten, että sano
tusta !isästä pääsisivät osallisiksi myös ne, jotka 
tarvitsevat toisen henkilön apua. Näin tulisivat 
jokapäiväisen elämän erityistarpeet entistä pa
remmin huomioon otetuiksi. Sen lisäksi tätä 
lisää myönnettäisiin myös sellaisille vahingoit
tuneille, joille vammasta aiheutuu poikkeuksel
lista haittaa. Tämä tulisi kysymykseen muun 
muassa silloin, kun vahingoittuneella on erityi-
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siä liikuntavaikeuksia, pitkällisiä kipu- ja sär
'k.Yti1oja, ateriointivaikeuksia tai muuta huo
mattavaa poikkeuksellista haittaa säännönmu
ka1\\essa elämässään .. Koska nimitys avuttomuus
lisä . d täysin vastaa tämän lisän käyttötarkoi
tusta, ehdotetaan lisän nimeksi haittalisä. 

1.2.7. Tutkimuskuluje1t korvaaminen perustel
lussa työtapaturma- tai ammattitauti
epäilyssä 

Ammattitautiasiassa on tärkeää, että ratkai
sua .varten saadaan kaikki tarvittava selvitys 
kuten tiedot työpaikan olosuhteista, altistuk
sesta ja työntekijän työn luonteesta. Usein rat
kaisua varten tarvitaan myös tietoja tieteelli
sistä tutkimustuloksista kotimaassa ja ulkomail
la,· Tällaisen selvitvksen hankkiminen saattaa 
vaatia . paljon työtä ja kustannuksia, ja sen 
vuoksi vahingoittuneen mahdollisuudet siihen 
ovat yleensä varsin rajoitetut. Toisaalta tapa" 
turmavakuutusjärjestelmän luonteeseen kuuluu 
vakuutuslaitoksen velvollisuus hankkia riittävät 
tiedot korvausasiain ratkaisemiseksi. Tapaturma~ 
asiassa saattaa puolestaan olla vamman sattues. 
sa epätietoista, onko kysymyksessä työtapatur
mana korvattava vamma. Sanotuissa tapauksis
sa perustellut ja tarpeelliset lääkärintutkimus
kulut ehdotetaan korvattaviksi tapaturmavakuu
tuksesta myös silloin, kun vamma tai sairaus 
ei osoittaudu korvattavan työtapaturman aiheut
tamaksi tai korvattavaksi ammattitaudiksi. Am
mattitautiepäilyssä olisi kuitenkin lisäedellytyk
senä, että tutkimus perustuu työterveyshuol
toon perehtyneen lääkärin arviointiin ja tutkit
tavan henkilön työolosuhdetietoihin. 

1.2 .8. Työnantajalle maksettavat 
tapaturmakorvaukset 

Vahingoittunut on saattanut samanaikaisesti 
toimia kahden tai useamman työnantajan pal
veluksessa. Tällaisissa tapauksissa ehdotetaan 
tapaturmavakuutuslain 26 § :n ( 440/58) mu
kainen työnantajalle maksettava korvaus suo
ritettavaksi kullekin työnantajalle ja jaettavaksi 
työnantajien kesken heidän työntekijälle suorit
tamiensa etuuksien suhteessa. 

Työnantajille maksettavia tapaturmakorvauk
sia koskevan säännöksen merkitys työnantajille 
on kasvamassa. Tapaturmavakuutuksen kannalta 
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merkittävimmillä työaloilla tapaturma- ja·. am
mattitautitapauksissa työntekijöille maksetaan 
palkkaa yleensä työehtosopimuksen normimää~ 
räyksen perusteella pitemmähä ajalta kuin tYÖ
sopimuslain (.320/70) 28 §:ssä tarkoitettilta 
alkamispäivältä ja sitä seuraavalta seitsemältä 
arkipäivältä, sekä ilman työsuhteen jatkuvitu~ 
delle asetettua määräaikaa. Voidaan arvioida, 
että työnantajille tultaisiin suorittamaan tapa
turmavakuutuslain 26 § :n perusteella päivä~ 
rahakorvauksia vastaavina korvauksina vuosit
tain noin 60 miljoonaa markkaa. 

1.2 .9. Tapaturmavakuutusjärjestelmän selvitys~ 
mahdollisuuksien lisääminen . . 

Pyrittäessä entistä tarkemniin suhteuttaniaan 
tapaturmakorvausta vahingoittuneen yksilöllis
ten olosuhteiden mukaan kasvaa myös vakuu
tuslaitoksen tietojen saannin tarve. Tiedorian~ 
tovelvollisuutta · koskevat voimassaolevat sään
nökset ovat kuitenkin puutteellisia, jonka vuok
si niitä ehdotetaan uudistettaviksi. V ahingoittu~ 
!lut itse olisi joka tilanteessa velvollinen mah
dollisuuksiensa mukaan myötävaikuttamaan ta.r~ 
peellisten selvitysten saamiseksi. Laiminlyönti1 
tapauksessa voitaisiin vireillä oleva korvausasia 
määrätä raukeamaan. 

Myös vakuutuslaitoksen mahdollisuuksia saa
da tietoja muilta tahoilta kuin· vahingoittuneel
ta on syytä parantaa. Lakiin ehdotetaan otetta
vaksi samankaltainen säännös kuin TEL:n 17 
§ :n 2 momentissa, jonka mukaan julkinen vi
ranomainen, julkisessa virassa oleva lääkäri, 
sairaala, eläketurvakeskus, lakisääteistä vakuu
tusta harjoittava vakuutuslaitos ja eläkelaitos 
olisivat velvollisia antamaan kaikki hallussaan 
olevat, käsiteltävän asian ratkaisuun vaikutta
vat tiedot. Sama velvollisuus säädettäisiin 
myös työnantajalle, joka ei luonnollisestikaan 
olisi velvollinen antamaan muita kuin hallus
saan olevia tietoja. Jotta myös niitä tietoja 
voitaisiin käyttää, jotka vahingoittuneen ter
veydentilasta on työpaikkaterveydenhuollon pii
rissä saatu, ehdotetaan, että työpaikkalääkärinä 
toimiva lääkäri on velvollinen antamaan hallus
saan olevia vahingoittuneen terveydentilaa kos
kevia tietoja. Vakuutuslaitoksen olisi suoritetta
va maksu edellä tarkoitetun velvoitteen nojalla 
pyydetystä lääkärinlausunnosta samoin kuin sel
vityksestä ehkä aiheutuneista suoranaisista kus
tannuksista. 
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1 2.10. Alistusmenettelyn poistaminen 

V ahingoittuneen kannalta alistusmenettely tu
lee kysymykseen ennen muuta silloin, kun hä
nen oikeutensa korvaukseen evätään kokonaan. 
Valitus- ja alistusasioilla on periaatteessa suuri 
ero .. Kuitenkin käytännössä saattaa taloudelli
nen intressi olla suurempi sellaisessa asiassa, 
jossa päätöstä ei ole alistettava. V ahingoittu
neen kannalta muodostuu usein tärkeämmäksi 
kysymykseksi haitta-asteen oikea määrittely 
kuin esimerkiksi korvauksen saaminen rikkou
tuneista silmälaseista. Koska alistusmenettely 
yleensä tuntuvasti hidastaa korvausvelvollisuut
ta koskevan päätöksen aikaansaamista, ja koska 
muuallakaan sosiaalivakuutuksessa sanottua me
nettelyä ei enää tunneta, ehdotetaan alistusme
nettely poistettavaksi tapaturmavakuutuksesta 
lukuunottamatta tapaturmavakuutuslain 43 
§:ssä tarkoitettua tapausta. Sanotussa tapauk
sessa on kysymys siitä, että asianomaisen oi
keus korvaukseen on riidaton, mutta vakuutus
laitos katsoo korvausvelvollisuuden kuuluvan 
toiselle vakuutuslaitokselle. Nykyisin on ensiksi 
mainittu vakuutuslaitos velvollinen alistamaan 
kysymyksen siitä, mille vakuutuslaitokselle kor
vausvelvollisuus kuuluu, vakuutusoikeuden rat
kaistavaksi. Koska esityksessä lähdetään siitä, 
että vakuutusoikeudesta tulisi ylin muutoksen
hakuelin tapaturmavakuutusasioissa, ehdotetaan, 
että edellä tarkoitetun päätöksen tekisi tapatur
malautakunta. 

1.2.11. Muutoksenhakujärjestelmän 
uudistaminen 

Sosiaalivakuutuksen muiden osa-alueiden 
muutoksenhakujärjestelmissä on lautakuntatyyp
pinen muutoksenhakuelin. Ehdotuksen mukaan 
myös tapaturmavalmutuksen muutoksenhaku
järjestelmään perustettaisiin tällainen muutok
senhakuelin, jonka nimenä olisi tapaturmalau
takunta. Tapaturmalautakunnalta haettaisiin 
kirjallisella valituksella muutosta vakuutuslai
toksen antamaan päätökseen. Tapaturmalauta
kunnan antamaan päätökseen haettaisiin puoles
taan muutosta vakuutusoikeudelta, joka olisi 
ylin muutoksenhakuelin tapaturmavakuutusjär
jestelmässä. 

Tapaturmalautakunnan tehokkaan työskente
lyn takaamiseksi siinä olisi päätoiminen puheen
johtaja. Tämä varmistaisi lautakunnan toimin
nan jatkuvuuden ja sen, että puheenjohtajalla 

olisi aikaa myös hoitaa lautakunnan hallintoon 
liittyviä tehtäviä. 

Puheenjohtajan lisäksi tapaturmalautakunrias
sa olisi vähintään kaksi varapuheenjohtajaa ja 
muina jäseninä vähintään kolme lakimies- ja 
kolme lääkärijäsentä sekä vähintään kuusi työ
markkinajäsentä. Kullakin jäsenellä olisi henki
lökohtainen varamies. Valtioneuvosto määräisi 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajat, muut jäse
net ja heidän varamiehensä kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Työmarkkinajäsenistä olisi ainakin 
kolme määrättävä työnantajapuolen ja ainakin 
kolme työntekijäpuolen ehdotuksesta. Lauta
kunta voisi toimia jaostoihin jakautuneena. 

1.2.12. Päätöksen poistaminen 

Tapaturmavakuutuslain 45 §:n mukaari va
kuutusoikeus voi tietyin edellytyksin poistaa 
vakuutuslaitoksen tai vakuutusoikeuden anta
man päätöksen silloin, kun kysymys on kor
vauksen suuruudesta. Ehdotuksen 53 b §:n mu
kaan vakuutusoikeudella olisi sanottu oikeus 
myös niissä tapauksissa, joissa on kysymys 
oikeudesta korvaukseen. 

1.2.13. Itseoikaisu korvauksensaajan hyväksi 

Korvauskäytännössä on katsottu, ettei vakuu
tuslaitoksen aikaisempi päätös ole esteenä 
uudelle päätökselle, jolla evätty etu myönnetään 
tai myönnettyä etua lisätään. Tapaturmavakuu
tuslaissa ei ole toisin kuin esim. TEL:ssa sano
tusta itseoikaisusta nimenomaista säännöstä. 
Puutteen korjaamiseksi ehdotetaan, että asian
omainen säännös otettaisiin tapaturmavakuutus
lakiin. Samalla ehdotetaan, että sanotuissa ta
pauksissa myös tapaturmalautakunnalla olisi 
aikaisemman lainvoimaisen päätöksen estämättä 
oikeus käsitellä asia uudelleen. 

1.2.14. Perustevalitus 

Työeläkejärjestelmässä on työnantajalla muu
toinkin ulosmittauksen yhteydessä mahdollisuus 
tehdä valitus sillä perusteella, että vakuutus
maksun maksuunpano on ollut lain tai sopimuk
sen vastainen. Työnantajan oikeusturvan kan
nalta sanottu menettely olisi aiheellista ottaa 
myös tapaturmavakuutusjärjestelmään. Tämän 
toteuttamiseksi ehdotetaan tapaturmavakuutus-



N:o 53 11 

lakiin tehtäväksi tarvittava muutos. Peruste
valitus tehtäisiin tapaturmalautakunnalle, jonka 
päätökseen voitaisiin hakea muutosta vakuu
tusoikeudelta. 

2. N y k y i n e n t i 1 a n n e j a a s i a n 
valmistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2 .1.1. Lainsäädäntö 

Työkyvyttömyyden johdosta myönnettävät ta
paturmavak.uutuslain mukaiset toimeentuloetuu
det ovat päiväraha ja elinkorko. Tapaturmava
kuutuslain 16 §: ssä säädetään päivärahan ja 
elinkoron suuruudesta. Jos vahingoittuneella ei 
ole omaisia, päiväraha on vahingoittuneen vuo
sityöansion 600:s osa. Jos vahingoittuneella 
puolestaan on omaisia, päiväraha on vuosityö
ansion 450:s osa. Elinkorko on 60 % vuosityö
ansiosta sellaiselle vahingoittuneelle, jolla ei 
ole omrus1a. Täydennyskorkoon kuuluvasta 
omaisiisästä säädetään tapaturmavakuutuslain 
18 §:n 5 momentissa. Jos vahingoittuneella ta
paturman sattuessa olisi ja edelleen on omaisia, 
lisätään hänen täydennyskorkoaan 30 % :lla yh
destä omaisesta ja 20 % :lla jokaisesta seuraa
vasta, kuitenkin enintään täydennyskoron kak
sinkertaiseen määrään saakka. Tapaturmavakuu
tuslain 17 §: ssä säädetään elinkorkoa edeltä
västä päivärahasta. Päiväraha voidaan maksaa 
joko täytenä tai osapäivärahana. Elinkorosta 
ja sen saamisen edellytyksistä säädetään tapa
turmavakuutuslain 18 ja 19 §:ssä (440/58). 

Elinkoron muodostavat peruskorko ja täy
dennyskorko. Peruskorko on haitta-asteen 
osoittama osa täyden elinkoron puolikkaasta. 
Haitta-asteella tarkoitetaan lukua, joka osoit
taa, minkä verran vammasta tai sairaudesta on 
katsottava vahingoittuneen sitä ennen vallin
neeseen tilaan verrattuna yleensä koituvan 
haittaa. Jos vahingoittuneen haitta-aste on vä
hintään 75 %, myönnetään täydennyskorko 
hänelle täysimääräisenä. Jos haitta-aste on 
edellä mainittua pienempi, täydennyskorko 
määräytyy 18 §:n 3 momentissa olevan taulu
kon mukaan. Jos haitta-aste on pienempi kuin 
30 %, täydennyskorkoa ei anneta. Tapaturma
vakuutuslain 18 §:n 4 momentin mukaan va
hingoittuneelle voidaan kuitenkin haitta-astees-

ta riippumatta määrätä harkinnan mukaan mak
settavaksi täydennyskorkoa, jos vamman vaiku
tusta ansiokykyyn on vahingoittuneen ammatis
sa pidettävä poikkeuksellisen suurena tai pie
nenä. Harkinnassa on otettava huomioon vahin
goittuneen ikä, sukupuoli, uuteen ammattiin 
siirtymismahdollisuudet ja muut asiaan vaikut
tavat seikat. Tapaturmavakuutuslain 19 §:ssä 
säädetään elinkoron maksamisesta. Jos vahin
goittuneen haitta-aste on 10-29 %, hänelle 
maksetaan elinkoron sijasta kertakaikkineo kor
vaus. Jos suoritettava elinkorko on pienempi 
kuin 30% täyden elinkoron määrästä, elinkor
ko voidaan muuttaa sitä vastaavaksi pääomaksi. 
Tapaturmavakuutuslain 6-7 §:ssä (molemmat 
laissa 286/50) sekä 25 §: ssä säädetään siitä, 
ketä pidetään työntekijän omaisena. 

Huoltoeläkkeen suuruudesta säädetään. tapa
turmavakuutuslain 16 §: ssä. Leskelle ja täysor
volle huoltoeläke on 30 % ja lapselle tai muul
le omaiselle 15 % vahingoittuneen vuosityöan
siosta. Huoltoeläkkeestä ja sen saamisen edel
lytyksistä säädetään tapaturmavakuutuslain 23 
ja 24 §: ssä. Huoltoeläkettä suoritetaan jatkuva
na korvauksena leskivaimolle niin kauan kuin 
hän ei solmi uutta avioliittoa, ja lapselle 17 
vuoden ikään asti sekä hakemuksesta muulle 
omaiselle. Huoltoeläkkeiden yhteismäärä on 
enintään 80 % siitä, mitä vainajalle olisi mak
settu, jos hän olisi saanut täyden elinkoron 
omaislisineen. 17 vuotta täyttäneelle lapselle, 
joka ansiotyössä olematta vielä opiskelee, huol
toeläkettä voidaan maksaa 19 vuoden ikään as
ti. Jos 17 vuotta täyttänyt lapsi on vamman 
tai sairauden vuoksi kykenemätön itsensä elät
tämään, ja sanottu vamma tai sairaus on syn
tynyt ennen 1 7 vuoden ikää, huoltoeläkettä 
voidaan maksaa niin kauan kuin mainittua ti
laa kestää. Huoltoeläkkeestä kuuluu puolisolle 
ja täysorvolle kaksi osaa sekä muulle lapselle 
ja omaiselle yksi osa. Tapaturmavakuutuslain 
20 § :n 1 momentissa selvitetään avuttomuus
lisän saamismahdollisuudet. Korvauksen hake
misesta ja selvitysmahdollisuuksista säädetään 
tapaturmavakuutuslain 41 §:ssä. Korvausta 
maksetaan määräaikaisena niin kauan kuin vam
man lopullisia seurauksia ei voida selvittää ta
paturmavakuutuslain 44 § :n mukaan. Korvauk
sen maksamisesta säädetään myös 47 ja 51 
§:ssä. 

Tapaturmavakuutusjärjestelmän alistusta ja 
muutoksenhakua koskevat säännökset ovat ta
paturmavakuutuslain 42, 45, 46, 53 ja 54 
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§:ssä. Eräiltä osin tapaturmavakuutusjärjestel
massa sovelletaan myös oikeudenkäymiskaaren 
Jl luvun säännöksiä ylimääräisestä muutoksen~ 
hausta. Tapaturmavakuutuslain 53 §:n mukaan 
vakuutuslaitoksen päätökseen haetaan valitta
malla muutosta vakuutusoikeudelta. V akuotus
oikeuden päätökseen voidaan hakea muutosta 
korkeimmalta oikeudelta, jos kysymys on siitä, 
oikeuttaako tuumiinvamma, sairaus tai kuolema 
tapaturmavakuutuslain · mukaiseen korvaukseen 
tai siitä, kenen on: korvaus suoritettava, taikka 
vakuutusmaksun ulosmittausta koskevassa vali
tusasiassa annettuun päätökseen, milloin valmu
fusmaksujen määrä ylittää 200 markkaa. Tapa· 
turmavakuutuslain 42 · §:ssä säädetään vakuu
tuslaitoksen päätöksen alistamisesta vakuutus. 
oikeuden harkittavaksi. Alistaminen on suori
tettava, jos vakuutuslaitos ei myönnä korvaus
ta. sen vuoksi, . ettei se. katso olevansa. velvolli
Jle.ri. :suorittamaim korvausta tap!Jturman johdos
ta . tai .että hakemus on saapunut mäaräajim 
umpeen kuluttua. V akuotuslaitoksen on annet
ci!.va päätöksestään tieto vahingoittuneelle tai 
sille, jonka oikeudesta on kysymys. Asianomai
sella on tällöin oikeus toimittaa muistutuskirjel~ 
niansä vakuutusoikeuteen. .Korvausmäärän . oi· 
kais.emisesta säädetääri tapaturmavakuutuslain 
46 §:ssä. Tapaturmavakuutuslaissa on purkua 
koskevana säännöksenä sen 45 §. 

2.1.2. Käytäntö 

.. · Tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha 
ja elinkoron osana oleva peruskorko on määrät
ty siten, että haitta-aste on määritetty lääke
tieteellisin perustein ja sen jälkeen elinkorko 
ori määrätty haitta-asteen mukaan. Lain mukaan 
on tosin mahdollista, että elinkoron osana ole. 
va täydennyskorko ·määrätään ottaen erityisesti 
hllomioon vamman vaikutus vahingoittuneen 
ansiokykyyn. Tapaturmakäytännössä on kuiten
kin täydennyskorko määrätty lääketieteellistä 
haitta~astetta noudattaen. Viime vuosikymme
nen aikana käytäntö on entistä enemmän pyr
kinyt ottamaan huomioon vahingoittuneen yk
silölliset olosuhteet täydennyskoron suuruutta 
määrättäessä. Näin meneteltiin aluksi erityisesti 
niissä tapauksissa, joissa pystyttiin selvittämään. 
vahingoittuneen todellinen ansionmenetys ja 
joissa selvästi kävi ilmi, että vamman vaikutus
ta vahingoittuneen ansiokykyyn oli hänen am
matissaan pidettävä poikkeuksellisen suurena. 
Tällaisissa tapauksissa pyrittiin hankkimaan sel-

vitystä vahingoittuneen entlststa Ja nykyisiStä 
ansioista. Aivan viime aikoina on ryhdytty nou· 
dattamaan käytäntöä, jonka mukaan elinkorko· 
tapauksissa pääsääntöisesti selvitetäitn vamman 
tai sairauden vaikutus vahingoittuneen ansioky
kyyn ja jossa harkinnanvaraisen täydennyskoron 
käyttäminen on tietyin täsmällisin perustein si
dottu vammasta tai sairaudesta aiheutuvaan an
sionmenetykseen. Elinkoron käsittely- ja mak
samisvaiheessa vahingoittuneella itsellään ei ole 
muuta velvollisuutta kuin edesauttaa lääketie
teellisen haitta-asteen selvittämiseen. M~un 
muassa tästä syystä työtulojen ja ansiokehityk
sen selville saaminen on vakuutuslaitoksilla vai
keutunut. Tilannetta on heikentänyt sekin;. et
tei laissa ole ollut selvää säännöstä siitä, .mit~ 
kä tahot ovat velvollisia antamaan asian J;at~ 
kaisuun tarvittavia tietoja. Laista on puuttue 
nut myös säännös vahingoittuneen. puhevallan 
käyttämisestä niissä tapauksissa, jolloin hänelle 
ei ole ehditty määrätä holhoojaa hänen tultuaan 
kykenemättömäksi itse huolehtimaan asio~s
taan. 

V ahingoi ttuneen tosiasiallisesti huol tamat.lap7 
set ovat eräissä tapauksissa· jääneet lain sana
muodosta· johtuen omaiskorotuksen tai ~suojan 
ulkopuolelle. Käytännössä on myös koettu ra
joittavana lain sanamuoto avuttomuuslisän 
myöntämisestä sellaiselle henkilölle, joka on 
toisen henkilön hoidon tarpeessa. 

Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa on 
vuosittain noin 200 kuolemantapausta. Näistä 
noin kahdessa tapauksessa kolmesta tulee ky
symykseen yhden tai useamman huoltoeläkkeen 
maksaminen edunsaajille. 

Tapaturmavakuutuksen alistusmenettely ei 
käytännössä ole useinkaan osoittautunut tarkoi
tuksenmukaiseksi. Ensinnäkin sanottu menette
ly tuntuvasti hidastaa korvauspäätöksen aikaan
saamista. Toisaalta vain vähäinen osa alistus
asioista muuttuu vakuutusoikeudessa. Tapatur
mavakuutuslaitosten Liiton vuonna 1976 teet
tämän selvityksen mukaan lääkeopilliset tapauk
set muodostivat noin 65 % kaikista alistus
asioista. Tutkimus osoitti myös, että alistus
asioiden joukosta löytyi asiaryhmiä, joissa va
kuutuslaitoksen päätös ei ollut vakuutusoikeu
dessa muuttunut, ja että vahingoittunut tekee 
noin joka kymmenennessä tapauksessa muistu
tuksen vakuutusoikeudelle. 

Tapaturmavakuutuslaitoksille saapui vuonna 
1979 lähes 204 000 ilmoitusta työtapaturmista 
ja ammattitaudeista. Samana vuonna annettiin 
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noin 304 000 päätöstä. Tapauksen luonteesta 
riippuen voidaan nimittäin vireillä olevassa 
asiussa antaa useampiakin kuin vain yksi pää
tös. ·Näin on tilanne pitkäaikaiseen päivärahaan 
ja pysyvään elinkorkokorvaukseen johtavissa 
tapauksissa. Vuonna 1979 vakuutusoikeuteen 
saapui 6 726 tapaturmavakuutuksen valitus- ja 
alistusasiaa. Tapaturmavakuutuksen muutok
senhakujärjestelmän osalta on käytännössä 
koettu epäkohtana lautakuntatyyppisen muu
toksenhakuelimen puuttuminen. 

2.2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

2.2.1. Valmisteluelimet 

Tapaturmavakuutuksesta maksettavia etuuk
sia koskeva uudistussuunnitelma pohjautuu suu
relta osin yhteispohjoismaiseen työhön. Vuosien 
1%0-1963 aikana työskennellyt pohjoismai
nen komitea valmisteli tapaturmakorvauksen 
perusteista mietinnön, jota sittemmin käsitel
tiin ·Kööpenhaminassa vuonna 1964 pidetyssä 
pohjoismaisessa sosiaalivakuutuskokouksessa 
(Det Sjette Nordiske Socialforsikringsmöde, 
Ulykkesforsikringsmödet, Kobenhavn 1964). 
Komitea päätyi ehdottamaan, että tapaturma
korvaus olisi jaettava kahteen erilliseen osaan, 
joista toinen kohdistuisi vamman aiheuttamaan 
yleiseen haittaan ja toinen vahingoittuneen an~ 
siokyvyn alentumiseen. 

Suomen tapaturmavakuutusjärjestelmän uu
distamiseksi sosiaali- ja terveysministeriö asetti 
vuonna 1971 toimikunnan, jonka tehtävänä oli 
tarkistaa tapaturmavakuutuslain mukainen kor
vausjärjestelmä pitäen erityisesti silmällä tapa
turman aiheuttaman työkyvyttömyyden määrit
tämisperusteita. Toimikunta sai työnsä valmiik
si helmikuusS'a 1973 (Komiteanmietintö 1973: 
22}. Tämä tapaturmakorvaustoimikunta päätyi 
pohjoismaisen kannanoton mukaisesti esittä
mään tapaturmakorvauks·en jakamista kahdeksi 
erilliseksi korvaukseksi. Toimikunnan työ ei 
välittömästi johtanut lainsäädäntötoimiin, vaan 
asian katsottiin vielä olevan tarkistuksen tar
peessa. 

Huhtikuussa 1975 sosiaali- ja terveysminis
teriö asetti uuden toimikunnan tekemään ta
paturmavakuutusjärjestelmän tarkistamiseksi 
tarvittavat korjausesitykset. Tämän maaliskuus
sa 1976 työnsä valmiiksi saanut tapaturmatar
kistustoimikunta ehdotti mietinnössään ( Komi-

teanmietintö 1976: 34) elinkorkoa korvattavak
si tapaturmaeläkkeellä, jonka suuruus määräy
tyisi taloudellisen ansionmenetyksen perusteel
la. Vamman tai sairauden aiheuttamasta ylei
sestä haitasta suoritettaisiin eri korvaus haitta
rahana, joka määrättäisiin sosiaali- ja terveys
ministeriön vahvistaman haittaluokituksen pe
rusteella. Tapaturmatarkistustoimikunta ehdotti 
maksettavaksi myös erityistä kodinhoitokustan
nusten korvausta. Korvaukseen oikeutettujen 
omaisten piiriä ehdotettiin laajennettavaksi si
ten, että kaikki kasvattilapset kuuluisivat sii
hen. Lisäksi toimikunta ehdotti, että tapatur
mavakuutuslakiin tehtäisiin eräitä teknisiä muu
toksia. 

Tapaturmavakuutuksesta maksettavien kor
vausten tasoa on selvitetty useassa työryhmäs
sä. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama, ve
rovapauden merkitystä korvaustasoon selvittä
nyt työryhmä jätti mietintönsä lokakuussa 
1976. Valtiovarainministeriön joulukuussa 1979 
asettama sosiaalietuuksien verotuskysymystä 
selvittänyt työryhmä jätti puolestaan välirapor
tin tammikuussa 1980 ja lopQllisen muistionsa 
( Työryhmämuistio 1980: VM 11 ) saman vuo
den toukokuussa. Tapaturmavakuutuksen kor
vaustasoa on niin ikään selvitetty valtiovarain
ministeriön joulukuussa 1980 asettaman sosiaa
lietuuksien kehittämis- ja verotuskysymyksen 
tarkistamistyöryhmän muistiossa (Työryhmä
muistio 1981: VM 7). Kuten edellä olevasta 
voidaan havaita, sanottujen työryhmien työssä 
on keskeisesti ollut esillä myös verotukseen liit
tyviä kysymyksiä. Nyt esitetyt muutokset pe
rustuvat tapaturmakorvausten tason osalta lä
hinnä sosiaalietuuksien kehittämis- ja verotus
kysymyksen tarkistamistyöryhmän tekemiin eh
dotuksiin. Sanottu työryhmä ehdotti tapaturma
vakuutuslain mukaisen päivärahan korottamista 
täyden ansionmenetyksen suuruiseksi ja elinko
ron muuttamista tapaturmaeläkkeeksi, jonka 
suuruus olisi 85 % menetetystä ansiosta. 
Työryhmä ehdotti myös, että haittarahan 
enimmäismäärä olisi 60 % tapaturmavakuu
tuslaissa tarkoitetun vähimmäisvuosityöansion 
maarasta. Työryhmän ehdotuksen mukaan 
perhe-eläkekorvauksen enimmäismääräksi olisi 
asetettava 60 % edunjättäjän vuosityöansiosta. 
Vuosityöansiona korvausta määrättäessä olisi 
työryhmän mukaan käytettävä pääsääntöisesti 
tapaturman sattumista edeltäneen vuoden ajalta 
saatua työntekijän ennakkoperintälain alaista 
työtuloa, joka tarkistettaisiin TEL:n 9 § :n mu
kaisella indeksillä maksuajankohdan tasoon. 
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Sosiaaliministeriö asetti marraskuussa 1963 
toimikunnan, jonka tehtävänä oli harkita sellai
sia muutoksia nykyiseen valitusjärjestelmään ta
paturmakorvausta ja sotilasvammakorvausta 
koskevissa asioissa, että sanottuja korvauksia 
koskevien valitusten käsittelyä varten muodos
tettaisiin erillinen väliaste ja että vakuutusoi
keuden päätöksistä ei enää näissä asioissa voi
taisi· valittaa korkeimpaan oikeuteen. Samalla 
toimikunnan tehtävänä oli tehdä ehdotuksia 
mahdollisista muutoksista vakuutusoikeuden si
säiseen organisaatioon. Sanotun toimikunnan 
työskentely päättyi vuonna 1965. Sen jälkeen 
tapaturmavakuutuksen muutoksenhakujärjestel
män kehittämi:stä on selvitetty muun muassa 
työmarkkinaosapuolten ja Tapaturmavakuutus
laitosten Liiton yhteisesti asettamissa työryh
missä. 

3. E s i t y k sen o r g a n i sato ri se t j a 
henkilöstövaikutukset 

Esityksessä on eräänä olennaisena osana ta
paturmavakuutuksen oikeusturvajärjestelmän 
muuttamista koskevat ehdotukset. Ensimmäi
seksi muutoksenhakuasteeksi perustettaisiin ta
paturmalautakunta ja vakuutusoikeudesta tulis,i 
ylin muutoksenhakuelin lakisääteisessä tapatur
mavakuutuksessa. Usäksi ehdotuksen mukaan 
nykyinen alistusmenettely pääasiassa poistettai
siin. Näin ollen lakisääteisen tapaturmavakuu
tuksen oikeusturvajärjestelmä saatettaisiin vas
taamaan mahdollisimman pitkälti muiden so
siaalivakuutuksen osa-alojen oikeusturvajärjes
telmiä, mikä omalta kohdaltaan myös helpottai
si kansalaistt:n asioimista eri sosiaalivakuutus
elinten kanssa. Ehdotuksen mukaan tapaturma
vakuutuslaitokset maksaisivat perustettavan 
tapaturmalautakunnan kustannukset. Näin ollen 
tapaturmalautakuntaa varten ei tulisi perustet
tavaksi valtion virkoja eikä toimia. 

4. E s i t y k s en ta 1 o u d e 11 i s et 
vaikutukset 

Ehdotetut säännökset sisältävät olennaisia 
muutoksia tapaturmavakuutuksen ansionmene
tyskorvausten tasoon, työkyvyttömyyden mää
rittämisperusteisiin ja tapaturmavakuutuksen 
oikeusturvajärjestelmään. Tapaturmavakuutuk
sen rahoitusperusteita ei katsota kuitenkaan ole-

van aihetta muuttaa, vaan työnantajat kustan
tavat edelleenkin tämän vakuutuksen. 

Uudistetussa tapaturmavakuutuksessa korva
taan työtapaturman aiheuttamasta vammasta tai 
sairaudesta vahingoittuneelle sairaanhoitoa, päi
värahaa, tapaturmaeläkettä ja· niihin liittyviä li
siä sekä haittarahaa ja kodinhoitokustannusten 
korvausta. Lisäksi vahingoittuneella on oikeus 
invalidihuoltoon sekä perustellussa työtapatur
ma- tai ammattitautiepäilyssä tutkimuskustan
nusten korvaukseen. Omaisille suoritetaan kuo" 
lemantapauksessa perhe-eläkettä ja hautausavus
tusta. 

Uudistuksesta voidaan arvioida aiheutuvan ta
patJurmavakuutuksen bruttokustannuksiin noin 
200 miljoonan markan lisäys. Lisäkustannuksis
tla kohdistuu päivärahaan arviolta 42 %. Tapa
turmaeläkkeen rahoitukseen kohdistuu noin 
23 % ja perhe-eläkkeen rahoitukseen noin 
10 % lisäkustannuksista. Kertasuorituksena 
maksettavan haittarahan osuus olisi arviolta 
7,5 % ja kodinhoitokustannusten ja muiden 
etuuksien osuus 10 % lisäkustannuksista. Hal
lintokustannukset lisääntyisivät noin 10 miljoo
nalla markalla ja muutoksenhakujärjestelmän 
kustannukset 5 miljoonalla markalla, joten sa
nottujen lisäkustannusten osuus olisi noin 7,5 % 
kaikista lisäkustannuksista. 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuu
tusmaksu on noin 1 % vakuutetuille työnteki
jöille maksettujen palkkojen määrästä. Ehdotet
tu tapaturmavakuutuksen kokonaisuudistus 
merkitsisi tapaturmavakuutusmaksujen korotta
mista noin 27 % :lla nykyisestä. 

Kun valtion suoritettavien tapaturmakorvaus
ten yhteismäärä on noin 8 % korvausten koko
naismäärästä, merkitsisi kysymyksessä oleva 
uudistus vahiolle Hsämenoja noin 16 miljoonaa 
markkaa. 

5. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Ehdotuksen mukaan tapaturmavakuutuksen 
ansionmenetyskorvausten tasoa nostettaisiin ny
kyisestä. Tällä tehtäisiin mahdolliseksi niiden 
saattaminen kokonaan veronalaiseksi tuloksi. 
Tästä annetaan samaan aikaan eri esitys sairaus
vakuutusjärjestelmän vastaavan muutosesityksen 
yhteydessä, mihin myös on sisällytetty kuvaus 
molempien muutosesitysten tasokorotusten ja 
verotuksen kokonaisvaikutuksesta etuuksiin ja 
mhoitukseen. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. L.akiehdotusten perustelut 

1.1. • Tapaturmavakuutuslaki 

2 . §. Korvauskäytännössä on erityistä han
kaluutta aiheuttanut pykälän 2 kohdan tilapäi
sen työsuhteen selvittäminen. Vammautuneen 
poissulkeminen korvausjärjestelmästä sillä pe
rusteella, ettei työnantajalla ole muuta korvauk
seen oikeutettua työntekijää, on osoittautunut 
kohtuuttomaksi. Tällä perusteella ehdotetaan 
pykälää muutettavaksi siten, että 2 kohta pois
tetaan. 

4 §. Lain sanonta tapaturman aiheuttamas
ta ruumiinvammasta on käytännössä todettu 
liian suppeaksi. Koska tapaturmavakuutuslaki 
tapaturman seurauksesta käyttää myös ilmai
sua vamma tai sairaus, ehdotetaan, että käsite 
tässäkin yhdenmukaistetaan muualla laissa ole
van· sanonnan kanssa. 

5 §. Pykälän soveltamisessa on katsottu 
tarpeelliseksi, että korvauksen vähennys voi
daan määrätä myös määräajaksi. Kun tämä ei 
kuitenkaan ilmene lain nykyisestä sanamuodos
ta, ehdotetaan pykälää tältä osin tarkennetta
vaksi. 

6 §. Pykälän 2 kohdassa tarkoitettujen 
omaisten luettelosta on poistettu lapsenlapsi, 
koska tällainen lapsi 7 §:ään ehdotettujen muu
tosten johdosta sisältyy 1 kohdan luetteloon. 
Ehdotuksen mukaan 17 vuotta täyttäneet lap
set ja työntekijän sisarukset tulisivat pykälässä 
tarkoitettujen omaisten piiriin. 

7 §. Ehdotuksessa on omaiskäsitteen sisäl
töä laaje1111ettu. Vakuutetun lapsena pidettäi
siin myös kasvattilasta sekä sellaista muuta las
ta, jonka elatuksesta vahingoittunut on joko 
omassa kodissaan tai muutoin huolehtinut. Sa
malla on ehdotettu ottolapsisuhteen vaikutusta 
selve1111ettäväksi. 

14 §. Pykälän 1 momentissa määritellään 
ne etuudet, jotka työtapaturman seurauksena 
annetaan. Uudet korvausmuodot ovat tapatur
maeläke, haittaraha, kodinhoitokustannusten 
korvaus ja perhe-eläke. 

Pykälän uudessa 4 momenti>ssa säädettäisful 
lääkädntutkrmuskulujen korvaamisesta työtapa
rurma- ja· ammattit!autiepäilyssä. 

16 §. Pykälän 1 momentissa määritellään 
päivärahan, tapaturmaeläkkeen ja perhe-eläk
keen taso. Päiväraha on määritetty täyden an
sionmenetyksen suuruisehi ja se olisi työn
tekijän vuosityöansion 360. osa. Tapaturma~ 
eläke olisi vuodessa 85 % työntekijän vuosityö
ansiosta. Perhe-eläkkeen suuruus riippUisi 
omaisten lukumäärästä. Yhdelle omaiselle per
he-eläke olisi 40 %, kahdelle omaiselle 55 % 
ja kolmelle tai useammalle omaiselle 65 % 
tlyöntekijän vuosityöansiosta. Pykälän 2 momen
ti!S'sa säädetään haittarahan enimmäismäärästä. 
Se olisi 60 % tapaturmavakuutuslain mukai-
sesta vähimmäisvuosityöansiosta. · 

17 §. Päivärahan maksamisperusteita on eh
dotuksessa tarkistettu siten, että nykyinen kor
vaustaso korotetaan vastaamaan täyttä ansion
menetystä ja työkyvyttömyyden vähimmäisraja 
alennetaan yhteen kymmenesosaan. Lisäksi 
edellytettäisiin, että tapaturmasta johtuvan työ
ansion alentuma olisi vähintään tapatunnava
kuutuslain mukaisen vähimmäisvuosityöansion 
20. osa. 

18 §. Ehdotuksessa määritellään tapaturma
eläke. Tapaturmaeläkkeen saamisen edellytyk
senä olisi, että vahingoittuneen työkyky on 
alentunut vähintään yhdellä kymmenesosalla. 
Täysi eläke olisi 85 % vahingoittuneen vuosi
työansiosta. Eläkettä maksettaisiin sen jälkeen, 
kun vahingoittuneen oikeus päivärahaan on 
päättynyt. 

18 a §. Pykälässä määritellään haittaraha. 
Haittaraha laskettaisiin tapaturmavakuutuslain 
mukaisesta vähimmäisvuosityöansiosta siten, et
tä sen vuotuinen määrä olisi pykälän 4 mo
mentissa olevan taulukon mukainen. Haittara
han määrä olisi 1 % vähimmäisvuosityöan
siosta ensimmäisessä haittaluokassa ja nousisi 
hait1Jaluokitrain % :n välein 10. hakta:luokkaan 
saakka. Haittaluokissa 11-15 haittaluokkien 
välinen erotus olisi 3 %. Haittaluokissa 16-
20 haittaluokkien välinen erotus olisi puoles
taan 7 %. Haittaraha maksettaisiin haittaluo
kissa 1-10 vuotuismäärän pääoma-arvoa vas
taavana kertasuorituksena, jossa on otettu huo
mioon vahingoittuneen ikä. Haittaluokissa 11 
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-20 vahingoittunut voisi villita, 'Ottaako hän 
korvauksen jatkuvana vai kertasuorituksena. 
': 19 §. Ehdotuksen mukaan tapaturmaeläke 
voitaisiin vaihtaa sitä vastaavaksi pääomaksi, 
jos se ollisi enintä<än 20% 16 § 1 momentin 
2 kohdassa tarkoitetusta eläkkeestä. Suostu
muksen vaihtamiseen antaisi tapaturmalauta
kunta. 

20 §. Ehdotuksessa avuttomuuden perus
teella myönnettävän lisän saamisen edellytyk
siä on laajennettu. Myös poikkeuksellinen hait
ta oikeuttaisi tähän lisään. Tapaturmasta aiheu
tuneet ylimääräiset kodinhoitokustannukset kor
vattaisiin erikseen. Tämän etuuden maksami
nen ei olisi sidottu muuhun korva1lkseen, vaan 
sitä maksettaisiin vuoden ajan tapaturmasta lu
kien. Pykälässä säädettäisiin, että vaihdettaessa 
tapaturmaeläke pääomaksi samalla olisi vaihdet
tava pääomaksi myös si!ihen maksett'awt lisät. 

22 §. Pykälässä säädettäisiin, että vahin
goittunut on velvollinen ottamaan vastaan työ
tai toimintakykynsä parantamiseksi tarkoitta
vaa hoitoa. Laiminlyöntitapauksissa päivärahan, 
tapaturmaeläkkeen ja haittarahan suorittaminen 
voitaisiin keskeyttää. 

23 §. Pykälän 1 momentin 1 kohdassa on 
määritelty hautausavun saamisen edellytykset 
ja 2-4 kohdassa sekä 2 momentissa on määri
telty perhe-eläkkeen saamisen edellytykset. Py
kälän 3 momentissa on säädetty laillisesta olet
tamasta, joka koskee työtapaturman ja myöhem
min sattuvan kuolemantapauksen syy-yhteyttä. 

25 §. Käytännössä on pidetty kohtuuttoma
na, että perhe-eläkekorvauksen ulkopuolelle on 
jätetty tapaturman jälkeen solmitun avioliiton 
perusteella vahingoittuneen huoltovelvollisuu
den piiriin tulevat aviopuolison lapset. Tämän 
puutteen korjaamiseksi ehdotetaan, että näille 
lapsille myönnettäisiin perhe-eläke ja että les
ken oikeutta perhe-eläkkeeseen laajennettaisiin. 

26 §. Ehdotuksen mukaan myös muu työn
antaja kuin se, jonka palveluksessa tapaturma 
sattui, olisi oikeutettu saamaan tapaturmava
kuutuslain mukaisen korvauksen edellytyksellä, 
että sanottu työnantaja suorittaa vahingoittu
neelle tapaturman johdosta sairausajan palkkaa. 

28 §. Pykälässä on vuosityöansion käsite 
määritelty vastaamaan aikaisempaa paremmin 
vahingoittuneen työansiota. 

'41 §. Pykälän 1 momentissa säädetään kor
vauksen hakemisesta. Ehdotuksen mukaan luo-

vuttaisiin säännöstä, jonka mukaan korvausoi
keus menetetään, jollei etuutta ole haettu vuo
den ·määräajassa. Korvauksen hakemista koske
van määräajan laiminlyönnistä aiheutuvaa kor
vausoikeuden menettämistä ei voida pitaä so
siaalipoliittisten periaatteiden mukaisena~ Jos 
korvausasian vireilletulo kuitenkin kohtUutto
masti viivästyisi työntekijästä johtuvasta syystä, 
voitaisiin korvaus evätä viivästymisajalta, · ei 
kuitenkaan vireilletuloa edeltävän vuoden ajal
ta. Pykälän 5 momentissa säädettäisiin vähin
goittuneen velvollisuudesta tbimi'ttMt selvitystä 
muun muassa työsuhte1stJaan, ansiokehitykses" 
tiiän ja murstJa korvauksen suuruuteen vaikutta
vista seikoista. Vahingoittuneen kieltäytyessä il
man hyväksy~tävää syytä näitä toimittamasta 
asra voitaisili:n määrätä raukeamaran. Tästä annet
taisiin V'alituskelpoiinen päätös. 

42 §. Tapaturmavakuutuslain mukaan vain 
vahingoittunut itse tai hänen holhoojansa • on 
voinut korvausasiassa käyttää puhevaltaa. Tä
män puutteen korjaamiseksi ehdotetaan säädet
täväksi, että lähiomainen tai muu henkilö, joka 
on pääasiallisesti vahingoittuneesta huolehtinut, 
tai sosiaalilautakunta voisi edunvalvojana käyt
tää .asioitaan hoitamaan kykenemättömäksi tul
leen vahingoittuneen puhevaltaa. 

4 3 §. Pykälässä säädetään alistusmenettelys
tä tapauksessa, jossa vahingoittuneen tai hänen 
omaisensa oikeus korvaukseen on riidaton, mut
ta vakuutuslaitos katsoo korvausvelvollisuuden 
kuuluvan toiselle vakuutuslaitokselle. Päätök
sen siitä, mikä vakuutuslaitos on korvausvelvol
linen, tekisi tapaturmalautakunta. Tapaturma
lautakunnan päätöksestä ei olisi valitusoikeutta. 
Alistamista ei kuitenkaan suoritettaisi, jos va
kuutuslaitokset pääsevät yksimielisyyteen kor
vausvelvollista vakuutuslaitosta koskevassa ky
symyksessä. 

44 §. Ehdotuksen mukaan vahingoittuneen 
olisi toimitettava uutta selvitystä terveydenti
lastaan, työtuloistaan ja muista korvaukseen 
vaikuttavista seikoista vakuutuslaitoksen pyyn
nöstä. Vakuutuslaitos korvaisi tästä aiheutuneet 
kustannukset. Korvausta suoritettaisiin kuiten
kin vain todellisuudessa syntyneistä tarpeellisis
ta kustannuksista. 

46 §. Niissä tapauksissa, joissa lisäselvitys
tä tarvittaisiin aikaisemmin myönnetyn etuuden 
tarkistamista varten, voisi vahingoittuneen kiel
täytymisen seurauksena olla kysymyksessä ole
van etuuden maksamisen keskeyttäminen, kun
nes pyydetty selvitys on saatu. Keskeyttäminen 
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tupahtuisi vakuutuslaitoksen päätöksellä, josta 
vahingoittuneella olisi oikeus valittaa. 

:47 §. Pykälässä säädettäisiin etuuksien 
maksamisesta. Kuukausittain etukäteen olisi 
maksettava haittaraha, tapaturmaeläke ja niiden 
yhteydessä maksettavat lisät sekä perhe-eläke. 
Jos edellä mainittujen etuuksien yhteismäärä 
kuukaudessa olisi pienempi kuin sata markkaa, 
voisi suoritus . tapahtua harvemminkin, kuiten
kin vähintäån kerran vuodessa. 

' 50 §. Ehdotuksen mukaan jos korvauksen 
maksaminen on ollut · keskeytyneenä sen vuok~ 
si, 'että vahingoittanut on kieltäytynyt toimitta
masta asian ratkaisemiseen tarvittavaa tietoa, 
korvausta ei ilman erityistä syytä maksettaisi 
takautuvasti vuotta pitemmältä ajalta. 
. 51 §. Haittaraha maksettaisiin ehdotuksen 

mukaan myös vapausrangaistuksen suorittamisen 
ajalta. Erityisestä syystä myös muiden etuuk
sien maksaminen olisi mahdollista sanotulta 
ajalta. Tällaisena syynä olisi esimerkiksi se, et
tä asunnon menetys vaikeattaisi paluuta nor
maaliin yhteiskuntaelämään. 

53 §. Pykälän 1 momentin mukaan tapa
turmavakuutusjärjestelmän muutoksenhakueli
minä olisivat tapaturmalautakunta ja vakuutus
oikeus. Pykälän 2-6 momentissa on säännök
siä uuden tapaturmalautakunnan kokoonpanos
ta, päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta ja 
sen toiminnan rahoittamisesta. 

53 a §. Pykälässä säädetään tapaturmava
kuutuksen säännönmukaisesta muutoksenhaku
menettelystä. Vakuutuslaitoksen päätökseen 
haettaisiin valittamalla muutosta tapaturmalau
takunnalta ja tapaturmalautakunnan päätök
seen vakuutusoikeudelta. Näin ollen korkein 
oikeus ei olisi enää muutoksenhakuelimenä tapa
turmavakuutusjärjestelmässä. 

53 b §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
päätöksen purkua koskevasta menettelystä. Eh
dotuksen mukaan vakuutusoikeus voisi kysy
myksessä olevassa momentissa tarkoitetuin 
edellytyksin poistaa päätöksen ja ottaa tai mää
rätä asian uudelleen käsiteltäväksi myös niissä 
tapauksissa, joissa on kysymys oikeudesta kor
vaukseen. Pykälän 2 momentissa säädetään va
kuutuslaitoksen ja tapaturmalautakunnan itse
oikaisusta korvauksen saajan hyväksi. Nimen
omainen säännös vakuutuslaitoksen itseoikaisu
mahdollisuudesta on aikaisemmin puuttunut ta-
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paturmavakuutuslaista. · Vakuutuslaitos ·VOISI 

maksaa aikaistun päätöksen mukaista ennakkoa 
jo ennen kuin sanottu päätös on tullut Iain
voimaiseksi. Pykälän 3 momentin mukaan tapa
turmavakuutuslain mukainen aiheettomasti 
maksettu etu voidaan jättää takaisin perimät. 
tä. Edellytyksenä olisi kuitenkin, ettei edun 
myöntämisen . tai maksamisen ole katsottava 
johtuneen korvauksensaajan tai hänen edusta
jansa vilpillisestä menettelystä. 

. 53 c §. Pykälässä säädetään perustevalitus
menettelystä. Ehdotettu menettely on saman
kaltainen kuin TEL:n 22 §:ssä säädetty perus
tevalitusmenettely. Perustevalitus tehtäisiin ta
paturmalautakunnalle. Lautakunnan päätökseen 
voitaisiin hakea valittamalla muutosta vakuu
tusoikeudelta. 

65 a §. Pykälässä määriteltäisiin ne tahot, 
jotka ovat vakuutuslaitoksen pyynnöstä velvol
lisia antamaan kaikki hallussaan olevat käsitel
tävän asian ratkaisuun vaikuttavat tiedot. Tie
donantovelvollisuus koskisi myös työnantajaa 
samoin kuin työpaikkalääkäriä. 

Pykäliin 21, 24, 38, 39, 49, 54, 54 a ja 60 
on tehty eräitä tarkistuksia, jotka johtuvat 
lähinnä uusista korvausmuodoista ja muutok
senhakujärjestelmästä. 

1.2. Kansaneläkelaki 

30 §. Pykälään ehdotetaan uudeksi 14 a 
kohdaksi otettavaksi säännös, jonka mukaan 
muut tapaturmavakuutuslain mukaiset etuudet 
kuin tapaturma- ja perhe-eläke olisivat etuoi
keutettuja laskettaessa vuosituloa kansaneläk
keen tukiosan määräämistä varten. 

1.3. Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoito
laitoksiin otettujen henkilöiden tapaturma
korvauksesta 

3 §. Ehdotuksen mukaan haittarahaa mak
settaisiin myös laitoksessa olevalle henkilölle. 
Erityisessä tapauksessa myös muiden etuuksien 
maksaminen olisi mahdollista. Pykälästä ehdo
tetaan poistettavaksi maininta työlaitoksessa 
huoltoavun korvaamista tai elatusavun suoritta
mista varten pidettävän työvelvollisen tapatur
makorvauksesta, koska lapsen elatuksen turvaa-
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misesta annetun lain ( 122/77) ja huoltoapu
lain muuttamisesta annetun lain (275/70) pe
rusteella henkilöä ei enää sanotuissa tapauksis
sa voida määrätä työlaitokseen ja koska laitok
sissa olleet on jo sieltä vapautettu. 

4 §. Ehdotuksen mukaan haittaraha olisi 
katsottava sellaiseksi korvaukseksi, jota ei saa 
ulosmitata korvaussaamisen suorittamiseksi. 

1.4. Laki tapaturmakorvausta saavien invaliidi
huollosta 

Pykäliin 1, 4 ja 5 on tehty eräitä tapatur
mavakuutuslain muutoksista aiheutuvia kor
jauksia. Laissa säilytettäisiin edelleenkin elin
korko tapaturmaeläkkeen rinnalla, koska tämä 
korvaus jäisi voimaan ennen tapaturmavakuu
tuslain muutosta koskevien korvaustapausten 
osalta. 

2. T a r k e mm a t s ä ä n n ö k s e t j a 
määräykset 

Eräisiin asetuksiin ja sosiaali- ja terveysmi
nisteriön päätökseen on tehtävä ehdotetuista 
lainmuutoksista aiheutuvia korjauksia. Lisäksi 
ehdotetun tapaturmavakuutuslain 53 §:n 6 mo
mentin perusteella tulisi annettavaksi asetus ta
paturmalautakunnasta. Oheisena seuraa sanot
tua asetusta koskeva luonnos. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan saatettaviksi voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1982. 

Osa ehdotetuista tapaturmavakuutuslain 
säännöksistä on lähinnä aineellisoikeudellisia ja 
luonteeltaan sellaisia, että ne tulevat sovellet
taviksi vain tapauksiin, joissa vakuutustapahtu
ma on sattunut lain voimaantulon jälkeen. Täl
laisia säännöksiä ovat ehdotetut 2 ja 5-7 §, 
14 §:n 1 momentti, 16-25, 28 ja 51 §. 

Ehdotetuissa tapaturmavakuutuslain saan
nöksissä on runsaasti menettelyä koskevia sään
nöksiä, jotka tulevat sovellettaviksi kaikkiin ta
pauksiin, myös sellaisiin, joissa vakuutustapah-

tuma on sattunut ennen lain voimaantuloa. Täl
laisia säännöksiä ovat ehdotetut 38-50, 53-
54 a sekä 65 a §. 

Olisi kuitenkin tarkoituksenmukaista säätää 
erikseen eräiden säännösten soveltamisesta. 
Ehdotuksen mukaan 14 § :n 4 momenttia sovel
lettaisiin siinä tarkoitettuihin lääkärintutkimuk
siin, jotka on suoritettu lain voimaantulon jäl
keen, vaikka vakuutustapahtuma olisikin sattu
nut ennen sanottua ajankohtaa. Ehdotettua 
26 §:ää, jossa säädetään työnantajille maksetta
vista korvauksista, sovellettaisiin myös aikai
semman lain perusteella maksettaviin päivära
haan ja elinkorkoon. Jotta vähimmäisvuosityö
ansion pyöristämissäännös olisi yhtenäinen sekä 
vanhan että uuden lain mukaisiin korvauksiin, 
ehdotetaan, että muutettua 60 §:ää sovellettai
siin vastaavasti ennen lain voimaantuloa sattu
neen vakuutustapahtuman perusteella maksetta
viin korvauksiin. 

Lisäksi on tarpeen antaa muutoksenhakume~ 
nettelyä koskevia voimaantulosäännöksiä. Tapa
turmalautakunnalta haettaisiin valittamalla 
muutosta sellaisiin vakuutuslaitoksen päätök
siin, jotka on annettu lain tultua voimaan. 
Lain voimaantullessa vakuutusoikeudessa ja 
korkeimmassa oikeudessa vireillä olevat muu
toksenhakuasiat käsiteltäisiin loppuun aikai
semman lain mukaan. Valitus- ja alistustapauk
sissa, jotka vakuutusoikeus käsittelee aikaisem
man lain mukaan, voitaisiin vakuutusoikeuden 
päätökseen myös hakea muutosta valittamalla 
aikaisemman lain mukaan. Tällainen olisi tilan
ne niissäkin tapauksissa, joissa vakuutusoikeu
den päätös annettaisiin lain voimaantulon jäl
keen. 

Muualla kuin tapaturmavakuutuslaissa on 
säännöksiä, joiden perusteella vakuutuslaitok
sen tapaturma- tai ammattitautiasiassa antamaan 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla va
kuutusoikeudelta. Tällainen säännös on esimer
kiksi tapaturmakorvauksen korottamisesta an
netun lain (441/58) 8 §:ssä. Myös näissä ta
pauksissa haettaisiin muutosta tapaturmalauta
kunnalta, jos vakuutuslaitoksen päätös on an
nettu ehdotettujen tapaturmavakuutuslain sään
nösten tultua voimaan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set. 
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1. 

Laki 
tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 45 §, 
muutetaan 2 §, 4 §:n 1 momentin johdantokappale, 5 §:n 1 momentti ja 2 momentin joh-

dantokappale, 6 §, 7 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 17 §:n 3 mo
mentti, 18, 19, 20 ja 21 §, 22 §:n 1 momentti, 23, 24 ja 25 §, 26 §:n 1 momentti, 28 §, 38 §:n 
2 momentti, 39 §:n 3 momentti, 41 §:n 1 ja 5 momentti, 42, 43 ja 44 §, 46 §:n 1 ja 2 mo
mentti, 47 §:n 1 ja 2 momentti, 49 ja 50 §, 51 §:n 1 momentti, 53 ja 54 §, 54 a §:n 1 ja 
2 momentti sekä 60 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 .momentti ja 2 momentin johdantokappale sekä 14 §:n 
1 momentti 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (695/68), 6 §ja 7 §:n 1 momentti 
16 päivänä kesäkuuta 1950 annetussa laissa (286/50), 16 §:n 1 momentti ja 20 § 23 päi
vänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (956/71), 18 ja 19 § sekä 26 §:n 1 momentti 7 päi
v:änä marraskuuta 1958 annetussa laissa (440/58), 23 §osittain muutettuna 28 päivänä maa
liskuuta 1980 annetulla lailla (238/80), 47 §:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1976 anne
tussa laissa ( 1050/76), 53 § muutettuna 30 päivänä huhtikuuta 1959, 13 päivänä maalis
kuuta 1964 ja 10 päivänä helmikuuta 1965 annetuilla laeilla (205/59, 137/64 ja 58/65), 
54 a § 17 päivänä tammikuuta 1958 annetussa laissa (15/58) ja 60 §muutettuna mainitulla 
23 päivänä joulukuuta 1971 annetulla lailla ja 29 päivänä joulukuuta 1976 annetulla lailla 
(1105/76), sekä 

lisätään 14 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 20 päivänä joulu
kuuta 1968 annetulla lailla ja 19 päivänä joulukuuta 1969 annetulla lailla (812/69), uusi 4 
momentti, 16 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1971 annetussa 
laissa, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2, 3, 4 ja 5 momentti siirtyvät 3, 4, 5 ja 6 momen
tiksi, lakiin uusi 18 a, 53 a, 53 b, 53 c ja 65 a § seuraavasti: 

2 § 
Oikeutta korvaukseen työtapaturman johdosta 

ei kuitenkaan ole, jos työntekijä elää vakinai
sesti työnantajan taloudessa ja on hänelle tai 
hänen aviopuolisolleen sukua suoraan takene
vassa tai etenevässä polvessa tahi on hänen 
ottolapsensa tai ottovanhempansa tahi jonkun 
tässä tarkoitetun henkilön puoliso. 

4 § 
Työtapaturmana tarkoitetaan tässä laissa ta

paturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairauden 
on kohdannut työntekijää: 

5 § 
Korvausta ei suoriteta vammasta tai sairau

desta, jonka työntekijä on aiheuttanut itselleen 
tahallisesti. 

Päiväraha ja tapaturmaeläke voidaan evätä 
tai niitä vähentää joko määräajaksi tai toistai
seksi: 

6 § 
Työntekijän omaisella tarkoitetaan tässä laissa, 

mikäli 23 § :n 1 momentin 3 kohdan ja 2 mo
mentin sekä 25 §:n säännöksistä ei muuta johdu: 

1) puolisoa ja kahdeksantoista vuotta nuo
rempaa lasta; sekä 
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2) kahdeksantoista vuotta täyttänyttä lasta 
samoin kuin vanhempia, otto- ja isovanhempia 
sekä kahdeksantoista vuotta nuorempia sisaruk
sia, jos mainittujen henkilöiden työkyky ja va
rallisuus ovat niin vähäiset, että he elatukseensa 
nähden ovat olleet huomattavasti riippuvaisia 
työntekijästä. 

7 § 
Edellä 6 §: ssä tarkoitettuna lapsena pidetään, 

paitsi työntekijän omaa lasta, myös ottolasta,· 
aviopuolison lasta, jonka huoltaja sanottu avio
puoliso on, sellaista avioliiton ulkopuolella syn
tynyttä lasta, johon nähden työntekijän elatus
velvollisuus on oilkeuden päätöksellä tai sopi
muksella vanvistettu, sekä sellaista muuta lasta, 
jonk~;t elatuksesta työntekijä on joko omassa 
kOdissaan tai muutoin huolehtinut. Lasta, joka 
on annettu kolmannelle henkilölle ottolapseksi 
ei · kuitenkaan ottolapsisuhteen kestäessä ole 
pidettävä luonnollisten vanhempiensa 6 §:ssä 
tarkoitettuna lapsena. 

14 § 
Korvauksena työtapaturman aiheuttamasta 

vammasta tai sairaudesta annetaan: 

1) työntekijälle sairaanhoitoa, päivärahaa, 
tapaturmaeläkettä, haittarahaa ja niihin liittyviä 
lisiä sekä kodinhoitokustannusten korvausta; 

2) työntekijän omai~_(!lle perhe-eläkettä; sekä 
3) hautausapua niin kuin jäljempänä sääde

tään. 

Siitä riippumatta, mitä 1 momentissa on sää
detty, työntekijälle korvataan työtapaturman 
aiheuttamaksi epäillystä vammasta tai ammatti
taudin selvittämisestä aiheutuneet 41 §:n 5 mo
mentissa tarkoitetut perustellut ja tarpeelliset 
lääkärintutkimuskulut, vaikka vamma tai sairaus 
ei osoittaudukkaan korvattavan työtapaturman 
aiheuttamaksi tai korvattavaksi ammattitaudiksi. 
Ammattitautiepäilyssä korvauksen suorittaminen 
edellyttää, että tutkimus perustuu työterveys
huoltoon perehtyneen lääkärin arviointiin ja 
tutkittavan henkilön työolosuhdetietoihin. 

16 § 
Päivärahan, tapaturmaeläkkeen ja perhe-eläk

keen suuruus määräytyvät työntekijän vuosityö
ansiosta siten, että 

1) päiväraha on vuosityöansion 360. osa; 
2) tapaturmaeläke on vuodessa 85 prosenttia 

vuosityöansiosta; ja 
3) perhe-eläke on vuodessa yhdelle omaiselle 

40 prosenttia, kahdelle omaiselle 55 prosenttia 
ja kolmelle tai useammalle omaiselle 65 pro
senttia vuosityöansiosta. 

Haittaraha on vuodessa 60 prosenttia 6 mo
mentin mukaisesta vuosityöansion vähimmäis
määrästä. 

17 § 

Jos työntekijä on vain osittain kykenemätön 
tekemään työtään, päiväraha on· työkyvyn alen
tumista vastaava suhteellinen osa 16 §:ssä sano
tusta määrästä. Päivärahaa ei kuitenkaan anneta, 
jollei tyÖntekijän kyky tehdä työtään ole alen
tunut ainakin 10 prosenttia ja jollei tapatur
masta johtuva työansion alentuma ole vähintään 
16 §:n 6 momentissa mainitun vuosityöansion 
vähimmäismäärän kahdeskymmenesosa. 

18 § 
Tapaturmaeläkettä suoritetaan työntekijälle 

ensimmäisestä päivästä sen jälkeen, kun päivä
rahan maksaminen on päättynyt, tai jollei päivä
rahaa ole maksettu, aikaisintaan tapaturman sat
tumispäivää seuraavasta päivästä lukien. 

Tapaturmaeläkkeen saamisen edellytyksenä 
on, että työntekijän työkyvyn voidaan tapatur
man aiheuttaman vamman tai sairauden johdosta 
arvioida alentuneen vähintään 10 prosenttia ja 
lisäksi edellytetään, että työansion alentuma on 
vähintään 16 §:n 6 momentissa tarkoitetun vuo
si työansion vähimmäismäärän kahdeskymmenes
osa. Työkyvyn alentumista arvioitaessa otetaan 
huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hank
kia itselleen ansiotuloja saatavissa olevalla sel
laisella työllä, jonka suorittamista voidaan hä
neltä kohtuudella edellyttää silmällä pitäen 
hänen koulutustaan, aikaisempaa toimintaansa, 
ikäänsä ja asumisolosuhteitaan sekä näihin ver
rattavia muita seikkoja. 

Työkyvyn alentumista määrättäessä on selvi
tettävä ansiotulojen alentumisen syy-yhteys ta
paturman aiheuttamaan varomaan tai sairauteen 
hankkimalla tarvittavat selvitykset esimerkiksi 
vakuutetun työstä ja terveydentilasta sekä 
ansiosta ennen tapaturmaa ja sen jälkeen. 

Tapaturmaeläke on 16 §:ssä tarkoitetun mää
rän suuruinen, jos työntekijä on täysin kykene~ 



N:o 53 21 

mätö~ 2 momentissa tarkoitettuun työhön. 
Muussa tapauksessa tapaturmaeläke on työky" 
vyn alentumista vastaava suhteellinen osa edellä 
sanotun täyden eläkkeen määrästä. . 

18 a § 
· . Haittarahaa suoritetaan työntekijälle, joka ei 
saa päivärahaa ja jonka tapaturmari aiheutta
masta vammasta tai sairaudesta johtuva yleinen 
haitta voidaan arvioida pysyväksi. 

Edellä 1 momentissa sanotulla yleisellä hai
talla tarkoitetaan muuta vahinkoa kuin työkyvyn 
alentumista. Tämän suuruuden määrittämistä 
varl:'en sosiaali- ja tlerveysministeniö jakaa yleistä 
haittaa aiheuttavat vammat ja sairaudet 20 
haittaluokkaan. 

Haittarahan sullruus määräytyy työntekijälle 
vamman haittaluokan perusteella alla olevan 
taulukon mukaan. 

Määrä prosent- Määrä prosent-
Haitta- teina vuosityö- Haitta- teina vuosityö-
luokka ansion vähim- luokka ansion vähim-

mäismäärästä mäismäärästä 

1 1 11 13 
2 2 12 16 
3 3 13 19 
4 4 14 22 
5 5 15 25 
6 6 16 32 
7 7 17 39 
8 8 18 46 
9 9 19 53 

10 10 20 60 

Haittaluokkiin 1-10 kuuluvista vammoista 
suoritetaan korvaus kertakaikkisena ja luokkiin 
11-20 kuuluvista vammoista työntekijällä on 
oikeus valita, ottaako hän korvauksensa kerta" 
kaikkisena vai jatkuvana. Kertakorvaus laske
taan haittarahan pääoma-arvoa vastaavaksi pää
omaksi työntekijän ikä huomioon ottaen. So
siaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tar. 
kemmat määräykset haittarahan kertakorvauk
sen laskemisesta. 

Jos haittaluokkaa myöhemmin vamman pa
hentumisen takia olisi korotettava vähintään 
kahdella, työntekijällä on oikeus saada uudel
leen haittarahaa muuttuneiden olosuhteiden mu
kaisesti. Maksettavasta haittarahasta on kuiten
kin tällöin vähennettävä maksettua pääoma
arvoa vastaava haittarahan määrä. 

Jos ·työntekijä haluaa myöhemmin .vaihtaa 
jatkuvana maksettavan haittarahakorvauksensa 
kertakorvaukseksi, p1jnellä on oikeus tähän vaih
toon. Tällöin haittarahakorvaus vaihdetaan sen 
pääoma-arvoa vastaavaksi pääomaksi. 

19 § 
Jos tapaturmaeläke on enintään 20 prosenttia 

16 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitusta eläk
keestij, vahingoittunut voi tapaturmalautakun
nan suostumuksella vaihtaa tapaturmaeläkkeen 
sitä vastaavaksi pääoma-arvoksi. Jos työntekijän 
työkyky tapaturmasta aihelltuneen vamman tai 
sairauden johdosta alenee· ja muutos on olen
tiainen, ryhdytään tapaturmaeläkettä suorittac 
maan· uudelleen muuttuneiden olosuhteiden mu
kaisesti. Eläkkeestä on tällöin vähennettävä 
maksettua pääomaa vastaava osa. 

20 § 
Jos työntekijä saamansa vamman tai sairau

den johdosta on joutunut niin avuttomaan tilaan, 
ettei hän voi tulla toimeen ilman toisen henki
lön apua tai jos vaikea vamma tai sairaus muu
toin aiheuttaa hänelle poikkeuksellista haittaa, 
voidaan, niin kauan kuin sanotut edellytykset 
ovat. olemassa, hänelle antaa haittalisää, joka 
päivää kohti on enintään 14 markkaa. Tätä lisää 
ei kuitenkaan anneta siltä ajalta, jona vahingoit
tuneelle annetaan hoitoa sairaalassa tai muussa 
laitoksessa. 

Työntekijälle, jonka tekojäsen tai muu apu
neuvo aiheuttaa pitovaatteiden erityistä kulu
mista tai jolla on opaskoira, voidaan antaa Iisä
korvauksena enintään 2 markkaa 80 penniä 
päivältä. 

Työntekijälle, joka tapaturmasta saamansa 
vamman tai sairauden johdosta ei kykene hoi
tamaan kotiaan, voidaan maksaa kohtuullinen 
korvaus tästä johtuvista välttämättämistä lisä
kustannuksista, ei kuitenkaan vuotta pitemmältä 
ajalta tapaturmasta lukien. 

Jos tapaturmaeläke vaihdetaan pääomaksi, on 
samalla vaihdettava pääomaksi myös tämän py
kälän 1 ja 2 momentissa tarkoitetut työnteki~ 
jälle maksettavat lisät. · 

21 § 
Jos työntekijälle annettavan korvauksen suo

rittaminen 22 §:n 1 momentissa tai 51 §:n 
1 momentissa mainituissa tapauksissa on kes
keytetty, suoritetaan keskeytysajalta työntekijän 
puolisolle, lapselle tai heille yhteisesti seitsemän-
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kymmentä prosenttia tai, jos heitä ei ole, har
kinnan mukaan myös muille omaisille yhteensä 
viisikymmentä prosenttia siitä päivärahasta tai 
tapaturmaeläkkeestä, joka työntekijälle olisi kes
keytysajalta ollut maksettava. 

22 § 
Työntekijä on velvollinen ottamaan vastaan 

lääkärin määräämää hoitoa, joka tarkoittaa hänen 
työ- tai toimintakykynsä parantamista, ei kui
renkaan hengenvaaralliseksi katsottavaa hoitotoi
menpidettä, samoin kuin invalidihuoltoa sen 
mukaan kuin siitä on erikseen säädetty. Jos 
työntekijä ilman hyväksyttävää syytä kieltäytyy 
mainitusta hoidosta tai invalidihuollosta, voi
daan hänelle annettavan päivärahan, tapaturma
eläklreen j,a haittJarahan 'SUorittaminen keskeyt
tää. 

23 § 
Jos tapaturman seurauksena on ollut työn

tekijän kuolema taikka jos merityösuhteessa 
oleva henkilö on kadonnut, on sen lisäksi, mitä 
edellisten pykälien nojalla saattaa tulla makset
tavaksi, suoritettava: 

1) hautausapuna vainajan kuolinpesälle tai 
kadonneen omaisille 16 § : ssä sanottu määrä, 
jos kuolinpesän varoista on suoritettu hautaus
kustannukset tai jos hautausta katoamisen takia 
ei ole voitu toimittaa, mutta muussa tapauksessa 
niille, jotka ovat pitäneet huolta vainajan hau
taamisesta, siitä aiheutuneiden kustannusten 
määrä, ei kuitenkaan enempää kuin kuolinpe
sälle olisi ollut suoritettava; 

2) kuolin- tai katoamispäivän jälkeisestä päi
västä perhe-eläke leskivaimolle. Oikeus perhe
eläkkeeseen lakkaa, jos leski solmii uuden avio
liiton; 

3) kuolin- tai katoamispäivän jälkeisestä päi
västä perhe-eläkettä lapselle kahdeksantoista 
vuoden ikään asti. Lapsella, joka kahdeksan
toista vuotta täytettyään ansiotyössä olematta 
vielä opiskelee kehittyäkseen vastaista ammat
tiaan tai tointaan varten tai joka ruumiillisen 
tai henkisen vajavuuden takia on kykenemätön 
itsensä elättämiseen, on oikeus hakemuksesta 
perhe-eläkkeeseen opiskelun perusteella enintään 
kahdenkymmenenyhden vuoden ikään asti ja 
ruumiillisen tai henkisen vajavuuden takia niin 
kauan kuin mainittu tila kestää, mikäli vaja
vuus on syntynyt ennen kahdenkymmenenyhden 
vuoden iän täyttämistä; 

4) kuolin- tai katoamispäivän jälkeisestä päi
västä hakemuksesta muulle omaiselle perhe
eläkettä niin kauan kuin hänen ei voida olettaa 
saavan toimeentuloaan saatavilla olevalla sellai
sella työllä, jonka suorittamista voidaan häneltä 
kohtuudella edellyttää silmällä pitäen hänen 
koulutustaan, aikaisempaa toimintaansa, ikäänsä 
ja asumisolosuhteitaan sekä näihin verrattavia 
muita seikkoja. 

Leskimiehellä on oikeus saada perhe-eläkettä 
samojen perusteiden mukaan kuin leskivai
molla, jos vaimo miehen työkyvyttömyyden 
takia on ollut miehen pääasiallinen elättäjä. 

Sellaisen työntekijän kuolema, jonka haitta
luokka on vähintään 18, katsotaan tapaturman 
seuraukseksi, jollei voida pitää todennäköisenä, 
että tapaturman aiheuttamalla varomaila tai sai
raudella ei ole ollut siihen olennaista vaikutusta. 

Perhe-eläkkeestä kuuluu puolisolle j·a täys
orvolle kaksi osaa sekä muulle lapselle ja omai
selle yksi osa. 

Perhe-eläkelain mukaiseen eläkkeeseen oikeu
tetulle lapselle suoritetaan tämän lain mukainen 
perhe-eläke kuitenkin vähennettynä lapselle tu
levan perhe-eläkelain mukaisen eläkkeen . kan
saneläkelain 27 §:ssä tarkoitettua toista kunta
ryhmää vastaavalla määrällä. 

24 § 
Jos puolisonsa jälkeen perhe-eläkettä saava 

leski menee uuteen avioliittoon, on hänellä 
oikeus avioliittoon mennessään saada kolmen 
vuoden eläkettä vastaava kertakaikkinen raha
määrä. 

25 § 
Jos avioliitto on solmittu sen työtapaturman 

jälkeen, jonka seurauksena on sittemmin työn
tekijän kuolema, ei puolisalia ole oikeutta perhe
eläkkeeseen, ellei avioliitosta ole syntynyt lasta 
tai avioliitto ole jatkunut kolmea vuotta. Myös
kään lapsella, jota vasta tapaturman jälkeen on 
pidettävä 7 §:ssä tarkoitettuna lapsena, ei ole 
oikeutta perhe-eläkkeeseen, ellei sanotussa pykä
lässä tarkoitettu huoltosuhde ole jatkunut kol
mea vuotta. 

26 § 
Jos työnantaja on tapaturman johdosta mak

sanut sairausajan etuutena työntekijälle sellai
selta ajalta palkkaa, ennakkoa tai muita mak
suja, jolta tämän lain mukaan annetaan päivä
rahaa tai tapaturmaeläkettä, on työnantajalla 
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oikeus vähentää maksamansa määrä 12 § :n mu
kaisesta, hänen suoritettavastaan korvausosuu
desta ja tämän osuuden ylittävältä osalta saada 
suoraan vakuutuslaitokselta sille annettavaa 
tilitystä vastaan maksamastaan määrästä takai
sin, mitä vakuutuslaitoksen on työntekijälle 
maksettava vastaavina korvauserinä samalta 
ajalta. Jos kaksi tai useampia työnantajia on 
suorittanut työntekijälle edellä tarkoitettua palk
kaa tai muuta etuutta, jaetaan työnantajalle mak
settava korvaus työnantajien kesken heidän sa
malta ajanjaksolta suorittamiensa etuuksien suh
teessa. Työntekijälle vuosiloman ajalta annetta
via etuuksia ei kuitenkaan lueta näihin mak
suihin. 

28 § 
Vuosityöansiona pidetään työntekijän saamaa 

työansiota, jonka hän tapaturman sattuessa saa
mansa työansion mukaan olisi vuoden pituisen 
ajanjakson kuluessa todennäköisesti saanut. 

Työansiona pidetään työntekijän saamaa ve
ron ennakonpidätyksen alaista rahapalkkaa, 
luotmsetua, voitto-osuutta tai lahjapalkkiot'a S'a
moin kuin muuta veronalaista vastikkeeksi kat
sottavaa etua. 

Jos työntekijän tai edunsaajan ilmoituksen 
johdosta tai muutoin tulee selvitetyksi, että 
edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
laskettu vuosityöansio on poikkeuksellisesta 
syystä ollut alhaisempi kuin hänen työansionsa 
ennen tällaisen syyn ilmaantumista niin pitkänä 
aikana, että suurempaa työansiota oli pidettävä 
vakiintuneena, työntekijän vuosityöansio arvioi
daan sellaisen keskimääräisen työansion mukaan, 
joka hänellä olisi ollut, jollei mainittua syytä 
olisi esiintynyt. Jos tulee selvitetyksi, että vuo
sityöansio poikkeuksellisesta syystä on vastaa
valla tavalla korkeampi kuin edellä mainittu 
vakiintunut työansio, vuosityöansiota voidaan 
samalla tavoin alentaa. 

Jos ei voida edellä 1-3 momentissa tarkoi
tetulla tavalla Iuotettavasri selvittää työntekijän 
vuosityöansiota, hänen vuosityöansionsa voidaan 
arvioida. Arviota tehtäessä voidaan ottaa huo
mioon työntekijän työkyky, ammattitaito ja 
muut asiaan vaikuttavat seikat ja se, mitä häneen 
verrattava työntekijä samalla paikkakunnalla 
samaan aikaan yleensä saa palkkaa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvit
taessa tarkemmat määräykset vuosityöansion 
laskemisesta. 

38 § 

Samalla tavoin täytäntöönpanokelpoisia ovat 
vakuutusoikeuden, tapaturmalautakunnan ja va
k~utuslait~ksen l~invoimaiset päätökset työnan
taJan suorttettaviksi määrätyistä maksuista ja 
korvauksista. 

39 § 

Vakuutusoikeudella, tapaturmalautakunnalla 
ja vakuutuslaitoksella on oikeus vaatia poliisi
tutkinnan toimeenpanemista muunkin kuin 2 
momentissa mainitun tapaturman johdosta. 

41 § 
~ässä laissa säädettyä korvausta on kirjalli

sesti haettava vakuutuslaitokselta tai tapatur
masta tehtävä kirjallinen ilmoitus vakuutuslai
tokselle yhden vuoden kuluessa tapaturman sat
~mispäivästä lukien taikka, jos tapaturmasta on 
a1heutunut kuolema tai merityösuhteessa oleva 
henkilö kadonnut, yhtä pitkässä ajassa kuolin
päivästä tai siitä päivästä lukien, jolloin meri
työsuhteessa oleva 59 §:n mukaan on katsot
tava kadonneeksi mainittua päivää lukuunotta
~at~a .. Jos korvausasian vireilletulo työnteki
lasta Johtuvasta syystä on kohtuuttomasti vii
västynyt, voidaan häneltä vi:ivästymisajalta evätä 
korvaus, ei kuitenkaan vireilletuloa edeltävän 
vuoden ajalta. 

Korvauksen saamista varten on vakuutuslai
tokselle toimitettava lääkärin antama tai, vam
man tai sairauden laadusta riippuen, muu luo
tettava selvitys työntekijän tilasta sekä lisäksi, 
jos vakuutuslaitos sitä vaatii, vakuutuslaitoksen 
määräämän lääkärin antama selvitys. Selvityksen 
kustannukset maksaa vakuutuslaitos. Työntekijä 
on myös velvollinen toimittamaan vakuutuslai
tokselle tarpeellisen selvityksen korvaukseen vai
kuttavista muista seikoista. Jos työntekijä ei 
kohtuullisessa ajassa toimita vakuutuslaitoksen 
häneltä pyytämää selvitystä eikä esitä menette
lylleen hyväksyttävää syytä, voidaan asia mää
rätä raukeamaan. 

42 § 
.Jos se, jo~ka korvauksesta on kysymys, iän, 

saltauden ta1 muun syyn takia ei pysty itse hoi
tamaan as~oitaan eikä hänellä ole holhoojaa, 
vakuutuslaltoksen hyväksymä lähiomainen tai 
muu henkilö, joka pääasiallisesti on huolehtinut 
hänestä, taikka sosiaalilautakunta voi edunval-
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vojana käyttää hänen puhevaltaansa tämän lain 
mukaista korvausta koskevassa asiassa. 

43 § 
Kun vakuutuslaitokselle on tehty ilmoitus 

työtapaturmasta ja vahingoittuneen tai hänen 
omaisensa oikeus korvaukseen on riidaton,. 
mutta vakuutuslaitos katsoo korvausvelvollisuu
den kuuluvan toiselle vakuutuslaitokselle, on 
ensiksi mainittu vakuutuslaitos velvollinen vii
pymättä korvausvelvollisen vakuutuslaitoksen 
puolesta suorittamaan asianomaiselle korvauk
sen ennakkona määrän, joka suuruudeltaan liki
määräisesti vastaa korvauksen määrää. Jollei 
päästä yksimielisyyteen siitä, mikä vakuutus
laitos on korvausvelvollinen, on tämä kysymys 
alistettava tapaturmalautakunnan ratkaistavaksi. 
Tapaturmalautakunnan päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

Kun on päästy yksimielisyyteen korvausvel
vollista vakuutuslaitosta koskevassa kysymyk
sessä tai kun asia on tapaturmalautakunnan pää
töksellä ratkaistu, on korvausvelvollisen vakuu
tuslaitoksen heti suoritettava ennakkoa maksa
neelle vakuutuslaitokselle, mitä tämä on 1 mo
mentin nojalla suorittanut, ja ennakon määrä on 
vähennettävä lopullisesta suorituksesta. 

44 § 
Jollei vamman tai sairauden kehitystä tai työ

kyvyn lopullista alentumista voida riittävällä 
varmuudella arvioida, on korvaus myönnettävä 
määräajaksi ja korvauksen saaja on velvoitet
tava jatkokorvauksen saamista varten esittämään 
uusi selvitys korvauksen suuruuteen vaikutta
vista seikoista. Selvityksen hankkimisesta aiheu
tuneet tarpeelliset kustannukset suorittaa vakuu
tuslaitos. 

46 § 
Jos tapaturmaeläkkeen, haittarahan, niihin 

liittyvien lisien tai perhe-eläkkeen suuruuteen 
vaikuttavat seikat olennaisesti muuttuvat, voi
daan korvausmäärää oihista. 

Korvauksen saaja on velvollinen vakuutus
laitoksen määräyksestä ja sen kustannuksella 
käymään korvaukseen vaikuttavan vammansa 
tai sairautensa selvittämistä varten tutkittavana 
vakuutuslaitoksen nimeämän lääkärin luona tai 
sen osoittamassa sairaalassa. Niin ikään korvauk
sen saaja on velvollinen vakuutuslaitoksen pyyn
nöstä kohtuullisessa ajassa toimittamaan sille 
selvityksen korvauksen suuruuteen vaikuttavista 

muista seikoista. Jos korvauksen saaja ilman 
hyväksyttävää syytä jättää tutkimusmääräyksen 
tai selvityspyynnön noudattamatta, voidaan ky
symyksessä olevan korvauksen maksaminen kes
keyttää, kunnes määräystä tai pyyntöä on nou
datettu. 
--------------- _, 

47 § 
Päiväraha ja siihen liittyvät lisät on makset-· 

tava ainakin kerran kuukaudessa jälkikäteen, ei. 
kuitenkaan useammin kuin kerran viikossa. Ta
paturmaeläke, jatkuvana maksettava haittaraha 
ja näihin liittyvät lisät sekä perhe-eläke ja kor
vaus kodinhoitokustannuksista maksetaan, jol
leivät as1anomaiset to~sin sovi, kuukausittain 
etukäteen. Jos maksettava määrä kuukaudessa 
olisi pienempi kuin sata· markkaa, voi suoritus 
tapahtua pitemmin väliajoin, kuitenkin vähin
tään kerran vuodessa. 

Suoritettava korvaus on, jos asianomaiset 
eivät toisin sovi, vakuutuslaitoksen toimesta ja 
kustannuksella pidettävä korvaukseen oikeute
vun saatavana siinä kotimaisessa rahalaitoksessa, 
jonka korvauksen saaja määrää. Jollei rahalai
tosta ole määrätty, suoritettava korvaus pide
tään siihen oikeutetun saatavana tämän asuin
paikan postitoimipaikasta. 

49 § 
Jos tapaturmaeläke, haittaraha, perhe-eläke 

tai korvaus kodinhoitokustannuksista on lak
kautettava, keskeytettävä tai sen määrää pienen
nettävä ennalta arvaamattomasta syystä, tehdään 
muutos lähinnä seuraavasta mahdollisesta päi
västä lukien. 

50 § 
Jollei erääntynyttä korvauserää tai muuta 

suoritusta ole nostettu kolmen vuoden kuluessa, 
on oikeus siihen menetetty. 

Milloin korvausta ryhdytään uudelleen mak
samaan sen oltua keskeytyneenä työntekijästä 
johtuvasta syystä, korvausta ei ilman erityistä 
syytä makseta vuotta pitemmältä ajalta takau
tuvasti. 

51 § 
Vapausrangaistukseen tuomitulle, tutkinta

vankeudessa olevalle taikka yleiseen työlaitOk
seen tai muuhun vastaavaan laitokseen määrä
tylle tai otetulle korvauksen saajalle ei ilman 
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erityistä syytä makseta päivärahaa, tapaturma
eläkettä, niihin liittyviä lisiä eikä perhe-eläkettä 
siltä ajalta, jonka vapausrangaistuksen suoritta
minen, vapausrangaistuksen vähennyksenä huo
mioon otettu tutkintavankeudessa oleminen tai 
laitoksessa olo kestää kolmea kuukautta kauem
min, 
-~.------:---------

5 luku 

Muutoksenhaku 

53 § 
Tapaturmavakuutusasioissa toimivat muutok

senhakueliminä tapaturmalautakunta ja vakuu
tusoikeus. 

Tapaturmalautakunnassa on päätoiminen pu
heenjohtaja, vähintään kaksi varapuheenjohtajaa 
ja vähintään kolme lakimies- ja kolme lääkäri
jäsentä sekä vähintään kuusi työmarkkinajäsentä. 
Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäse
net toimivat tuomarin vastuulla ja heillä on 
henkilökohtaiset varamiehet. Jos puheenjohtaja 
ennestään on valtion virassa tai toimessa, vapau
tuu hän sen hoitamisesta siksi ajaksi, jona hän 
toimii puheenjohtajana. 

Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan, vara
puheenjohtajat, muut jäsenet ja heidän varamie
hensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Työmark
kinajäsenistä on ainakin kolme määrättävä työn
antajayhdistysten edustaviropien keskusjärjestö
jen ja ainakin kolme työntekijäin ja toimihenki
löiden ammattiyhdistysten edustaviropien kes
kusjärjestöjen ehdotuksesta. Puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajien ja lakimiesjäsenten tulee 
olla tuomarin virkaan oikeuttavan tutkinnon 
suorittaneita ja tapaturmavakuutukseen hyvin 
perehtyneitä. Lääkärijäsenten tulee olla vakuu
tuslääketieteeseen perehtyneitä laillistettuja lää
käreitä. Lautakunta voi toimia jaostoihin jakau
tuneena. 

Tapaturmalautakunnan lopullinen päätös pan
naan täytäntöön niin kuin riita-asiassa annettu 
lainvoiman saanut tuomio, jollei toisin säädetä. 

Tapaturmalautakunnan ·toiminnasta aiheutu
vat kustannukset vakuutuslaitokset suorittavat 
lautakunnan käsiteltäviksi tulevien asioiden lu
kumäärän mukaisessa suhteessa, kuitenkin niin, 
että kunkin laitoksen on suoritettava vähintään 
2 000 markkaa. 

4 168100893A 

Tarkemmat säännökset tapaturmalautakun
nasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista sääde
tään asetuksella. 

53 a § 
Joka ei tyydy vakuutuslaitoksen antamaan 

päätökseen, saa hakea siihen muutosta tapatur• 
malautakunnalta kirjallisella valituksella viimeis
tään kolmantenakymmenentenä päivänä sen päi
vän jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon pää
töksestä. 

Joka ei tyydy tapaturmalautakunnan edellä 
mainitussa asiassa antamaan päätökseen, saa 
hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kir
jallisella valituksella 1 momentissa säädetyssä 
ajassa päätöksen tiedoksi saatuaan. 

Mitä edellä 42 §: ssä on säädetty puhevallan 
käyttämisestä tämän lain mukaista korvausta 
koskevassa asiassa, on vastaavasti voimassa haet
taessa muutosta vakuutuslaitoksen tai tapatur
malautakunnan päätökseen. 

Milloin tapaturmalautakunnan päätöksestä 
tehtyä valitusta ei ole heti jätettävä tutkimatta 
tai hylättävä, on vastapuolelta vaadittava vastaus. 
viran puolesta. · 

Jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, 
katsotaan valittajan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös 
on vakuutuslaitoksesta tai tapaturmalautakun
nasta hänen ilmoittamallaan osoitteella varus~ 
tettuna pantu postiin. 

Vakuutuslaitoksen päätöstä on muutoksen
hausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on 
lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. 

53 b § 
Jos 53 a §: ssä tarkoitetussa asiassa annettu 

päätös on perustunut väärään tai puutteelliseen 
selvitykseen taikka ilmdsesti ei ole ollut lain 
mukainen, vakuutusoikeus voi sanotussa lain
kohdassa asetetun määräajan päätyttyä vakuu
tuslaitoksen esityksestä tai sen hakemuksesta, 
jota asia koskee, kuultuaan muita asianosaisia 
poistaa päätöksen ja ottaa tai määrätä asian 
uudelleen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sano
tun esityksen vakuutuslaitos voi, kunnes asia 
on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää 
korvauksen maksamisen tai maksaa sen esityk
sensä mukaisin määrin. 

Jos ·kysymys on evätyn edun myöntämisestä 
tai myönnetyn edun lisäämisestä, voivat myös 
vakuutuslaitos ja tapaturmalautakunta aikaisem• 
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man lainvoimaisen päätöksen estämättä käsitellä 
asian uudelleen. 

Tämän lain mukainen aiheettomasti maksettu 
etu voidaan jättää takaisin perimättä, jos sen 
myöntämisen tai maksamisen ei ole katsottava 
johtuneen korvauksen saajan tai hänen edusta
jansa vilpillisestä menettelystä. 

53 c § 
Joka katsoo, että vakuutuslaitoksen tämän 

lain perusteella määräämän maksun maksuun
pano on ollut lain tai sopimuksen vastainen, 
saa siitä tehdä kirjallisen perustevalituksen tapa
turmalautakunnalle viimeistään kahden vuoden 
kuluessa sitä seuraavan vuoden alusta lukien, 
jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu. 
Jos sellainen valitus tehdään ulosmittauksen 
johdosta, on lisäksi voimassa, mitä verojen ja 
maksujen ulosotossa on perustevalituksesta sää
detty. 

Joka ei tyydy tapaturmalautakunnan 1 mo
mentissa mainitussa asiassa antamaan päätök
seen, saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeu
delta kirjallisella valituksella 53 a §: ssä sääde
tyssä määräajassa. 

54 § 
Jos vakuutuslaitokselle maataaJassa tehtävä 

hakemus tai ilmoitus on saapunut perille tämän 
ajan päätyttyä, tämä seikka ei ole esteenä kor
vauksen myöntämiselle, jos myöhästymiseen on 
ollut painavia syitä. 

Jos tapaturmalautakunnalle tai vakuutusoikeu
delle määräajassa annettava valitus tai muu kir
jelmä on saapunut perille tämän ajan päättymi
sen jälkeen, voidaan se tästä huolimatta, 1 mo
mentissa mainituin edellytyksin, ottaa tutkitta
vaksi. 

54 a § 
Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä 

lakia on sovellettava, on vakuutusoikeudessa 
siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikko
jäseninä kaksi työantaja- ja kaksi työntekijäjä
sentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä. Näi
den tulee olla työoloihin perehtyneitä ja heistä 
osallistuu vakuutusoikeuden istuntoon saman
aikaisesti yksi työnantaja- ja yksi työntekijä
jäsen. 

Työnantaja- ja työntekijäjäsenet sekä varajä
senet valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Heidän määräämistään varten on 
työnantajayhdistysten edustaviromille keskusjär
jestöille sekä työntekijäin ja toimihenkilöiden 

ammattiyhdistysten edustaviromille keskusjärjes
töille annettava tilaisuus tehdä omalta kohdal
taan ehdotuksensa. 

60 § 
Tämän lain 11 ja 12 §:ssä, 16 §:n 3 ja 6 

momentissa, 20 § :n 1 ja 2 momentissa sekä 
53 §:n 5 momentissa säädettyjä markkamääriä 
tarkistetaan kalenterivuosittain maan yleisessä 
palkkatasossa tapahtuneiden muutosten johdosta 
sen palkkaindeksin mukaan, joka vuosittain vah
vistetaan työntekijäin eläkelain (395/61) 9 §:n 
soveltamista varten. Tarkistetut markkamäärät 
pyöristetään siten, että 20 §:n 2 momentissa 
säädetty markkamäärä pyöristetään lähimmäksi 
täydeksi 10 penniksi, saman pykälän 1 momen
tissa säädetty markkamäärä lähimmäksi täy
deksi markaksi, 12 §:ssä säädetyt markkamää
rät lähimmäksi täydeksi kymmeneksi markaksi, 
11 §:ssä, 16 §:n 3 ja 6 momentissa sekä 53 §:n 
5 momentissa säädetyt markkamäärät lähim
mäksi täydeksi sadaksi markaksi. 

T apaturmaeläkkeeseen, jatkuvana maksetta
vaan haittarahaan ja perhe-eläkkeeseen tehdään 
indeksitarkistus ja ennakkokorotus noudattaen 
vastaavasti, mitä työntekijäin eläkelain 9 §:ssä 
säädetään. Tarkistettuna korvauksena maksetaan 
kulloinkin vähintään voimassa olevan lain 16 § :n 
6 momentista johtuva määrä. 

Kertakaikkisena maksettavaan korvaukseen 
tehdään indeksitarkistus ja ennakkokorotus kor
vauksen maksamisajankohdan mukaan. 

Hautausapua sekä 20 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettuja lisiä korotetaan vuosittain 1 mo
mentin mukaisesti. 

Vakuutusyhtiöille 2, 3 ja 4 momentin mukai
sista korotuksista sekä tapaturmalautakunnasta 
johtuvia menoja varten on tarpeellinen erä. otet
tava huomioon tapaturmavakuutuslaissa säädet
tyä, vakuuttamisvelvollisen työnantajan vakuu
tusmaksua määrättäessä. Tapaturmalautakun
nasta johtuvia menoja lukuun ottamatta sanot
tujen korotusten kustantamiseksi tarpeellisten 
maksujen perusteet ja maksujen jaon vakuutus
laitosten kesken vahvistaa sosiaali- ja terveys
ministeriö. 

Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 
tämän pykälän soveltamisesta. 

65 a § 
Valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen 

yhteisön viranomainen tai laitos, julkisessa vi-
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rassa oleva lääkäri, sairaala, eläketurvakeskus 
sekä lakisääteistä vakuutusta harjoittava vakuu
tus- tai eläkelaitos on velvollinen pyynnöstä 
antamaan tässä laissa tarkoitetulle vakuutuslai
tokselle sekä muutoksenhakuviranomaiselle mak
sutta kaikki hallussa olevat käsiteltävänä olevat 
vakuutus- ja korvausasian ratkaisuun vaikutta
vat tiedot. Sama koskee työnantajaa ja työpaik
katerveydenhuollosta vastaavaa lääkäriä, jolla 
on tämän toimensa perusteella hallussaan vahin
goittuneen terveydentilaa koskevaa aineistoa. 
Vakuutuslaitos on velvollinen maksamaan koh
tuullisen palkkion tässä pykälässä säädetyn vel
voituksen perusteella annetusta lääkärinlausun
nosta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1982. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tämän lain 14 §:n 4 momenttia sovelletaan 
siinä tarkoitettuihin lääkärintutkimuksiin, jotka 
on suoritettu tämän lain voimassa ollessa. 

Tätä lakia sovellettaessa pidetään 20 §:n 1 
ja 2 momentissa säädettyjä markkamääriä vuo
den 1971 yleistä palkkatasoa vastaavina. 

2. 

Tämän lain 26 §:ää sovelletaan myös päivä
rahaan ja elinkorkoon, joka perustuu ennen tä
män lain voimaantuloa sattuneeseen tapatur
maan. 

Mitä tämän lain 60 §:ssä on säädetty tapa
turmaeläkkeestä, perhe-eläkkeestä ja kertakaik
kisesta korvauksesta, sovelletaan vastaavasti 
ennen tämän lain voimaantuloa sattuneen tapa
turman perusteella maksettavaan elinkorkoon, 
huoltoeläkkeeseen ja elinkoron sijasta makset
tavaan kertakaikkiseen korvaukseen. 

Vakuutuslaitoksen päätökseen haetaan valit
tamalla muutosta tapaturmalautakunnalta, jos 
päätös on annettu tämän lain tultua voimaan. 

Vakuutusoikeudessa ja korkeimmassa oikeu
dessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevat 
muutoksenhakuasiat on käsiteltävä loppuun 
aikaisemman lain mukaan. Vakuutusoikeuden 
antamaan päätökseen aikaisemman lain mukai
sesti vireille tulleessa valitus- tai alistusasiassa 
haetaan valittamalla muutosta aikaisemman lain 
mukaan. 

Milloin muualla laissa olevan säännöksen pe
rusteella vakuutuslaitoksen tapaturma- tai am
mattitautiasiassa antamaan päätökseen olisi haet
tava valittamalla muutosta vakuutusoikeudelta, 
on valitus sen sijasta tehtävä tapaturmalauta
kunnalle, jos päätös on annettu tämän lain tul
tua voimaan. 

Laki 
kansaneläkelain 30 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläke
lain 30 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa laissa 
(588/78), uusi 14 a kohta seuraavasti: 

30 § 

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta: 

14 a) tapaturmavakuutuslain (608/48) mu-

kaisista etuuksista muuta kuin tapaturt:ila- ja 
perhe-eläkettä; 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1982. 
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3. 

Laki 
eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksestll' 

annetun lain 3 ja 4 §':n muuttamisesta 

Equskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan era1s110 rangaistus-,· huolto- ja hoitolaitoksiin . 
otettujen . henkilöiden tapaturmakorvauksesta 30 päivänä joulukuuta 1946 annetun lain • 
(894/46) 3 ja 4 §, · 

näistä 3. §, sellaisena kuin se on 9 päivänä kesäkuuta 1961 annetussa laissa (306/61), 
näin .kuuluviksi: 

3 § 
Tässä laissa säädettyä korvausta saadaan ryh

tyä. s:qorittamaan, jollei erityi&tä syytä ole toisin 
päättää, vasta ·sen ajan päättymistä seuranneet
ta ajalta, jonka vahingoittunut tai sairastunut 
on ollut l §: ssä tarkoitetussa asemassa .. Haitta
raha ja tarpeellinen sairaanhoito, jota valtio tai 
kunta .muulla perusteella ei. ole velvollinen toi• 
mittamaan, on kuitenkin annettåva. 

4 § 
Jos henkilö, jolle tai jonka omaiselle 1 § :n 

mukaan on suoritettava korvausta, on rikoksen 
J>erusteella tuomittu maksamaan vahingonkor
vausta ruumiinvammasta tai korvausta ruumiin-

4. 

vamman johdosta kuolleen henkilön omaiselle, 
saadaan vahingoittuneelle tai sairasturieelle tai 
hänen omaiselleen tämän lain mukaan suoritet~ 
tava korvaus, haittarahaa ja sairaanhoito- ja 
hautauskustannusten korvausta lukuunottamatta, 
kokonaisuudessaan paruia ulosmittaukseen sano
tun korvaussaamisen maksamiseksi. Rikoksen 
perusteella tuomitun muun vahingonkorvauksen 
maksamiseksi asianomistajalle saadaan ulosmi
tata enintään puolet edellä tarkoitetusta kor
vauksesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1982. 

Laki 
tapaturmakorvausta saavien invaliidihuollosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tapaturmakorvausta saavien invaliidihuollosta 
20 päivänä joulukuuta 1963 annetun lain (592/63) 1, 4 ja 5 §, 

näistä 1 §, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa ( 696/68), 
näin kuuluviksi: 

1 § 
Työntekijäin eri tapaturmavakuutuslakien no

jalla tai niissä olevien perusteiden mukaisesti 
päivärahaa tai elinkorkoa taikka tapaturmaelä
kettä saavalle annetaan tarvittaessa hänen työ
ja toimintakykynsä sekä ansiomahdollisuuksien
sa ·parantamiseksi tapaturmavakuutuslain ( 608/ 
48 ) 14 § : ssä tarkoitettua invalidihuoltoa sen 
mukaisesti kuin jäljempänä säädetään. Invalidi
huoltoa ei kuitenkaan anneta korvauksen saa
jalle, joka ei vakinaisesti asu Suomessa. 

Invalidihuoltoa annetaan sellaisen vamman 
tai ammattitaudin johdosta, jonka perusteella 1 
momentissa tarkoitettua päivärahaa tai elinkor
koa tai tapaturmaeläkettä suoritetaan. 

Invalidihuoltoa voidaan myös antaa p~ivära
haa tai elinkorkoa tai tapaturmaeläkettä' aikai
semmin saaneelle, jos on katsottava olevan 
todennäköistä, että hänen työ- ja toimintaky
kynsä sekä ansiomahdollisuutensa voisivat kor
vattavan vamman tai ammattitaudin johdosta 
myöhemmin olennaisesti heikentyä. 
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. 1 4 § 
· 'j~s korvauksen saaja on otettu sairaalaan tai 

muuhun lääkärin valvonnan alaiseen laitokseen 
kuntouttamishoidon antamista varten tai jos 
hänelle annetaan ammattikoulutusta tai työhön
valmennusta, suoritetaan päiväraha, elinkorko 
ja tapaturmaeläke haitta-asteeseen tai työkyvyn 
alentumiseen katsomatta täysimääräisenä sen 
mukaisesti kuin asetuksella tarkemmin sääde
tään. 

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1981 

5 § 
Milloin eri vakuutuslaitokset suorittavat päi

värahaa, elinkorkoa tai tapaturmaeläkettä sa
malle henkilölle kahden tai sitä useamman tapa
turman johdosta, päättää invalidihuollon myön
tämisestä, jollei sitä koskeva kysymys jo ole 
vireillä toisessa vakuutuslaitoksessa, se vakuu
tuslaitos, joka suorittaa korvausta viimeksi sat
tuneen tapaturman johdosta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1982. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri Katri-Helena Eskelinen 
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Liite 

1. 

Laki 
tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 45 §, 
muutetaan 2 §, 4 §:n 1 momentin johdantokappale, 5 §:n 1 momentti ja 2 momentin joh-

dantokappale, 6 §, 7 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 17 §:n 3 mo
mentti, 18, 19, 20 ja 21 §, 22 §:n 1 momentti, 23, 24 ja 25 §, 26 §:n 1 momentti, 28 §, 38 §:n 
2 momentti, 39 §:n 3 momentti, 41 §:n 1 ja 5 momentti, 42, 43 ja 44 §, 46 §:n 1 ja 2 mo
mentti, 47 §:n 1 ja 2 momentti, 49 ja 50 §, 51 §:n 1 momentti, 53 ja 54 §, 54 a §:n 1 ja 
2 momentti sekä 60 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 1 momentti ja 2 momentin johdantokappale sekä 14 §:n 
1 momentti 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (695/68), 6 §ja 7 §:n 1 momentti 
16 päivänä kesäkuuta 1950 annetussa laissa (286/50), 16 §:n 1 momentti ja 20 § 23 päi
vänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (956/71), 18 ja 19 § sekä 26 §:n 1 momentti 7 päi
vänä marraskuuta 1958 annetussa laissa (440/58), 23 §osittain muutettuna 28 päivänä maa
liskuuta 1980 annetulla lailla (238/80), 47 §:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1976 anne
tussa laissa (1050/76), 53 § muutettuna 30 päivänä huhtikuuta 1959, 13 päivänä maalis
kuuta 1964 ja 10 päivänä helmikuuta 1965 annetuilla laeilla (205/59, 137/64 ja 58/65), 
54a § 17 päivänä tammikuuta 1958 annetussa laissa (15/58) ja 60 §muutettuna mainitulla 
23 päivänä joulukuuta 1971 annetulla lailla ja 29 päivänä joulukuuta 197 6 annetulla lailla 
(1105/76), sekä 

lisätään 14 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 20 päivänä joulu
kuuta 1968 annetulla lailla ja 19 päivänä joulukuuta 1969 annetulla lailla (812/69), uusi 4 
momentti, 16 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1971 annetussa 
laissa, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2, 3, 4 ja 5 momentti siirtyvät 3, 4, 5 ja 6 momen
tiksi, lakiin uusi 18 a , 53 a, 53 b, 53 c ja 65 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 §. 
Oikeutta korvaukseen työtapaturman johdos

ta ei kuitenkaan ole, jos työntekijä: 
1) elää vakinaisesti työnantajan taloudessa 

ja on hänelle tai hänen aviopuolisolleen sukua 
suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa tahi 
on hänen ottolapsensa tai ottovanhempansa tahi 
jonkun tässä tarkoitetun henkilön puoliso; tahi 

Ehdotus 

2 § 
Oikeutta korvaukseen työtapaturman joh

dosta ei kuitenkaan ole, jos työntekijä elää va
kinaisesti työnantajan taloudessa ja on hänelle 
tai hänen avipuolisolleen sukua suoraan take
nevassa tai etenevässä polvessa tahi on hänen 
ottolapsensa tai ottovanhempansa tahi jonkun 
tässä tarkoitetun henkilön puoliso. 
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2) satunnaisesta syystä tekee hyvin lyhytai
kaista työtä työnantajalle, jolla muuten ei ole 
tämän lain mukaiseen korvaukseen oikeutettua 
työntekijäii. 

4 §. 
Työtapaturmalla tarkoitetaan tässä laissa ta

paturmaa, joka aiheuttaen ruumiinvamman on 
kohdannut työntekijää: 

5 §. 
Korvausta ei suoriteta vammasta, jonka työn

tekijä on aiheuttanut itselleen tahallisesti. 

Muu korvaus kuin sairaanhoitona, invaliidi
huoltona, huoltoeläkkeenä ja hautausapuna an
nettava voidaan evätä tai sitä vähentää: 

6 §. 
Työntekijän omaisella tarkoitetaan tässä lais

sa, mikäli 23 §:n 2 ja 4 momentin ja 25 §:n 
säärtnöksistä ei muuta johdu: 

1) puolisoa ja seitsemäätoista vuotta nuo
rempaa lasta; sekä 

2) seitsemäätoista vuotta vanhempaa lasta 
sekä· vanhempia, otto- ja isovanhempia, lapsen
lapsia ynnä seitsemäätoista vuotta nuorempia 
sisaruksia, jos mainittujen henkilöiden työ- tai 
ansiokyky ja varallisuus ovat niin vähäiset, 
että he elatukseensa nähden ovat olleet huomat
tavasti riippuvaisia vahingoittuneesta. 

7 §. 
Edellä 6 §:ssä tarkoitettuna lapsena pide

tään myös ottolasta, aviopuolison lasta, jonka 
huoltaja sanottu aviopuoliso on, sekä sellaista 
avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta, johon 
nähden työntekijän elatusvelvollisuus on oikeu
den päätöksellä tai sopimuksella vahvistettu. 

Ehdotus 

4 § 
Työtapaturmalla tarkoitetaan tässä laissa ta

paturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairau
den on kohdannut työntekijää: 

5 § 
Korvausta ei suoriteta vammasta tai sairau

desta, jonka työntekijä on aiheuttanut itselleen 
tahallisesti. 

Päiväraha ja tapaturmaeläke voidaan evätä 
tai niitä vähentää joko määräajaksi tai toistai
seksi: 

6 § 
Työntekijän omaisella tarkoitetaan tässä lais

sa, mikäli 23 § :n 1 momentin 3 kohdan ja 
2 momentin sekä 25 § :n säännöksistä ei muuta 
johdu: 

1) puolisoa ja kahdeksantoista vuotta nuo
rempaa lasta; sekä 

2) kahdeksantoista vuotta täyttänyttä lasta 
samoin kuin vanhempia, otto- ja isovanhempia 
sekä kahdeksantoista vuotta nuorempia sisa
ruksia, jos mainittujen henkilöiden työkyky ja 
varallisuus ovat niin vähäiset, että he elatuk
seensa nähden ovat olleet huomattavasti riip
puvaisia työntekijästä. 

7 § 
Edellä 6 § :ssä tarkoitettuna lapsena pide

tään, paitsi työntekijän omaa lasta, myös otto
lasta, aviopuolison lasta, jonka huoltaja sanottu 
aviopuoliso on, sellaista avioliiton ulkopuolella 
syntynyttä lasta, johon nähden työntekijän ela
tusvelvollisuus on oikeuden päätöksellä tai so
pimuksella vahvistettu, sekä sellaista muuta 
lasta, jonka elatuksesta työntekijä on joko 
omassa kodissaan tai muutoin huolehtinut. 
Lasta, joka on annettu kolmannelle henkilölle 
ottolapseksi, ei kuitenkaan ottolapsisuhteen 
kestäessä ole pidettävä luonnollisten vanhem
piensa 6 §:ssä tarkoitettuna lapsena. 
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14 §. 
Korvauksena työtapaturman aiheuttamasta 

ruumiinvammasta annetaan: 
1) vahingoittuneelle sairaanhoitoa, palva

rahaa, elinkorkoa, niihin liittyviä lisiä ja kerta
kaikkista korvausta; 

'2) vahingoittuneen omaiselle huoltoeläkettä; 
sekä 

3) hautausapua, niin kuin jäljempänä sää
detään. 

16 §. 
Päivärahan, elinkoron ja huoltoeläkkeen suu

ruus määräytyy vahingoittuneen vuosityöansios
ta siten, että 

1) päiväraha vahingoittuneelle, jolla ei ole 
omaisia, on vuosityöansion 600:s osa, ja va
hingoittuneelle, jolla on omaisia, sen 450:s 
osa; 

2) elinkorko, kun vahingoittuneella ei ole 
omaisia, on 60 prosenttia vuosityöansiosta; sekä 

3) huoltoeläke leskelle tai täysorvolle on 30 
prosenttia ja lapselle tai muulle omaiselle 15 
prosenttia vuosityöansiosta. 

Ehdotus 

14 § 
Korvauksena työtapaturman aiheuttai:nastå 

vammasta tai sairaudesta 'annetaan: 
1) työntekijälle sairaanhoitoa, päivätahaa, 

tapaturmaeläkettä, haittarahaa ja niihin liitty
viä lisiä sekä kodinhoitokustannusten korvausta; 

2) työntekijän omaiselle perhe-eläkettä; sekä 

3) hautausapua _niin kuin jäljempänä sääde-
tään. 

Siitä riippumatta, mitä 1 momentissa on 
säädetty, työntekijälle korvataan työtapaturman 
aiheuttamaksi epäillystä vammasta tai ammatti
taudin selvittämisestä aiheutuneet 41 §:n 5 mo
mentissa tarkoitetut perustellut ja tarpeelliset 
lääkärintutkimuskulut, vaikka vamma tai sai
raus ei osoittaudukkaan korvattavan työtapa
turman aiheuttamaksi tai korvattavaksi ammat
titaudiksi. Ammattitautiepäilyssä korvauksen 
suorittaminen edellyttää, että tutkimus perus
tuu työterveyshuoltoon perehtyneen lääkärin 
arviointiin ja tutkittavan henkilön työolosuhde-
tietoihin. · 

16 § 
Päivärahan, tapaturmaeläkkeen ja perhe-eläk

keen suuruus määräytyvät työntekijän vuosi
työansiosta siten, että 

1) päiväraha on vuosityöansion 360. osa; 

2) tapaturmaeläke on vuodessa 85 prosent
tia vuosityöansiosta; ja 

3) perhe-eläke on vuodessa yhdelle omai
selle 40 prosenttia, kahdelle omaiselle 55 pro
senttia ja kolmelle tai useamalle omaiselle 65 
prosenttia vuosityöansiosta. 

Haittaraha on vuodessa 60 prosenttia 6 mo
mentin mukaisesta vuosityöansion vähimmäis
määrästä. 

17 § 

Milloin vahingoittunut on vain osittain kyke
nemätön tekemään työtään, tulee päivärahan 
olla työkyvyn vähennystä vastaava suhteellinen 
osa 16 §:ssä sanotusta määrästä. Päivärahaa ei 
kuitenkaan anneta, jollei vahingoittuneen kyky 

Jos työntekijä on vain osittain kykenemätön 
tekemään työtään, päiväraha on työkyvyn alen
lumista vastaava suhteellinen osa 16 §:ssä sa
notusta määrästä. Päivärahaa ei kuitenkaan an
neta, jollei työntekijän kyky tehdä työtään ole 
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tehdä työtään ole vähentynyt ainakin kahdella
kymmenellä sadalta. 

18 §. 
Elinkoron muodostavat peruskorko ja täy

dennyskorko. 

Peruskorko on haitta-asteen osoittama osa 
16 §: ssä mainitun elinkoron puolikkaasta. Hait
ta-asteella tarkoitetaan lukua, joka osoittaa, 
minkä verran vammasta tai sairaudesta on kat
sottava vahingoittuneen sitä ennen vallinnee
seen tilaan verrattuna yleensä koituvan haittaa. 

Täydennyskorko on enintään puolet 16 §: ssä 
mainitusta elinkorosta. Täydennyskorkona anne
taan, jos vahingoittuneen haitta-aste on vähin
tään seitsemänkymmentäviisi sadalta, sen enim
mäismäärä ja, jos haitta-aste on edeiiä mainittua 
pienempi, aiia olevan taulukon osoittama osa 
täydennyskoron enimmäismäärästä, kuitenkin 
niin, ettei vahingoittuneeiie, jonka haitta-aste 
on pienempi kuin kolmekymmentä sadalta, täy
dennyskorkoa anneta. 

Haitta- Täydennys- Haitta- Täydennys-
aste % korko aste % korko 

30-34 1/10 50-54 5/10 
35-39 2/10 55-59 6/10 
40-44 3/10 60-64 7/10 
45-49 4/10 65-69 8/10 

70-74 9/10 

Kuitenkin voidaan haitta-asteesta riippumat
ta harkinnan mukaan määrätä, onko ja minkä 
verran täydennyskorkoa annettava, jos vamman 
vaikutusta ansiokykyyn on vahingoit!tuneen am
matissa, huomioon ottaen myös ikä, sukupuoli, 
uuteen ammattiin siirtymismahdollisuudet ja 

' 168100393A 

Ehdotus 

alentunut ainakin 10 prosenttia ja jollei tapa
turmasta johtuva työansion alentuma ole vä
hintään 16 §:n 6 momentissa mainitun vuosi
työansion vähimmäismäärän kahdeskymmesosa. 

18 § 
Tapaturmaeläkettä suoritetaan työntekijälle 

ensimmäisestä päivästä sen jälkeen, kun päivä
rahan maksaminen on päättynyt, tai jollei päi
värahaa ole maksettu, aikaisintaan tapaturman 
sattumispäivää seuraavasta päivästä lukien. 

T apatunnaeläkkeen saamisen edellytyksenä 
on, että työntekijän työkyvyn voidaan tapatur
man aiheuttaman vamman tai sairauden joh
dosta arvioida alentuneen vähintään 10 pro
senttia ja lisäksi edellytetään, että työansion 
alentuma on vähintään 16 §:n 6 momentissa 
tarkoitetun vuosityöansion vähimmäismäärän 
kahdeskymmenesosa. Työkyvyn alenlumista ar
vioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä 
oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja saata
vissa olevalla sellaisella työllä, jonka suoritta
mista voidaan häneltä kohtuudella edellyttää sil
mällä pitäen hänen koulutustaan, aikaisempaa 
toimintaansa, ikäänsä ja asumisolosuhteitaan se
kä näihin verrattavia muita seikkoja. 

Työkyvyn alenlumista määrättäessä on selvitet
tävä ansiotulojen alenlumisen syy-yhteys tapa
turman aiheuttamaan vammaan tai sairauteen 
hankkimalla tarvittavat selvitykset esimerkiksi 
vakuutetun työstä ja terveydentilasta sekä an
siosta ennen tapaturmaaja sen jälkeen. 

Tapaturmaeläke on 16 §:ssä tarkoitetun mää
rän suuruinen, jos työntekijä on täysin kykene
mätön 2 momentissa tarkoitettuun työhön. 
Muussa tapauksessa tapaturmaeläke on työky
vyn alenlumista vastaava suhteellinen osa edellä 
sanotun täyden eläkkeen määrästä. 
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muut asiaan vaikuttavat seikat, pidettävä yleen
sä poikkeuksellisen suurena tai pienenä. 

Jos vahingoittuneella tapaturman sattuessa 
oli ja edelleen on omaisia, lisätään hänen täy
dennuskorkoaan kolmellakymmenellä sadatta 
yhdestä omaisesta ja, jos heitä on useampia, 
kahdellakymmenellä sadatta jokaisesta hänellä 
sen lisäksi olevasta omaisesta, kuitenkin enin
tään täydennyskoron kaksinkertaiseen määrään 
asti. 

Ehdotus 

18 a § 
Haittarahaa suotitetaan työntekijälle, joka ei 

saa päivärahaa ja jonka tapaturma11 aiheutta
masta vammasta tai sairaudesta johtuva yleinen 
haitta voidaan arvioida pysyväksi. 

Edellä 1 momentissa sanotulla yleisellä hai
talla tarkoitetaan muuta vahinkoa kuin työky
vyn alentumista. Tämän suuruuden määrittämis
tä varten sosiaali- ja terveysministeriö jakaa 
yleistä haittaa aiheuttavat vammat ja sairaudet 
20 haittaluokkaan. 

Haittarahan suuruus määräytyy työntekijälle 
vamman haittaluokan perusteella alla olevan 
taulukon mukaan. 

Määrä prosent
Haitta- teina vuosityö
luokka ansion vähim

mäismäärästä 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
9 8 
9 9 

10 10 

Määrä prosent
Haitta- teina vuosityö
luokka ansion vähim

mäismäärästä 

11 13 
12 16 
13 19 
14 22 
15 25 
16 32 
17 39 
18 46 
19 53 
20 60 

Haittaluokkiin 1-10 kuuluvista vammoista 
suoritetaan korvaus kertakaikkisena ja luokkiin 
11-20 kuuluvista vammoista työntekijällä on 
oikeus valita, ottaako hän korvauksensa kerta
kaikkisena vai jatkuvana. Kertakorvaus laske
taan haittarahan pääoma-arvoa vastaavaksi pää
omaksi työntekijän ikä huomioon ottaen. So
siaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tar
kemmat määräykset haittarahan kertakorvauk
sen laskemisesta. 
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19 §. 
Elinkorkoa on annettava vahingoittuneelle 

ensimmäisestä päivästä sen jälkeen, kun päivä
rahan maksaminen on päättynyt, taikka, jollei 
päivärahaa ole lainkaan suoritettu, siitä ajan
kohdasta lukien, jolloin tapaturmasta aiheutu
nut vamma on parantunut tai siitä johtunut 
sairaus päättynyt, viimeistään kuitenkin yhden 
vuoden kuluttua tapaturmapäivästä lukien. 

Elinkorkoa ei kuitenkaan suoriteta, jos 18 
§:n 2 momentissa tarkoitettu lopullisesti vah
vistettu haitta-aste on pienempi kuin kolme
kymmentä sadatta, mikäli erityisestä syystä ei 
toisin määrätä. Tällöin tai jos haitta-aste alenee 
pienemmäksi kuin kolmeksikymmeneksi sadatta, 
annetaan vahingoittuneelle, jonka haitta-aste on 
vähintään kymmenen sadatta, elinkoron sijasta 
kertakaikkisena korvauksena seuraavat sadan
nesmäärät 16 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 
vuosityöansion pyöristetystä määrästä: 

Haitta-aste 
% 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 

Kertakaikkinen korvaus % vuosityö
ansiosta, kun vahingoittuneella 

ei ole omaisia on omaisia 

9 
18 
30 
45 

12 
24 
40 
60 

Siinä tapauksessa, että vahingoittuneen hait
ta-aste myöhemmin määrätään vähintään kol
meksikymmeneksi sadatta, saakoon hän kerta
suorituksesta huolimatta elinkoron vähentämät
tömänä siitä ajankohdasta alkaen, jolloin haitta
aste on katsottava muuttuneeksi, ei kuitenkaan 

Ehdotus 

Jos haittaluokkaa myöhemmin vamman pa
hentumisen takia olisi korotettava vähintään 
kahdella, työntekijällä on oikeus saada uudel
leen haittarahaa muuttuneiden olosuhteiden mu
kaisesti. Maksettavasta haittarahasta on kuiten
kin tällöin vähennettävä maksettua pääoma
arvoa vastaava haittarahan määrä. 

Jos työntekijä haluaa myöhemmin vaihtaa 
jatkuvana maksettavan haittarahakorvauksensa 
kertakorvaukseksi, hänellä on oikeus tähän 
vaihtoon. Tällöin haittarahakorvaus vaihdetaan 
sen pääoma-arvoa vastaavaksi pääomaksi. 

19 § 
Jos tapaturmaeläke on enintään 20 prosent

tia 16 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainitusta 
eläkkeestä, vahingoittunut voi tapaturmalauta
kunnan suostumuksella vaihtaa tapaturmaeläk
keen sitä vastaavaksi pääoma-arvoksi. Jos työn
tekijän työkyky tapaturmasta aiheutuneen vam
man tai sairauden johdosta alenee ja muutos on 
olennainen, ryhdytään tapaturmaeläkettä suorit
tamaan uudelleen muuttuneiden olosuhteiden 
mukaisesti. Eläkkeestä on tällöin vähennettävä 
maksettua pääomaa vastaava osa. 
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ennen kuin kertasuorituksesta on kulunut kol
me vuotta tai erityisestä syystä määrätty lyhy
empi aika. 

Jos suoritettava elinkorko on pienempi kuin 
kolmekymmentä sadatta 16 §:ssä sanotusta elin
korosta, saakoon elinkoron saaja vakuutusoileeu
den suostumuksella vaihtaa elinkoron sen pää
oma-arvoa vastaavaksi pääomaksi. Mikäli va
hingoittuneen haitta-aste myöhemmin vamman 
pahentumisen takia muuttuu olennaisesti suu
remmaksi kuin se haitta-aste, jonka mukaan 
elinkoron pääoma-arvo laskettiin, olkoon va
hingoittuneella oikeus saada uudelleen elinkor
koa muuttuneiden olosuhteiden mukaisesti; 
kuitenkin on tällöin elinkorosta vähennettävä 
maksettua pääoma-arvoa vastaavan elinkoron 
määrä. 

Jos elinkorkoon oikeutetulle annetaan tämän 
lain nojalla sairaalahoitoa, suoritetaan elinkorko 
sen ajalta haitta-asteeseen katsomatta täysimää
räisenä. 

20 §. 
Jos vahingoittunut saamansa vamman johdos

ta on joutunut niin avuttomaan tilaan, ettei hän 
voi tulla toimeen ilman toisen henkilön hoitoa, 
voidaan siltä ajalta, minkä sellaista avuttomuut
ta kestää, sanotun hoidon kustantamiseksi hä
nelle antaa avuttomuuslisää, joka päivää kohti 
on enintään 14 markkaa. Tätä lisää ei kuiten
kaan anneta siltä ajalta, jona vahingoittuneelle 
annetaan hoitoa sairaalassa tai muussa laitok
sessa. 

Vahingoittuneelle, jonka tekojäsen tai muu 
apuneuvo aiheuttaa pitovaatteiden erityistä ku
lumista tai jolla on opaskoira, voidaan antaa 
lisäkorvauksena enintään 2 markkaa 80 penniä 
päivältä. 

21 §. 
Milloin vahingoittuneelle annettavan kor

vauksen suorittaminen 22 §:n 1 momentissa tai 

Ehdotus 

20 § 
Jos työntekijä saamansa vamman tai sairau

den johdosta on joutunut niin avuttomaan ti
laan, ettei hän voi tulla toimeen ilman toisen 
henkilön apua tai jos vaikea vamma tai sairaus 
muutoin aiheuttaa hänelle poikkeuksellista hait
taa, voidaan, niin kauan kuin sanotut edellytyk
set ovat olemassa, hänelle antaa haittalisää, joka 
päivää kohti on enintään 14 markkaa. Tätä li
sää ei kuitenkaan anneta siltä ajalta, jona vahin
goittuneelle annetaan hortoa sairaalassa tai 
muussa laitoksessa. 

Työntekijälle, jonka tekojäsen tai muu apu
neuvo aiheuttaa pitovaatteiden erityistä kulu
mista tai jolla on opaskoira, voidaan antaa lisä
korvauksena enintään 2 markkaa 80 penniä päi
vältä. 

Työntekijälle, joka tapaturmasta saamansa 
vamman tai sairauden johdosta ei kykene hoita
maan kotiaan, voidaan maksaa kohtuullinen 
korvaus tästä johtuvista välttämättämistä lisä
kustannuksista, ei kuitenkaan vuotta pitemmäl
tä ajalta tapaturmasta lukien. 

Jos tapaturmaeläke vaihdetaan pääomaksi, on 
samalla vaihdettava pääomaksi myös tämän py
kälän 1 ja 2 momentissa tarkoitetut työntekijäl
le maksettavat lisät. 

21 § 
Jos työntekijälle annettavan korvauksen suo

rittaminen 22 §:n 1 momentissa tai 51 §:n 1 
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51 §:n 1 momentissa mainituissa tapauksissa on 
keskeytetty, suoritetaan keskeytysajalta vahin
goittuneen puolisolle, lapselle tai heille yhtei
sesti seitsemänkymmentä sadalta tahi, milloin 
heitä ei ole, harkinnan mukaan myös muille 
omaisille yhteensä viisikymmentä sadalta siitä 
päivärahasta tai elinkorosta, joka vahingoi1:tu
neelle olisi keskeytysajalta ollut maksettava. 

22 §. 
Vahingoittunut on velvollinen alistumaan 

lääkärin määräämään hoitoon, joka tarkoittaa 
hänen työkykynsä parantamista, ei kuitenkaan 
hengenvaaralliseksi katsottavaan hoitotoimenpi
teeseen, niin myös invaliidihuoltoon, sen mu
kaan kuin siitä on erikseen säädetty. Jos va
hingoittunut ilman hyväksyttävää syytä kiel
täytyy mainitusta hoidosta tai invaliidihuollosta, 
voidaan hänelle annettavan päivärahan tai elin
koron suorittaminen keskeyttää. 

23 §. 
Jos tapaturman seurauksena on ollut työnte

kijän kuolema taikka jos merimiehentoimessa 
oleva henkilö on kadonnut, on sen lisäk~i, mitä 
edellisten pykälien nojalla saattaa tulla mak
setltavaksi, suoritettava: 

1) hautausapuna vainajan kuolinpesälle tai 
kadonneen omaisille 16 §: ssä sanottu määrä, 
jos kuolinpesän varoista on suoritettu hautaus
kustannukset tai jos hautausta katoamisen takia 
ei ole voitu toimittaa, mutta muussa tapauk
sessa niille, jotka ovat pitäneet huolta vainajan 
hautaamisesta, siitä aiheutuneiden kustannusten 
määrä, ei kuitenkaan enempää, kuin kuolinpe
sälle olisi ollut suoritettava; 

2) kuolin- tai katoaruispäivän jälkeisestä päi
västä jatkuvana huoltoeläkkeenä leskivaimolle, 
niin kauan kuin hän elää naimattomana, ja 
lapselle seitsemäntoista vuoden ikään asti sekä 
hakemuksesta muulle omaiselle 16 §: ssä sa
nottu määrä, kuitenkin niin, että huoltoeläkkei
den yhteismäärä on enintään kahdeksankymmen
tä sadalta siitä, mitä vainajalle olisi maksettu, 
jos hän olisi saanut mainitussa lainkohdassa sa
notun elinkoron lisättynä 18 § :n 4 momentissa 
säädetyllä määrällä. 

Ehdotus 

momentissa ma1rutmssa tapauksissa on keskey
tetty, suoritetaan keskeytysajalta työntekijän 
puolisolle, lapselle tai heille yhteisesti seitse
mänkymmentä prosenttia tai, jos heitä ei ole, 
harkinnan mukaan myös muille omaisille yh
teensä viisikymmentä prosenttia siitä päivära
hasta tai tapaturmaeläkkeestä, joka työnteki
jälle olisi keskeytysajalta ollut maksettava. 

22 § 
Työntekijä on velvollinen ottamaan vastaan 

lääkärin määräämää hoitoa, joka tarkoittaa hä
nen työ- tai toimintakykynsä parantamista, ei 
kuitenkaan hengenvaaralliseksi katsottavaa hoi
totoimenpidettä, samoin kuin invalidihuoltoa 
sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty. 
Jos työntekijä ilman hyväksyttävää syytä kiel
täytyy mainitusta hoidosta tai invalidihuollosta, 
voidaan hänelle annettavan päivärahan, tapatur
maeläkkeen ja haittarahan suorittaminen kes
keyttää. 

23 § 
Jos tapaturman seurauksena on ollut työn

tekijän kuolema taikka jos merityösuhteessa 
oleva henkilö on kadonnut, on sen lisäksi, mitä 
edellisten pykälien nojalla saattaa tulla makset
tavaksi, suoritettava: 

1) hautausapuna vainajan kuolinpesälle tai 
kadonneen omaisille 16 §:ssä sanottu määrä, jos 
kuolinpesän varoista on suoritettu hautauskus
tannukset tai jos hautausta katoamisen takia ei 
ole voitu toimittaa, mutta muussa tapauksessa 
niille, jotka ovat pitäneet huolta vainajan hau
taamisesta, siitä aiheutuneiden kustannusten 
määrä, ei kuitenkaan enempää kuin kuolinpe
sälle olisi ollut suoritettava; 

2) kuolin- tai katoaruispäivän jälkeisestä päi
västä perhe-eläkettä leskivaimolle. Oikeus per
he-eläkkeeseen lakkaa, jos leski solmii uuden 
avioliiton; 
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Leskimiehelle suoritetaan huoltoeläkettä sa
mojen perusteiden mukaan kuin leskivaimolle
kin, jos vaimo miehen työkyvyttömyyden takia 
on ollut miehen pääasiallisena elättäjänä. 

Sellaisen elinkoron saajan kuolema, jonka 
haitta-aste on vähintään yhdeksänkymmentä 
sadalta, katsotaan tapaturman seuraukseksi, 
jollei voida pitää todennäköisenä, että tapatur
man aiheuttamalla vammalla tai sairaudella ei 
ole ollut siihen olennaista vaikutusta. 

Lapselle, joka seitsemäntoista vuotta täytet
tyään ansiotyössä olematta vielä opiskelee ke
hittyäkseen vastaista ammattiaan tai tointaan 
varten tai joka sitä ennen syntyneen ruumiilli
sen tai henkisen vajavuuden takia on kykene
mätön itsensä elättämiseen, pitkitetään huolto
eläkkeen antamisaikaa hakemuksesta harkinnan 
mukaan edellisessä tapauksessa enintään yh
deksäntoista vuoden ikään asti ja jälkimmäi
sessä tapauksessa niin kauan kuin mainittua 
tilaa kestää. 

Huoltoeläkkeestä kuuluu puolisolle ja täysor
volle kaksi osaa sekä muulle lapselle ja omai
selle yksi osa. 

Perhe-eläkelain mukaiseen eläkkeeseen oikeu
tetulle lapselle suoritetaan huoltoeläke kuiten
kin vähennettynä lapselle tulevan perhe-eläke-

Ehdotus 

3) kuolin- tai katoamispäivän jälkeisestä 
päivästä perhe-eläkettä lapselle kahdeksantoista 
vuoden ikään asti. Lapsella, joka kahdensantois
ta vuotta täytettyään ansiotyössä olematta vie
lä opiskelee kehittyäkseen vastaista ammattiaan 
tai tointaan varten tai joka ruumiillisen tai hen
kisen vajavuuden takia on kykenemätön itsen
sä elättämiseen, on oikeus hakemuksesta perhe
eläkkeeseen opiskelun perusteella enintään kah
denkymmenenyhden vuoden ikään asti ja ruu
miillisen tai henkisen vajavuuden takia niin 
kauan kuin mainittu tila kestää, mikäli vaja
vuus on syntynyt ennen kahdenkymmenenyh
den vuoden iän täyttämistä; 

4) kuolin- tai katoamispäivän jälkeisestä päi
västä hakemuksesta muulle omaiselle perhe-elä
kettä niin kauan kuin hänen ei voida olettaa 
saavan toimeentuloaan saatavilla olevalla sellai
sella työllä, jonka suorittamista voidaan häneltä 
kohtuudella edellyttää silmällä pitäen hänen 
koulutustaan, aikaisempaa toimintaansa, ikäänsä 
ja asumisolosuhteitaan sekä näihin verrattavia 
muita seikkoja. 

Leskimiehellä on oikeus saada perhe-eläkettä 
samojen perusteiden mukaan kuin leskivaimolla, 
jos vaimo miehen työkyvyttömyyden takia on 
ollut miehen pääasiallinen elättäjä. 

Sellaisen työntekijän kuolema, jonka haitta
luokka on vähintään 18, katsotaan tapaturman 
seuraukseksi, jollei voida pitää todennäköisenä, 
että tapaturman aiheuttamaila varomaila tai sai
raudella ei ole ollut siihen olennaista vaiku
tusta. 

(Ehdotuksen 23 §:n 1 mom:n 3 kohta) 

Perhe-eläkkeestä kuuluu puolisolle ja täys
orvolle kaksi osaa sekä muulle lapselle ja omai
selle yksi osa. 

Perhe-eläkelain mukaiseen eläkkeeseen oikeu
tetulle lapselle suoritetaan tämän lain mukainen 
perhe-eläke kuitenkin vähennettynä lapselle tu-
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lain mukaisen eläkkeen kansaneläkelain 27 §: ssä 
tarkoitettua toista kuntaryhmää vastaavalla 
määrällä. 

24 §. 
Jos puolisonsa jälkeen huoltoeläkettä saava 

leski menee uuteen avioliittoon, on hänellä oi
keus avioliittoon mennessään saada kolmen 
vuoden eläkettä vastaava kertakaikkineo raha
määrä. 

25 §. 
Jos avioliitto on solmittu tai lapsi siitetty 

työtapaturman jälkeen, on tällainen puoliso ja 
lapsi päivärahaa ja elinkorkoa määrättäessä 
otettava hakemuksesta huomioon samoin edelly
tyksin kuin ne omaiset, jotka vahingoittuneella 
oli tapaturman sattumishetkellä. 

Jos avioliitto on solmittu sen työtapaturman 
jälkeen, jonka seurauksena sittemmin on va
hingoittuneen kuolema, älköön leskellä ja tä
män lapsilla olko oikeutta korvaukseen kuole
man johdosta. Sama olkoon lakina työtapatur
man jälkeen ottolapsiksi otetuista lapsista. 

26 §. 
Jos työnantaja on sen työsuhteen perusteella, 

johon sisältyvässä työssä tapaturma sattui, mak
sanut työntekijälle sellaiselta ajalta palkkaa, 
ennakkoa tai muita maksuja, jolta tämän lain 
mukaan annetaan korvausta, on työnantajalla 
oikeus vähentää se 12 § :n mukaisesta hänen 
suoritettavastaan korvausosuudesta ja tämän 
osuuden ylittävältä osalta saada suoraan vakuu
tuslaitokselta sille annettavaa tilitystä vastaan 
suorittamastaan määrästä takaisin, mitä vakuu
tuslaitoksen on työntekijälle maksettava vastaa
vina korvauserinä vastaavalta ajalta. Työnteki
jälle vuosiloman ajalta annettavia etuja älköön 
kuitenkaan luettaka näihin maksuihin. 

28 §. 
Vuosityöansiota laskettaessa on otettava huo

mioon työntekijän saama rahapalkka, luontais
edut, voitto-osuus tai lahjapalkkio ynnä muut 
vastikkeeksi katsottavat edut. Luontoisetujen 

Ehdotus 

levan perhe-eläkelain mukaisen eläkkeen kan
saneläkelain 27 §: ssä tarkoitettua toista kunta
ryhmää vastaavalla määrällä. 

24 § 
Jos puolisonsa jälkeen perhe-eläkettä saava 

leski menee uuteen avioliittoon, on hänellä oi
keus avioliittoon mennessään saada kolmen 
vuoden eläkettä vastaava kertakarkkineo raha
määrä. 

25 § 
Jos avioliitto on solmittu sen työtapaturman 

jälkeen, jonka seurauksena on sittemmin työn
tekijän kuolema, ei puolisolla ole oikeutta per
he-eläkkeeseen, ellei avioliitosta ole syntynyt 
lasta tai avioliitto ole jatkunut kolmea vuotta. 
Myöskään lapsella, jota vasta tapaturman jäl
keen on pidettävä 7 §: ssä tarkoitettuna lapsena, 
ei ole oikeutta perhe-eläkkeeseen, ellei sanotus
sa pykälässä tarkoitettu huoltosuhde ole jatku
nut kolmea vuotta. 

26 § 
Jos työnantaja on tapaturman johdosta mak

sanut sairausajan etuutena työntekijälle sellai
selta ajalta palkkaa, ennakkoa tai muita maksu
ja, jolta tämän lain mukaan annetaan päivära
haa tai tapaturmaeläkettä, on työnantajalla oi
keus vähentää maksamansa määrä 12 §:n mu
kaisesta, hänen suoritettavastaan korvausosuu
desta ja tämän osuuden ylittävältä osalta saada 
suoraan vakuutuslaitokselta sille annettavaa ti
litystä vastaan maksamastaan määrästä takaisin, 
mitä vakuutuslaitoksen on työntekijälle mak
settava vastaavina korvauserinä samalta ajalta. 
Jos kaksi tai useampia työnantajia on suoritta
nut työntekijälle edellä tarkoitettua palkkaa tai 
muuta etuutta, jaetaan työnantajalle maksetta
va korvaus työnantajien kesken heidän samalta 
ajanjaksolta suorittamiensa etuuksien suhteessa. 
Työntekijälle vuosiloman ajalta annettavia 
etuuksia ei kuitenkaan lueta näihin maksuihin. 

28 § 
Vuosityöansiona pidetään työntekijän saamaa 

työansiota, jonka hän tapaturman sattuessa saa
mansa työansion mukaan olisi vuoden pituisen 
ajanjakson kuluessa todennäköisesti saanut. 
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raha-arvo on laskettava sosiaaliministeriön vah
vistamien perusteiden mukaan. 

Jos vahingoittunut työtapaturman sarttuessa 
oli työnantajansa vakinaisessa työssä, on hänen 
palkkansa vuoden kuluessa tai, jollei sitä ollut 
määrätty, se palkka, minkä hän tapaturman sat
tuessa saamansa ansion mukaan olisi vuoden 
pituisen ajanjakson kuluessa todennäköiseSiti 
saanut, pidettävä hänen vuosityöansionaan. 

Jollei vahingoittunut työtapaturman sattues
sa ollut työnantajansa vakinaisessa työssä, laske
taan hänen vuosityöansionsa siten, että se mää
rä, minkä hän tapaturman sattuessa saamansa 
ansion mukaan olisi saanut työssäoloajaltaan, 
jaetaan niiden päivien luvulla, jotka hän on 
sanotussa työssä ollut, sunnuntai- ja juhlapäivät 
niihin luettuina, ja osamäärä kerrotaan kolmel
lasadallakuudellakymmenellä. 

Jos vahingoitltunut työtapaturman sattuessa 
oli sellaisessa kausi- tai ttilapäistyössä tahi hänen 
tavalliselle työskentelylleen vieraassa työssä, 
että hänen silloin saamansa työansio tästä syys
tä tai muusta erityisestä syystä huomarttavasti 
erosi hänen tavallisesta työansiostaan tai siitä 
ansiosta, minkä työkyvyltään tai -taidoltaan hä
neen verrattava tJyöntekijä samalla paikkakun
nalla samaan aikaan yleensä sai, on hänen vuo
sityöansionsa edellä sanotun perusteella arvioi
tava kohtuullisen harkinnan mukaan. Samoin on 
meneteltävä, kun työntekijällä on ollut jatku
vasti työansiota muustakin työstä, kuin missä 
tapaturma sattui, tai kun palkkatasossa on vuo
den kuluessa tapahtunut huomattava muutos. 

Sosiaaliministeriön antamien yleisten ohjei
den mukaan määrätään, mikä on pidettävä ra
hapalkatta tai alhaista palkkaa vastaan työsken
televän sekä ammattioppilaan, harjoittelijan ja 
muun nuoren henkilön vuosityöansiona. 

Ehdotus 

Työansiona pidetään työntekijän saamaa ve
ron ennakonpidätyksen alaista rahapalkkaa, 
luontoisetua, voitto-osuutta tai lahjapalkkiota 
samoin kuin muuta veronalaista vastikkeeksi 
katsottavaa etua. 

Jos työntekijän tai edunsaajan ilmoituksen 
johdosta tai muutoin tulee selvitetyksi, että 
edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 
laskettu vuosityöansio on poikkeuksellisesta 
syystä ollut alhaisempi kuin hänen työansionsa 
ennen tällaisen syyn ilmaantumista niin pitkänä 
aikana, että suurempaa työansiota oli pidettävä 
vakiintuneena, työntekijän vuosityöansio arvioi
daan sellaisen keskimääräisen työansion mu
kaan, joka hänellä olisi ollut, jollei mainittua 
syytä olisi esiintynyt. Jos tulee selvitetyksi, että 
vuosityöansio poikkeuksellisesta syystä on vas
taavalla tavalla korkeampi kuin edellä mainittu 
vakiintunut työansio, vuosityöansiota voidaan 
samalla tavoin alentaa. 

Jos ei voida edellä 1-3 momentissa tarkoi
tetulla tavalla luotettavasti selvittää työntekijän 
vuosityöansiota, hänen vuosityöansionsa voi
daan arvioida. Arviota tehtäessä voidaan ottaa 
huomioon työntekijän työkyky, ammattitaito ja 
muut asiaan vaikuttavat seikat ja se, mitä hä
neen verrattava työntekijä samalla paikkakun
nalla samaan aikaan yleensä saa palkkaa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaes
sa tarkemmat määräykset vuosityöansion las
kemisesta. 

38 § 

Samalla tavoin täytäntöönpanokelpoisia ovat 
vakuutusoikeuden ja vakuutuslaitoksen lainvoi
maiset päätökset työnantajan suoritettaviksi 
määrätyistä maksuista ja korvauksista. 

Samalla tavoin täytäntöönpanokelpoisia ovat 
vakuutusoikeuden, tapaturmalautakunnan ja va
kuutuslaitoksen lainvoimaiset päätökset työn
antajan suoritettaviksi määrätyistä maksuista ja 
korvauksista. 
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39 § 

Vakuutusoikeudella ja vakuutuslaitoksella on 
oikeus vaatia poliisitutkinnan toimeenpanemis
ta muunkin kuin 2 momentissa mainitun tapa
turman johdosta. 

41 §. 
Tässä laissa säädettyä korvausta on, uhalla, 

että oikeus sen saamiseen muutoin on mene
tetty, kirjallisesti haettava vakuutuslaitokselta 
tai tapaturmasta tehtävä kirjallinen ilmoitus va
kuutuslaitokselle yhden vuoden kuluessa tapa
turman sattumispäivästä lukien taikka, jos tapa
turmasta on aiheutunut kuolema tai merimie
hentoimessa oleva henkilö on kadonnut, yhtä 
pitkässä ajassa kuolinpäivästä tai siitä päivästä 
lukien, jolloin merimiehentoimessa oleva 59 § :n 
mukaan on katsottava kadonneeksi, mainittuja 
päiviä lukuun ottamatta. 

Korvauksen saamista varten on vakuutuslai
tokselle toimitettava lääkärin antama tai, vam
man laadusta riippuen, muu luotettava selvitys 
vahingoittuneen tilasta sekä lisäksi, milloin va
kuutuslaitos sitä vaatii, vakuutuslaitoksen mää
räämän lääkärin antama selvitys. Selvityksen 
kustannukset maksaa vakuutuslaitos. 

42 §. 
Jollei vakuutuslaitos myönnä korvausta sen 

vuoksi, ettei se katso olevansa velvollinen suo
rittamaan korvausta tapaturman johdosta tai 
etltä hakemus on saapunut määräajan umpeen 
kuluttua, on päätös alistettava vakuutusoikeu
den harkittavaksi. Päätöksestä vaJmutuslaitok
sen on annettava tieto vahingoittuneelle tai 
sille, jonka oikeudesta on kysymys, ja toimit
takoen tämä, jos niin haluaa, muistutuskirjel
mänsä vakuutusoikeuteen niin hyvissä ajoin, 
että se voidaan ottaa huomioon alistettua asiaa 
vakuutusoikeudessa käsiteltäessä. 
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V akuu tusoikeudella, tapaturmalautakunnalla 
ja vakuutuslaitoksella on oikeus vaatia poliisi
tutkinnan toimeenpanemista muunkin kuin 2 
momentissa mainitun tapaturman johdosta. 

41 § 
Tässä laissa säädettyä korvausta on kirjalli

sesti haettava vakuutuslaitokselta tai tapatur
masta tehtävä kirjallinen ilmoitus vakuutuslai
tokselle yhden vuoden kuluessa tapaturman sat
tumispäivästä lukien taikka, jos tapaturmasta 
on aiheutunut kuolema tai merityösuhteessa 
oleva henkilö kadonnut, yhtä pitkässä ajassa 
kuolinpäivästä tai siitä päivästä lukien, jolloin 
merityösuhteessa oleva 59 §:n mukaan on kat
sottava kadonneeksi mainittua päivää lukuun
ottamatta. Jos korvausasian vireilletulo työnte
kijästä johtuvasta syystä on kohtuuttomasti vii
västynyt, voidaan häneltä viivästymisajalta evä
tä korvaus, ei kuitenkaan vireilletuloa edeltä
vän vuoden ajalta. 

Korvauksen saamista varten on vakuutuslai
tokselle toimitettava lääkärin antama tai, vam
man tai sairauden laadusta riippuen, muu luo
tettava selvitys työntekijän tilasta sekä lisäksi, 
jos vakuutuslaitos sitä vaatii, vakuutuslaitoksen 
määräämän lääkärin antama selvitys. Selvityk
sen kustannukset maksaa vakuutuslaitos. Työn
tekijä on myös velvollinen toimittamaan vakuu
tuslaitokselle tarpeellisen selvityksen korvauk
seen vaikuttavista muista seikoista. Jos työn
tekijä ei kohtuullisessa ajassa toimita vakuutus
laitoksen häneltä pyytämää selvitystä eikä esitä 
menettelylleen hyväksyttävää syytä, voidaan 
asia määrätä raukeamaan. 

42 § 
Jos se, jonka korvauksesta on kysymys, zan, 

sairauden tai muun syyn takia ei pysty itse hoi
tamaan asioitaan eikä hänellä ole holhoojaa, va
kuutuslaitoksen hyväksymä lähiomainen tai 
muu henkilö, joka pääasiallisesti on huolehti-
1ZUt hänestä, taikka sosiaalilautakunta voi edun
valvojana käyttää hänen puhevaltaansa tämän 
lain mukaista korvausta koskevassa asiassa. 
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Milloin vakuutusoikeus on 1 momentissa tar
koitetuissa tapauksissa hanlekinut tarpeelliseksi 
katsottua selvitystä asiaan, vakuutuslaitos on 
velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneet kus
tannukset. 

43 §. 
Kun jollekin vakuutuslaitokselle on tehty 

ilmoitus työtapaturmasta ja vahingoittuneen tai 
hänen omaisensa oikeus korvaukseen on riida
ton, mutta vakuutuslaitos katsoo korvausvel
vollisuuden kuuluvan toiselle vakuutuslaitok
selle, on ensiksi mainittu vakuutuslaitos vel
vollinen viipymättä korvausvelvollisen vakuu
tuslaitoksen puolesta suorittamaan asianomai
selle korvauksen ennakkona määrän, joka suu
ruudeltaan likimääräisesti vastaa korvauksen 
määrää, sekä alistamaan 42 §:n 1 moment{n 
mukaisesti korvausvelvollisuuskysymyksen va
kuutusoikeuden ratkaistavaksi. 

Sitten kuin korvausvelvollisuus on lainvoi
maisella päätöksellä vahvistettu, on vakuutus
laitos, jonka tulee korvaus suorittaa, velvolli
nen heti suorittamaan ennakkoa maksaneelle va
kuutuslaitokselle, mitä tämä on 1 momentin no
jalla suorittanut, ja on ennakon määrä vähen
nettävä lopullisesta korvauksesta. 

44 §. 
Jollei ruumiinvamman lopullisia seurauksia 

voida riittävän varmasti arvostella asiaa käsi
teltäessä, määrättäköön korvaus määräajaksi, 
jonka kuluttua vahingoittunut on velvollinen 
esittämään uuden selvityksen tilastaan. Tämän 
selvityksen kustannukset suorittaa vakuutuslai
tos. 

V ahingoittunut, joka ei tätä selvitystä esitä 
vuoden kuluessa määräajan päättymisestä lukien 
tai, milloin vahvistettavana on kuluneella ajalta 
maksettava korvaus, siitä päivästä lukien, jona 
hän on saanut tiedon vakuutuslaitoksen tai va
kuutusoikeuden päätöksestä, menettää oikeuden 
korvauksen saamiseen kuluneelta ajalta, jollei 
hänen laiminlyöntiinsä ole ollut hyväksyttävää 
sy'ytå. 

Ehdotus 

43 § 
Kun vakuutuslaitokselle on tehty ilmoitus 

työtapaturmasta ja vahingoittuneen tai hänen 
omaisensa oikeus korvaukseen on riidaton, mut
ta vakuutuslaitos katsoo korvausvelvollisuuden 
kuuluvan toiselle vakuutusiaitokselle, on ensiksi 
mainittu vakuutuslaitos velvollinen viipymättä 
korvausvelvollisen vakuutuslaitoksen puolesta 
suorittamaan asianomaiselle korvauksen ennak
kona määrän, joka suuruudeltaan likimääräisesti 
vastaa korvauksen määrää. ] ollei päästä yksi
mielisyyteen siitä, mikä vakuutuslaitos on kor
vausvelvollinen, on tämä kysymys alistettava 
tapaturmalautakunnan ratkaistavaksi. T apatur
malautakunnan päätökseen ei saa hakea muu
tosta valittamalla. 

Kun on päästy yksimielisyyteen korvausvel
vollista vakuutuslaitosta koskevassa kysymyk
sessä tai kun asia on tapaturmalautakunnan pää
töksellä ratkaistu, on korvausvelvollisen vakuu
tuslaitoksen heti suoritettava ennakkoa maksa
neelle vakuutuslaitokselle, mitä tämä on 1 mo
mentin nojalla suorittanut, ja ennakon määrä 
on vähennettävä lopullisesta suorituksesta. . 

44 § 
Jollei vamman tai sairauden kehitystä tai 

työkyvyn lopullista alenlumista voida riittävällä 
varmuudella arvioida, on korvaus myönnettävä 
määräajaksi ja korvauksen saaja on velvoitetta
va jatkokorvauksen saamista varten esittämään 
uusi selvitys korvauksen suuruuteen vaikutta
vista seikoista. Selvityksen hankkimisesta aiheu
tuneet tarpeelliset kustannukset suorittaa va
kuutuslaitos. 
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45 §. 
Jos se selvitys, johon vakuutuslaitoksen tai 

vakuutusoikeuden antama päätös korvauksesta 
perustuu, jäljestäpäin havaitaan olennaisesti vää
räksi tai puutteelliseksi, olkoon vakuutusoikeu
della valta, mikäli on kysymys korvau!esen suu
ruudesta, hakemuksesta ja asianosaisia kuul
tuaan, poistaa aikaisempi päätös ja ottaa asia 
uudelleen käsiteltäväksi. 

46 §. 
Jos ne seikat, joista elinkoron, sen yhteydes

sä maksettavan lisän tai huoltoeläkkeen suuruus 
riippuu, olennaisesti muuttuvat, voidaan kor
vausmäärä oikaista. Samoin voidaan menetellä, 
milloin elinkoronsaajan ansaitsemiskyky on li
sääntynyt hänelle annetun invaliidihuol!on joh
dosta. 

Jos vakuutuslaitos katsoo !tarpeelliseksi, tulee 
elinkoron saajan vakuutuslaitoksen vaatimuk
sesta, uhalla, että hän muutoin menettää oikeu
tensa elinkoron saamiseen, alistua vakuutuslai
toksen tai, jos elinkoronsaaja niin haluaa, va
kuutusoikeuden määräämän lääkärin tarkastetta
vaksi. 

47 §. 
Päiväraha ja siihen liittyvät lisät on makset

tava ainakin kerran kuukaudessa jälkikäteen, 
ei kuitenkaan useammin kuin kerran viikossa. 
Elinkorko lisineen sekä huoltoeläke maksetaan, 
jolleivät asianosaiset toisin sovi, kuukausittain 
etukäteen. Jos maksettava määrä kuukaudessa 
on pienempi kuin sata markkaa, saadaan etuu
det suorittaa pitemmin väliajoin, kuitenkin vä
hintään kerran vuodessa. 

Suoritettava korvaus on, jolleivät asianosai
set toisin sovi, vakuutuslaitoksen toimesta ja 

Ehdotus 

( 45 § kumotaan) 

46 § 
Jos tapaturmaeläkkeen, haittarahan, niihin 

liittyvien !isien tai perhe-eläkkeen suuruuteen 
vaikuttavat seikat olennaisesti muuttuvat, voi
daan korvausmäärää oikaista. 

Korvauksen saaja on velvollinen vakuutuslai
toksen määräyksestä ja sen kustanuksella käy
mään korvaukseen vaikuttavan vammansa tai 
sairautensa selvittämistä varten tutkittavana va
kuutuslaitoksen nimeämän lääkärin luona tai 
sen osoittamassa sairaalassa. Niin ikään kor
vauksen saaja on velvollinen vakuutuslaitoksen 
pyynnöstä kohtuullisessa ajassa toimittamaan 
sille selvityksen korvauksen suuruuteen vai
kuttavista muista seikoista. Jos korvauksen saa
ja ilman hyväksyttävää syytä jättää tutkimus
määräyksen tai selvityspyynnön noudattamatta, 
voidaan kysymyksessä olevan korvauksen mak
saminen keskeyttää, kunnes määräystä tai pyyn
töä on noudatettu. 

47 § 
Päiväraha ja siihen liittyvät lisät on makset

tava ainakin kerran kuukaudessa jälkikäteen, 
ei kuitenkaan useammin kuin kerran viikossa. 
T apaturmaeläke, jatkuvana maksettava haitta
raha ja näihin liittyvät lisät sekä perhe-eläke 
ja korvaus kodinhoitokustannuksista makse
taan, jolleivat asianomaiset toisin sovi, kuukau
sittain etukäteen. Jos maksettava määrä kuu
kaudessa olisi pienempi kuin sata markkaa, voi 
suoritus tapahtua pitemmin väliajoin, kuitenkin 
vähintään kerran vuodessa. 

Suoritettava korvaus on, jos asianomaiset ei
vät toisin sovi, vakuutuslaitoksen toimesta ja 
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kustannuksella pidettävä korvaukseen oikeute
tun saatavana siinä kotimaisessa postitoimis
tossa, jonka korvauksensaaja määrää. 

49 §. 
Jos elinkorko tai huoltoeläke lakkaa, keskey

tyy tai pienenee sellaisesta syystä, jonka sattu
misen ajankohtaa ei etukäteen voida tietää, on 
muutoksen ajankohta oleva se erääntymispäivä, 
joka lähinnä seuraa sanotun syyn ilmenemisen 
jälkeen. 

50 §. 
Jollei maksettavaksi langennutta korvauserää 

ole nostettu kolmen vuoden kuluessa, on oikeus 
siihen menetetty. 

51 §. 
Vapausrangaistukseen tuomitulle taikka ylei

seen työ- tai kasvatuslaitokseen tahi muuhun 
vastaavaan laitokseen määrätylle tai otetulle 
korvauksensaajalle ei makseta päivärahaa, elin
korkoa, siihen liittyvää lisää, sairaalalisää eikä 
huoltoeläkettä siltä ajalta, minkä vapausrangais
tuksen kärsiminen tai laitoksessaolo kestää kol
mea kuukautta kauemmin. 

Ehdotus 

kustannuksella pidettävä korvaukseen oikeute
tun saatavana siinä kotimaisessa rahalaitokses
sa, jonka korvauksen saaja määrää. Jollei raha
laitosta ole määrätty, suoritettava korvaus pide
tään siihen oikeutetun saatavana tämän asuin
paikan postitoimipaikasta. 

49 § 
Jos tapaturmaeläke, haittaraha, perhe-eläke 

tai korvaus kodinhoitokustannuksista on lak
kautettava, keskeytettävä tai sen määrää pie
nennettävä ennalta arvaamattomasta syystä, teh
dään muutos lähinnä seuraavasta mahdollisesta 
päivästä lukien. 

50 § 
Jollei erääntynyttä korvaus tai muuta suori

tusta ole nostettu kolmen vuoden kuluessa, on 
oikeus siihen menetetty. 

Milloin korvausta ryhdytään uudelleen mak
samaan sen oltua keskeytyneenä työntekijästä 
johtuvasta syystä, korvausta ei ilman erityistä 
syytä makseta vuotta pitemmältä ajalta takau
tuvasti. 

51 § 
Vapausrangaistukseen tuomitulle, tutkinta

vankeudessa olevalle taikka yleiseen työlaitok
seen tai muuhun vastaavaan laitokseen määrä
tylle tai otetulle korvauksen saajalle ei ilman 
erityistä syytä makseta päivärahaa, tapaturtna
eläkettä, niihin liittyviä lisiä eikä perhe-elä
kettä siltä ajalta, jonka vapausrangaistuksen 
suorittaminen, vapausrangaistuksen vähennyk
senä huomioon otettu tulkintavankeudessa ole
minen tai laitoksessa olo kestää kolmea kuu
kautta kauemmin. 

5 luku 

Muutoksenhaku 

53 §. 
Joka ei tyydy vakuutuslaitoksen antamaan 

päätökseen, saa hakea siihen muutosta vakuu
tusoikeudelta kirjallisella valituksella viimeis
tään ennen kello 12 kolmantenakymmenente
nä päivänä sen päivän jälkeen, jona valittaja 
on saanut tiedon vakuutuslaitoksen päätöksestä. 

53 § 
Tapaturmavakuutusasioissa toimivat muutok

senhakueliminä tapaturmalautakunta ja vakuu
tusoikeus. 



N:o 53 45 

Voimassa oleva laki 

V akuotusmaksun ulosmittausta koskeva va
litus, joka tehdään sillä perusteella, että mak
suunpano on ollut lain tai sopimuksen vastai
nen, on annettava vakuutusoikeudelle viimeis
tään kolmantenakymmenentenä päivänä ennen 
kello kahtatoista ulosmittauksen toimittamises
ta. Muutoin noudatettakoon, mitä verojen ja 
yleisten maksujen ulosmittauksesta on erikseen 
säädetty. 

Joka ei tyydy vakuutusoikeuden päätökseen, 
mikäli on kysymys siitä, oikeuttaako ruumiin
vamma, sairaus tai kuolema tämän lain mukai
seen korvaukseen, tahi siitä, kenen on korvaus 
suoritettava, taikka 2 momentissa mainitussa 
asiassa annettuun päätökseen, milloin vakuutus
maksujen määrä ylittää kaksisataa markkaa, 
saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta 
viimeistään ennen kello 12 kuudentenakymme
nentenä päivänä sen päivän jälkeen, jona valit
taja on saanut tiedon vakuutusoikeuden pää
töksestä. Vakuutusoikeuden 6 §:n 2 kohdassa 
tarkoitetun henkilön oikeutta huoltoeläkkeeseen 
koskeva päätös on lopullinen, ei kuitenkaan sil
tä osalta, kuin on kysymys 1-5 §:ssä sääde
tyis:tä korvattavuuden edellytyksistä. 

Milloin vakuutusoikeuden päätöksestä tehtyä 
valitusta ei ole heti jätettävä tutkittavaksi otta
matta tai hylättävä, on vastapuolelta vaadittava 
vastaus virkateitse. 

Korkeimman oikeuden päätös voidaan kirjoit
taa ottamatta siihen selostavaa osaa ja liittää 
vakuutusoikeuden päätökseen tai sen virallisesti 
oikeaksi todistettuun jäljennökseen. 

Ehdotus 

Tapaturmalautakunnassa on päätoiminen pu
heenjohtaja, vähintään kaksi varapuheenjohtajaa 
ja vähintään kolme lakimies- ja kolme lääkäri
jäsentä sekä vähintään kuusi työmarkkinajäsentä. 
Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäse
net toimivat tuomarin vastuulla ja heillä on hen
kilökohtaiset varamiehet. Jos puheenjohtaja 
ennestään on valtion virassa tai toimessa, t•a
pautuu hän sen hpitamisesta siksi ajaksi, jona 
hän toimii puheenjohtajana. 

Valtioneuvosto määrää puheenjohtajan, vara
puheenjohtajat, muut jäsenet ja heidän varamie
hensä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Työmark
kinajäsenistä on ainakin kolme määrättävä työn
antajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestö
jen ja ainakin kolme työntekijäin ja toimihen
kilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien kes
kusjärjestöjen ehdotuksesta. Puheenjohtajan, 
varapuheenjohtajien ja lakimiesjäsenten tulee 
olla tuomarin virkaan oikeuttavan tutkinnon 
suorittaneita ja tapaturmavakuutukseen hyvin 
perehtyneitä. Lääkärijäsenten tulee olla vakuu
tuslääketieteeseen perehtyneitä laillistettuja lää
käreitä. Lautakunta voi toimia jaostoihin jakau
tuneena. 

Tapaturmalautakunnan lopullinen päätös pan
naan täytäntöön niin kuin riita-asiassa annettu 
lainvoiman saanut tuomio, jollei toisin säädetä. 

Tapaturmalautakunnan totmznnasta aiheutu
vat kustannukset vakuutuslaitokset suorittavat 
lautakunnan käsiteltäviksi tulevien asioiden lu
kumäärän mukaisessa suhteessa, kuitenkin niin, 
että kunkin laitoksen on suoritettava vähintään 
2 000 markkaa. 

Tarkemmat säännökset tapaturmalautakun
nasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista sääde
tään asetuksella. 
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Oikeudesta toimittaa valituskirja vakuutusoi
keudelle ja korkeimmalle oikeudelle postitse tai 
lähetin välityksellä on erikseen säädetty. 

Jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, 
katsotaan valittajan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona 
päätös on vakuutuslaitoksesta tai vakuutusoi
keudesta hänen ilmoittamallaan osoitteella va
rustettuna pantu postiin. 

Ehdotus 

53 a § 
Joka ei tyydy vakuutuslaitoksen antamaan 

päätökseen, saa hakea siihen muutosta tapatur
malautakunnalta kirjallisella valituksella vii
meistään kolmantenakymmenentenä päivänä sen 
päivän jälkeen, jona valittaja on saanut tiedon 
päätöksestä. 

Joka ei tyydy tapaturmalautakunnan edellä 
mainitussa asiassa antamaan päätökseen, saa 
hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta kir
jallisella valituksella 1 momentissa säädetyssä 
ajassa päätöksen tiedoksi saatuaan. 

Mitä edellä 42 §: ssä on säädetty puhevallan 
käyttämisestä tämän lain mukaista korvausta 
koskevassa asiassa, on vastaavasti voimassa 
haettaessa muutosta vakuutuslaitoksen tai tapa
turmalautakunnan päätökseen. 

Milloin tapaturmalautakunnan päätöksestä 
tehtyä valitusta ei ole heti jätettävä tutkimatta 
tai hylättävä, on vastapuolelta vaadittava vas
taus viran puolesta. 

Jollei valituksen yhteydessä muuta näytetä, 
katsotaan valittajan saaneen päätöksestä tiedon 
seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös 
on vakuutuslaitoksesta tai tapaturmalautakun
nasta hänen ilmoittamallaan osoitteella varustet
tuna pantu postiin. 

Vakuutuslaitoksen päätöstä on muutoksen
hausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on 
lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. 

53 b § 
Jos 53 a §:ssä tarkoitetussa asiassa annettu 

päätös on perustunut väärään tai puutteelliseen 
selvitykseen taikka ilmeisesti ei ole ollut lain 
mukainen, vakuutusoikeus voi sanotussa lain
kohdassa asetetun määräajan päätyttyä vakuu
tuslaitoksen esityksestä tai sen hakemuksesta, 
jota asia koskee, kuultuaan muita asianomaisia 
poistaa päätöksen ja ottaa tai määrätä asian 
uudelleen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sano-
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54 §. 
Jos vakuutuslaitokselle määräajassa tehtävä 

hakemus tai ilmoitus on saapunut perille tä
män ajan päätyttyä, älköön tämä seikka olko 
esteenä korvauksen myöntämiselle, jos myöhäs
tymiseen on ollut painavia syitä. 

Jos vakuutusoikeudelle määräajassa annettava 
valitus tai muu kirjelmä on saapunut perille 
tämän ajan päättymisen jälkeen, voidaan se 
tästä huolimatta, 1 momentissa mainituin edel
lytyksin, ottaa tutkittavaksi. 

54 a § 
Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä 

lakia on sovellettava, on vakuutusoikeudessa 
siitä annetussa laissa tarkoitettuina maallikko
jäseninä kaksi työnantaja- ja kaksi työntekijä
jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä. Näi-

Ehdotus 

tun esityksen vakuutuslaitos voi, kunnes asia 
on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää 
korvauksen maksamisen tai maksaa sen esityk
sensä mukaisin määrin. 

Jos kysymys on evätyn edun myöntämisestä 
tai myönnetyn edun lisäämisestä, voivat myös 
vakuutuslaitos ja tapaturmalautakunta aikaisem
man lainvoimaisen päätöksen estämättä käsitel
lä asian uudelleen. 

Tämän lain mukainen aiheettomasti maksettu 
etu voidaan jättää takaisin perimättä, jos sen 
myöntämisen tai maksamisen ei ole katsottava 
johtuneen korvauksen saajan tai hänen edusta
jansa vilpi!lisestä menettelystä. 

53 c § 
Joka katsoo, että vakuutuslaitoksen tämätJ 

lain perusteella määräämän maksun maksuun
pano on ollut lain tai sopimuksen vastainen, 
saa siitä tehdä kirjallisen perustevalituksen ta
paturmalautakunnalle viimeistään kahden vuo
den kuluessa sitä seuraavan vuoden alusta lu
kien, jona saaminen on määrätty tai maksuun
pantu. Jos sellainen valitus tehdään ulosmit
tauksen johdosta, on lisäksi voimassa, mitä ve
rojen ja maksujen ulosotossa on perustevalituk
sesta säädetty. 

Joka ei tyydy tapaturmalautakunnan 1 mo
mentissa mainitussa asiassa antamaan päätök
seen, saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeu
delta kirjallisella valituksella 53 a §: ssä sääde
tyssä määräajassa. 

54 § 
Jos vakuutuslaitokselle määräajassa tehtävä 

hakemus tai ilmoitus on saapunut perille tämän 
ajan päätyttyä, tämä seikka ei ole esteenä kor
vauksen myöntämiselle, jos myöhästymiseen on 
ollut painavia syitä. 

Jos tapaturmalautakunnalle tai vakuutusoi
keudelle määräajassa annettava valitus tai muu 
kirjelmä on saapunut perille tämän ajan päät
tymisen jälkeen, voidaan se tästä huolimatta 1 
momentissa mainituin edellytyksin ottaa tutkit
tavaksi. 

54 a §. 
Niiden asioiden käsittelyä varten, joihin tätä 

lakia on sovellettava, on vakuutusoikeudessa sii
tä annetussa laissa tarkoitettuina maallikkojä
seninä kaksi työnantaja- ja kaksi työntekijäjä
sentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä. Näi-
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den tulee olla työoloihin perehtyneitä, ja heistä 
osallistuu vakuutusoikeuden istuntoon saman
aikaisesti yksi työnantaja- ja yksi työntekijä
jäsen. 

Työnantaja- ja työntekijäjäsenet sekä varajä
senet määrää valtioneuvosto sosiaaliministeriön 
esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hei
dän määräämistään varten on asianomaisille 
työnantajain ja työntekijäin edustavimmille kes
kusjärjestöille annettava tilaisuus tehdä omalta 
kohdaltaan ehdotuksensa, jonka tulee käsittää 
kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin jäse
niksi ja varajäseniksi tarvitaan. 

60 §. 
Tämän lain 11 ja 12 §:ssä, 16 §:n 2 ja 5 

momentissa ja 20 §:ssä säädettyjä markkamää
riä tarkistetaan kalenterivuosittain maan ylei
sessä palkkatasossa tapahtuneiden muutosten 
johdosta sen palkkaindeksin mukaan, joka vuo
sittain vahvistetaan työntekijäin eläkelain ( 3951 
61) 9 §: n soveltamista varten. Tarkistetut 
markkamäärät pyöristetään siten, että 20 § :n 
2 momentissa säädetty markkamäärä pyöriste
tään lähimmäksi täydeksi 10 penniksi, saman 
pykälän 1 momentissa säädetty markkamäärä 
lähimmäksi täydeksi markaksi, 12 §:ssä sääde
tyt markkamäärät lähimmäksi täydeksi 10 mar
kaksi, 11 §:ssä ja 16 §:n 2 momentissa sää
detyt markkamäärät lähimmäksi täydeksi 100 
markaksi sekä 16 §:n 5 momentissa säädetty 
markkamäärä lähimmäksi täydeksi 500 mar
kaksi. 

Elinkorkoon ja huoltoeläkkeeseen tehdään 
indeksitarkistus ja ennakkokorotus noudattaen 
vastaavasti, mitä työntekijäin eläkelain (395 1 
61) 9 §:ssä säädetään. Samanlainen tarkistus 
ja korotus tehdään myös kertakaikkiseen kor
vaukseen sitä maksettaessa. Sanottuina kor
vauksina maksetaan kulloinkin kuitenkin vä
hintään voimassa olevan lain 16 §:n 5 mo
mentista johtuva määrä. 

Hautausapua sekä avuttomuuden, pitovaat
teiden kulumisen ja opaskoiran pitämisen pe
rusteella tulevia enimmäismäärän mukaisia li
siä korotetaan vuosittain 1 momentin mukai
sesti. Jos lisä on myönnetty vähennettynä, on 
korotusta suhteellisesti vastaavasti vähennet
tävä. 

Ehdotus 

den tulee olla työoloihin perehtyneitä ja heistä 
osallistuu vakuutusoikeuden istuntoon saman
aikaisesti yksi työnantaja- ja yksi työntekijä
jäsen. 

Työnantaja- ja työntekijäjäsenet sekä varajäse
net valtioneuvosto määrää kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Heidän määräämistään varten on 
työnantajayhdistysten edustavimmille keskusjär
jestöille sekä työntekijäin ja toimihenkilöiden 
ammattiyhdistysten edustavimmille keskusjärjes
töille annettava tilaisuus tehdä omalta kohdal
taan ehdotuksensa. 

60 § 
Tämän lain 11 ja 12 §:ssä, 16 §:n 3 ja 6 

momentissa, 20 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 
53 §:n 5 momentissa säädettyjä markkamääriä 
tarkistetaan kalenterivuosittain maan yleisessä 
palkkatasossa tapahtuneiden muutosten johdosta 
sen palkkaindeksin mukaan, joka vuosittain vah
vistetaan työntekijäin eläkelain (395/61) 9 §:n 
soveltamista varten. Tarkistetut markkamäärät 
pyöristetään siten, että 20 §:n 2 momentissa 
säädetty markkamäärä pyöristetään lähimmäksi 
täydeksi 10 penniksi, saman pykälän 1 momen
tissa säädetty markkamäärä lähimmäksi täy
deksi markaksi, 12 §:ssä säädetyt markkamää
rät lähimmäksi täydeksi kymmeneksi markaksi, 
11 §:ssä, 16 §:n 3 ja 6 momentissa sekä 53 
§:n 5 momentissa säädetyt markkamäärät lä
himmäksi täydeksi sadaksi markaksi. 

T apaturmaeläkkeeseen, jatkuvana maksetta
vaan haittarahaan ja perhe-eläkkeeseen tehdään 
indeksitarkistus ja ennakkokorotus noudattaen 
vastaavasti, mitä työntekijäin eläkelain 9 §: ssä 
säädetään. T arkistettuna korvauksena makse
taan kulloinkin vähintään voimassa olevan lain 
16 §:n 6 momentissa johtuva määrä. 

Kertakaikkisena maksettavaan korvaukseen 
tehdään indeksitarkistus ja ennakkokorotus kor
vauksen maksamisajankohdan mukaan. 
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Vakuutusyhtiöille 2 ja 3 momentin mukai
sista korotuksista johtuvia menoja varten on 
tarpeellinen erä otettava huomioon tapaturma
vakuutuslaissa säädettyä, vakuuttamisvelvolli
sen työnantajan vakuutusmaksua määrättäessä. 
Sanottujen korotusten kustantamiseksi tarpeel
listen maksujen perusteet ja maksujen jaon 
vakuutuslaitosten kesken vahvistaa sosiaali- ja 
terveysministeriö. 

Ehdotus 

Hautausapua sekä 20 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitettuja lisiä korotetaan vuosittain 1 mo
mentin mukaisesti. 

Vakuutusyhtiölle 2, 3 ja 4 momentin mukai
sista korotuksista sekä tapaturmalautakunnasta 
johtuvia menoja varten on tarpeellinen erä otet
tava huomioon tapaturmavakuutuslaissa säädet
tyä vakuuttamisvelvollisen työnantajan vakuu
tusmaksua määrättäessä. T apaturmalautakun
nasta johtuvia menoja lukuun ottamatta sanot
tujen korotusten kustantamiseksi tarpeellisten 
maksujen perusteet ja maksujen jaon vakuutus
laitosten kesken vahvistaa sosiaali- ja terveys
ministeriö. 

Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 
tämän pykälän soveltamisesta. 

7 168100393A 

65 a § 
Valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen 

yhteisön viranomainen tai laitos, julkisessa vi
rassa oleva lääkäri, sairaala, eläketurvakeskus 
sekä lakisääteistä vakuutusta harjoittava vakuu
tus- tai eläkelaitos on velvollinen pyynnöstä an
tamaan tässä laissa tarkoitetulle vakuutuslaitok
selle sekä muutoksenhakuviranomaiselle maksut
ta kaikki hallussa olevat käsiteltävänä olevat 
vakuutus- ja korvausasian ratkaisuun vaikutta
vat tiedot. Sama koskee työnantajaa ja työpaik
katerveydenhuollosta vastaavaa lääkäriä, jolla on 
tämän toimensa perusteella hallussaan vahin
goittuneen terveydentilaa koskevaa aineistoa. 
Vakuutuslaitos on velvollinen maksamaan koh
tuullisen palkkion tässä pykälässä säädetyn vel
voituksen perusteella annetusta lääkärinlausun
nosta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1982. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tämän lain 14 §:n 4 momenttia sovelletaan 
siinä tarkoitettuihin lääkärintutkimuksiin, jotka 
on suoritettu tämän lain voimassa ollessa. 
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3. 

Ehdotus 

Tätä lakia sovellettaessa pidetään 20 §:n 1 ja 
2 momentissa säädettyjä markkamääriä vuoden 
1971 yleistä palkkatasoa vastaavina. 

Tämän lain 26 §:ää sovelletaan myös päivä
rahaan ja elinkorkoon, joka perustuu ennen 
tämän lain voimaantuloa sattuneeseen tapatur
maan. 

Mitä tämän lain 60 §: ssä on säädetty tapa
turmaeläkkeestä, perhe-eläkkeestä ja kertakaik
kisesta korvauksesta, sovelletaan vastaavasti en
nen tämän lain voimaantuloa sattuneen tapatur
man perusteella maksettavaan elinkorkoon, huol
toeläkkeeseen ja elinkoron sijasta maksettavaan 
kertakaikkiseen korvaukseen. 

Vakuutuslaitoksen päätökseen haetaan valit
tamalla muutosta tapaturmalautakunnalta, jos 
päätös on annettu tämän lain tultua voimaan. 

Vakuutusoikeudessa ja korkeimmassa oikeu
dessa tämän lain voimaan tullessa vireillä ole
vat muutoksenhakuasiat on käsiteltävä loppuun 
aikaisemman lain mukaan. Vakuutusoikeuden 
antamaan päätökseen aikaisemman lain mukai
sesti vireille tulleessa valitus- tai alistusasiassa 
haetaan valittamatta muutosta aikaisemman lain 
mukaan. 

Milloin muualla laissa olevan säännöksen pe
rusteella valeuutuslaitoksen tapaturma- tai am
mattitautiasiassa antamaan päätökseen olisi ha
ettava valittamatta muutosta vakuutusoikeudel
ta, on valitus sen sijasta tehtävä tapaturmalau
takunnalle, jos päätös on annettu tämän lain 
tultua voimaan. 

Laki 
eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta 

annetun lain 3 ja 4 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin 
otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta 3 0 päivänä joulukuuta 1946 annetun lain ( 894/ 
46) 3 ja 4 §, 

näistä 3 §,sellaisena kuin se on 9 päivänä kesäkuuta 1961 annetussa laissa (306/61), 
näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

3 §. 
Tässä laissa säädettyä korvausta saadaan ryh

tyä suodttamaan vasta sen ajan päättymistä 
seuranneelta ajalta, jonka vahingoittunut tai 

Ehdotus 

3 § 
Tässä laissa säädettyä korvausta saadaan ryh

tyä suorittamaan, jollei erityistä syytä ole toisin 
päättää, vasta sen ajan päättymistä seuranneelta 
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sairastunut on ollut 1 § :ssä 1tarkoitetussa ase
massa. Tarpeellinen sairaanhoito, jota valtio 
tai kunta muulla perusteella ei ole velvollinen 
toimittamaan, on kuitenkin annettava. Samoin 
suoritetaan, jos tapaturma on kohdannut työlai
toksessa huoltoavun korvaamista tai elatusavun 
suorittamista varten pidettävää työvelvollista, 
työlaitokselle korvaus siltä ajalta, jona häntä 
laitoksessa pidetään, käytettäväksi hänen elatuk
seensa ja hänen korvattavansa huoltoavun tai 
suoritettavansa elatusavun maksamiseen. 

4 §. 
Jos henkilö, jolle tai jonka omaiselle 1 §:n 

mukaan on suoritettava korvausta, on rikoksen 
perusteella tuom1ttu maksamaan vahingonkor
vausta ruumiinvammasta tai korvausta ruumiin
vamman johdosta kuolleen henkilön omaiselle, 
saatakoon vahingoittuneelle tai sairastuneelle 
tahi hänen omaiselleen tämän lain mukaan 
suoritettava korvaus, sairaanhoito- ja hautaus
kustannusten korvauSita lukuun ottamatta, ko
konaisuudessaan panna ulosmittaukseen sano
tun korvaussaamisen maksamiseksi. Rikoksen 
perusteella tuomitun muun vahingon korvauk
sen maksamiseksi asianomistajalle pantakoon 
ulosmittaukseen enintään puolet edellä tarkoite
tusta korvauksesta. 

4. 

Ehdotus 

ajalta, jonka vahingoittunut tai sairastunut on 
ollut 1 §:ssä tarkoitetussa asemassa. Haittaraha 
ja tarpeellinen sairaanhoito, jota valtio tai kun
ta muulla perusteella ei ole velvollinen toimitta
maan, on kuitenkin annettava. 

4 § 
Jos henkilö, jolle tai jonka omaiselle 1 §:n 

mukaan on suoritettava korvausta, on rikoksen 
perusteella tuomittu maksamaan vahingonkor
vausta ruumiinvammasta tai korvausta ruumiin
vamman johdosta kuolleen henkilön omaiselle, 
saadaan vahingoittuneelle tai sairastuneelia tai 
hänen omaiselleen tämän lain mukaan suori
tettava korvaus, haittaraha ja sairaanhoito- ja 
hautauskustannusten korvausta lukuun ottamat
ta, kokonaisuudessaan panna ulosmittaukseen 
sanotun korvaussaamisen maksamiseksi. Rikok
sen perusteella tuomitun muun vahingon kor
vauksen maksamiseksi asianomistajalle saadaan 
ulosmitata enintään puolet edellä tarkoitetusta 
korvauksesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1982. 

Laki 
tapaturmakorvausta saavien invaliidihuollosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tapaturmakorvausta saavien invaliidihuollosta 
20 päivänä joulukuuta 1963 annetun lain (592/63) 1, 4 ja 5 §, 

näistä 1 §, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa ( 696/68) , 
näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

1 §. 
Työntekijäin eri tapaturmavakuutuslakien no

jalla tai niissä olevien perusteiden mukaisesti 
päivärahaa tai elinkorkoa saavalle annetaan 
tarvittaessa hänen 1työ- ja toimintakykynsä sekä 
ansiomahdollisuuksiensa parantamiseksi 20 päi
sa parantamiseksi tapaturmavakuutuslain ( 608/ 

Ehdotus 

1 § 
Työntekijäin eri tapaturmavakuutuslakien no

jalla tai niissä olevien perusteiden mukaisesti 
päivärahaa tai elinkorkoa taikka tapaturmaelä
kettä saavalle annetaan tarvittaessa hänen työ
ja toimintakykynsä sekä ansiomahdollisuuksien
vänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuu-
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tuslain ( 608/48) 14 §: ssä tarkoitettua invalii
dihuoltoa sen mukaisesti kuin jäljempänä sää
detään. Invaliidihuoltoa ei kuitenkaan anneta 
korvauksen saajalle, joka ei vakinaisesti asu 
Suomessa. 

Invaliidihuoltoa annetaan sellaisen vamman 
tai ammattitaudin johdosta, jonka perusteella 
1 momentissa tarkoitettua päivärahaa tai elin
korkoa suoritetaan. 

Invaliidihuoltoa voidaan myös antaa päivä
rahaa tai elinkorkoa aikaisemmin saaneelle, mi
käli on katsottava olevan todennäköistä, että 
hänen työ- ja toimintakykynsä sekä ansiomah
dollisuutensa voisivat korvattavan vamman tai 
ammattitaudin johdosta myöhemmin olennai
sesti heikentyä. 

4 §. 
Jos korvauksen saaja on otettu sairaalaan tai 

muuhun lääkärin valvonnan alaiseen laitokseen 
kuntouttamishoidon antamista varten tai jos 
hänelle annetaan ammattikoulutusta tahi työ
hönvalmennusta, suoritetaan päiväraha ja elin
korko haitta-asteeseen katsomatta täysimääräi
senä sen mukaisesti kuin asetuksella tarkemmin 
määrätään. 

5 § 
Milloin eri vakuutuslaitokset suorittavat päi

värahaa tai elinkorkoa samalle henkilölle kah
den tai sitä useamman tapaturman johdosta, 
päättää invaliidihuollon myöntämisestä, jollei 
sitä koskeva kysymys jo ole vireillä toisessa va
kuutuslaitoksessa, se vakuutuslaitos, joka suo
rittaa korvausta viimeksi sattuneen tapaturman 
johdosta. Invaliidihuollon antamisesta tällöin 
johtuvien kustannusten jako vakuutuslaitosten 
kesken suoritetaan sosiaaliministeriön määrää
mien perusteiden mukaan. 

Ehdotus 

48) 14 §: ssä tarkoitettua invalidihuoltoa sen 
mukaisesti kuin jäljempänä säädetään. I nvalidi
huoltoa ei kuitenkaan anneta korvauksen saa
jalle, joka ei vakinaisesti asu Suomessa. 

I nvalidihuoltoa annetaan sellaisen vamman 
tai ammattitaudin johdosta, jonka perusteella 1 
momentissa tarkoitettua päivärahaa tai elin
korkoa tai tapaturmaeläkettä suoritetaan. 

Invalidihuoltoa voidaan myös antaa päivä
rahaa tai elinkorkoa tai tapaturmaeläkettä aikai
semmin saaneelle, jos on katsottava olevan 
todennäköistä, että hänen työ- ja toimintaky
kynsä sekä ansiomahdollisuutensa voisivat kot
vattavan vamman tai ammattitaudin johdosta 
myöhemmin olennaisesti heikentyä. 

4 § 
Jos korvauksen saaja on otettu sairaalaan tai 

muuhun lääkärin valvonnan alaiseen laitokseen 
kuntouttamishoidon antamista varten tai jos 
hänelle annetaan ammattikoulutusta tai työhön
valmennusta, suoritetaan päiväraha, elinkorko 
ja tapaturmaeläke haitta-asteeseen tai työkyvyn 
alentumiseen katsomatta täysimääräisenä sen 
mukaisesiti kuin asetuksella tarkemmin sääde-
tään. 

5 § 
Milloin eri vakuutuslaitokset suorittavat päi

värahaa, elinkorkoa tai tapaturmaeläkettä sa
malle henkilölle kahden tai sitä useamman tapa
turman johdosta, päättää invalidihuollon myön
tämisestä, jollei sitä koskeva kysymys jo ole 
vireillä toisessa vakuutuslaitoksessa, se vakuu
'tuslaitos, joka suorittaa korvausta viimeksi sat
tuneen tapaturman johdosta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1982. 
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Asetus 
tapaturmalautakunnasta 

Sosiaali- ja terveystnlmstenon toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin 
esittelystä säädetään 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain 53 §:n 6 mo
mentin, sellaisena kuin se on päivänä kuuta 1981 annetussa laissa ( /81), nojalla: 

1 § 
Tapaturmalautakunta to1m11 ensimma1senä 

muutoksenhakuelimenä sille lakisääteisen tapa
turmavakuutuksen piiriin kuuluvissa asioissa. 

2 § 
Tapaturmalautakunnassa on paatolmmen pu

heenjohtaja, vähintään kaksi varapuheenjohtajaa 
ja vähintään kolme lakimies- ja kolme lääkäri
jäsentä sekä vähintään kuusi työmarkkinajäsentä. 
Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäse
net toimivat tuomarin vastuulla ja heillä on 
henkilökohtaiset varamiehet. Jos puheenjohtaja 
ennestään on valtion virassa tai toimessa, vapau
tuu hän sen hoitamisesta siksi ajaksi, jona hän 
toimii puheenjohtajana. 

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajat, muut 
jäsenet ja heidän varamiehensä määrää valtio
neuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Työ
markkinajäsenistä on ainakin kolme määrättävä 
työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjär
jestöjen ja ainakin kolme työntekijäin ja toimi
henkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien 
keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Ehdotuksiin on 
liitettävä selvitys siitä, että ehdotetut henkilöt 
suostuvat ottamaan jäsenyyden vastaan. Puheen
johtajan, varapuheenjohtajien ja lakimiesjäsen
ten tulee olla tuomarin virkaan oikeuttavan tut
kinnon suorittaneita ja tapaturmavakuutukseen 
hyvin perehtyneitä. Lääkärijäsenten tulee olla 
vakuutuslääketieteeseen perehtyneitä laillistet
tuja lääkäreitä. 

3 § 
Lautakunnassa on tarpeellinen määrä esitteli

jäitä ja tarpeellinen toimistohenkilökunta. Esit
telijäiden tulee olla tuomarin virkaan oikeutta
van tutkinnon suorittaneita. Esitteliiän ottaa 
tapaturmalautakunta, joka myös päättää hänen 
työsuhteensa ehdoista. Toimistohenkilökunnan 
ottaa tapaturmalautakunnan hallintojaosto. 

4 § 
Tapaturmalautakuntaa koskevat hallinto

asiat ratkaisee hallintojaosto. Hallintojaoston 
puheenjohtajana toimii tapaturmalautakunnan 
puheenjohtaja ja jäseninä tapaturmalautakunnan 
varapuheenjohtajat sekä kaksi työmarkkinajä
sentä, joista toisen ovat nimenneet työnantaja
yhdistysten keskusjärjestöjen edustajat ja toisen 
työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdis
tysten keskusjärjestöjen edustajat keskuudestaan. 

5 § 
Tapaturmalautakunta toimii muutoksenhaku

asioissa jaostoihin jakautuneena ellei jäljempänä 
asiasta muuta säädetä. 

Jaostoon kuuluu puheenjohtaja, lakimiesjäsen, 
lääkärijäsen sekä kaksi työmarkkinajäsentä, 
joista toisen tulee olla työnantajayhdistyksen 
sekä toisen työntekijäin ja toimihenkilöiden 
ammattiyhdistyksen edustaja. 

Jaosto on päätösvaltainen, kun jaoston pu
heenjohtaja ja kaksi työmarkkinajäsentä tai vara
jäsentä, joista toisen tulee olla työnantajayhdis
tyksen edustaja ja toisen työntekijäin ja toimi
henkilöiden ammattiyhdistyksen edustaja, on 
läsnä. Käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen 
olennaisesti riippuu lääketieteellisistä kysymyk
sistä, tulee lääkärijäsenen olla saapuvilla. 

Tapaturmalautakunnan jakautumisesta muu
toksenhakuasioissa jaostoihin päättää lautakunta. 

Jos tapaturmalautakunnassa ratkaistavalla 
asialla on periaatteellista merkitystä tai jos jaos
ton ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta 
käytännöstä, jaosto voi päättää tai lautakunnan 
puheenjohtaja määrätä asian käsiteltäväksi lauta
kunnan täysistunnossa. Täysistuntoa ei pi
dettäkö, jos enemmän kuin puolet varsinaisista 
jäsenistä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjoh
taja ovat estyneet. Täysistunnossa on myös käsi
teltävä lautakunnan työjärjestystä ja esittelijän 
ottamista koskevat asiat. Asiat päätetään lauta-
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kunnassa ja sen jaostossa esittelystä äänten enem
mistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätök
seksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kan
nattanut. Es1ttelijä allekirjoittaa lautakunnan 
toimituskirjat. 

6 § 
Asian käsittelyssä lautakunnassa noudatetaan 

laillista oikeudenkäyntijärjestystä. Lautakunnan 
jäsenen ja esitteliiän esteellisyydestä on voi
massa, mitä oikeudenkäymiskaaressa on tuoma
rin esteellisyydestä säädetty. 

Menettely tapaturmalautakunnassa on kirjal
linen. 

7 § 
Tapaturmalautakunta kokoontuu puheenjoh

tajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheen
johtajan kutsusta. 

Lautakunnan jaosto kokoontuu jaoston pu
heenjohtajan kutsusta. 

Jos lautakunnan jäsen on estynyt saapumasta 
kokoukseen, hänen on ilmoitettava siitä riittä
vän ajoissa lautakunnalle. 

8 § 
Lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmis

telusta huolehtivat es1ttelijät. Esittelijäiden tu-

lee hankkia tarpeelliset lisäselvitykset ennen 
asian esittelyä. 

9 § 
Jollei ole erityistä syytä muuhun järjestyk

seen, on asiat käsiteltävä siinä järjestyksessä, 
jossa ne ovat saapuneet. 

10 § 
Lautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustan

nukset kerätään Tapaturmavakuutuslaitosten 
Liitto ry:n toimesta vakuutuslaitoksilta ja kus
tannukset jaetaan vakuutuslaitosten kesken ka
lenterivuosittain niiden lautakuntaan vireille 
tulleiden asioiden lukumäärän mukaisessa suh
teessa, kuitenkin siten, että kukin vakuutuslai
tos maksaa vähintään 2 000 mk kalenterivuo
dessa. 

Lautakunnan palkkioiden ja palkkojen sa
moin kuin talousarvion vahvistamisesta anne
taan tarkemmat määräykset sosiaali- ja terveys
ministeriön päätöksellä. 

11 § 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammi

kuuta 1982. 


