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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikennevakuutuslain 
10 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liiken
nevakuutuslain säännös niiden kuljetus- ja eräi
den muiden kustannusten korvaamisesta, jotka 
aiheutuvat liikenneonnettomuudessa vammau
tuneen kuljettamisesta vahinkopaikalta hoitoon. 

Nykyisessä säännöksessä viitataan kumottuun 
tieliikennelakiin. Esityksen tarkoituksena on 
poistaa tämä vanhentunut viittaus. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
viipymättä lain vahvistamisen jälkeen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdote
tut muutokset 

Liikennevakuutuslain (279/59) 10 §:n .3 
momentissa, sellaisena kuin se on 2.3 päivänä 
joulukuuta 1964 annetussa laissa (638/64), 
on viitattu 29 päivänä maaliskuuta 1957 annet
tuun tieliikennelakiin ( 14 3/57). Tämä tielii
kennelaki on kumottu 3 päivänä huhtikuuta 
1981 annetulla tieliikennelailla (267/81). 
Tämä uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1 päi
vänä huhtikuuta 1982. Uuden lain valmiste
lun yhteydessä ei ollut havaittu liikenneva
kuutuslaissa olevaa kumottavaksi tarkoitettuun 
tieliikennelakiin olevaa viittausta. Tämä asian
tila ehdotetaan nyt korjattavaksi. 

Voimassa olevassa liikennevakuutuslain sään
nöksessä viitataan tieliikennelaissa tarkoitet
tuun liikenneonnettomuuteen. Säännöstä ehdo
tetaan muutettavaksi siten, että nimenomainen 
viittaus tieliikennelakiin poistetaan ja tämä 
viittaus korvataan yleisellä ilmauksella tielii
kenteessä tapahtuneesta liikenneonnettomuu
desta. 

Tieliikennelaki koskee liikennettä tiellä. Täs
sä laissa on myös säännöksiä, jotka velvoitta-
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vat ajoneuvon kuljettajan kuljettamaan liiken
neonnettomuudessa vammautunut saamaan hoi· 
toa. Laissa on niin ikään säännöksiä muiden 
onnettomuuteen osallisten auttamisvelvollisuu
desta. Nämä yleisen lain säännökset tulevat 
liikennevakuutuslain korvausvelvollisuutta mää
rättäessä edelleen sovellettaviksi. Yleisempään 
muotoon kirjoitettu liikennevakuutuslain sään
nös ottaa siten korvausvelvollisuutta määrät· 
täessä mahdollisimman laajasti huomioon tie
liikenteessä tapahtuneet liikenneonnettomuudet. 
Säännös säilyy ajanmukaisena, vaikka tieliiken
nelaki jälleen uudistettaisiin. 

Ehdotettu liikennevakuutuslain 10 §:n muu
tos ei aiheuta muutosta voimassa olevan lain 
aikana vakiintuneeseen korvausvelvollisuuteen 
eikä lisää korvauskustannuksia. 

2. Voi m aan t u 1 o 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan vii
pymättä sen jälkeen, kun se on vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 



2 N:o 95 

Laki 
liikennevakuutuslain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikenne
vakuutuslain 10 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1964 anne
tussa laissa ( 6 3 8/64 ) , näin kuuluvaksi: 

10 § 

Milloin joku tieliikenteessä tapahtuneen lii
kenneonnettomuuden johdosta on joutunut sel
laiseen tilaan, että on välttämätöntä heti kul
jettaa hänet saamaan hoitoa, on liikennevakuu
tusyhdistys, jos kuljetukseen on käytetty moot
toriajoneuvoa, velvollinen suorittamaan kor
vauksen kuljetuskustannuksista sekä kuljetta-

misesta johtuneesta moottoriaJoneuvon ja va
hingoittunutta kuljetuksen yhteydessä autta
neen henkilön vaatteiden vahingoittumisesta ja 
likaantumisesta. Tämä korvausvelvollisuus ei 
koske ajoneuvoa kuljetuksen aikana ehkä koh
danuutta muuta vahinkoa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1982 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sosiaali- ja terveysministeri Jacob Söderman 
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Liite 

Laki 
liikennevakuutuslain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikenne
vakuutuslain 10 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1963 anne
tussa laissa ( 638/64), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

10 § 

Milloin joku 29 päivänä maaliskuuta 1957 
annetussa tieliikennelaissa ( 14 3/57) tarkoite
tun liikenneonnettomuuden johdosta on jou
tunut sellaiseen tilaan, että on välttämätöntä 
heti kuljettaa hänet saamaan hoitoa, on lii
kennevakuutusyhdistys, jos kuljetukseen on 
käytetty moottoriajoneuvoa, velvollinen suorit
tamaan korvauksen kuljetuskustannuksista sekä 
kuljettamisesta johtuneesta moottoriajoneuvon 
ja vahingoittunutta kuljetuksen yhteydessä 
auttaneen henkilön vaatteiden vahingoittumi
sesta ja likaantumisesta. Tämä korvausvelvolli
suus ei koske ajoneuvoa kuljetuksen aikana 
ehkä kohdanuutta muuta vahinkoa. 

Milloin joku tieliikenteessä tapahtuneen lii
kenneonnettomuuden johdosta on joutunut sel
laiseen tilaan, että on välttämätöntä heti kul
jettaa hänet saamaan hoitoa, on liikennevakuu
tusyhdistys, jos kuljetukseen on käytetty moot
toriajoneuvoa, velvollinen suorittamaan kor
vauksen kuljetuskustannuksista sekä kuljetta
misesta johtuneesta moottoriajoneuvon ja va
hingoittunutta kuljetuksen yhteydessä autta
neen henkilön vaatteiden vahingoittumisesta ja 
likaantumisesta. Tämä korvausvelvollisuus ei 
koske ajoneuvoa kuljetuksen aikana ehkä koh
danuutta muuta vahinkoa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




