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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan korvattavaksi sairaan-
1oitoon tai kuntootushoitoon sisältyvän fysikaali
;en hoidon johdosta syntynyt ansionmenetys. 
(orvausta suoritettaisiin enintään 30 päivältä 
calenterivuodessa. Korvauksesta suoritettaisiin fy
;ikaaliseen hoitoon ja hoitomatkaan kuluneelta 

ajalta maksettua palkkaa vastaava osa työnanta
jalle. 

Esitys perustuu vuoden 1986 tulopoliittiseen 
kokonaisratkaisuun. 

Tarkoitus on, että laki tulee voimaan mahdol
lisimman pian eduskunnan hyväksyttyä sen. 

PERUSTELUT 

L. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Tapaturmavakuutuslain (608/ 48) mukaisen 
Jäivärahan ja tapaturmaeläkkeen saamisen edel
ytyksenä on tapaturmasta johtuva työkyvyttö
nyys. Vahingoittuneelle saattaa kuitenkin aiheu
:ua ansionmenetystä myös siinä tapauksessa, että 
1än joutuu sairaanhoitoon tai kuntootushoitoon 
;isältyvän fysikaalisen hoidon vuoksi olemaan 
Joissa työstä. Koska sairaanhoito tai kuntoutus-
1oito on vahingoittuneelle välttämätöntä, on 
cohtuutonta, ettei siitä johtunutta ansionmene
:ystä korvata. Asia on ollut esillä myös työmark
cinoiden keskeisimpien keskusjärjestöjen edusta
ien välisissä neuvotteluissa. Työmarkkinajärjestöt 
)Vat kannanotoissaan puoltaneet asian lainsää
fännöllistä ratkaisemista. 

Edellä esitetyn johdosta ehdotetaan tapatur
navakuutuslakiin otettavaksi uusi ansionmene
:yskorvauksen muoto. Tarkoituksena on, että 
ysikaalisesta hoidosta aiheutunut ansionmenetys 
corvattaisiin silloin, kun vahingoittunut ei saa 
Jäivärahaa tai tapaturmaeläkettä täysimääräisenä. 
(oska vakuutustapahtuman perusteella annetta
ra fysikaalinen hoito käsittää keskimäärin 16-30 
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hoitokertaa, ehdotetaan, että korvattavien hoito
päivien lukumääräksi säädettäisiin 30 hoitokertaa 
vastaavat 30 päivää kalenterivuodessa. Ansionme
netyskorvaus laskettaisiin korvattavilta hoitopäi
viltä siten, että se olisi enintään 11360 tapatur
man sattumishetkellä vahingoittuneella todetusta 
vuosityöansiosta. Enimmäismäärä korvausta suo
ritettaisiin silloin, kun hoitokäyntiin kuluisi koko 
työpäivä. Muussa tapauksessa korvaus olisi niin 
suuri osa vuosityöansion 360:s osasta kuin hoito
käyntiin kulunut aika olisi vahingoittuneen päi
vittäisestä työajasta. Sama etuus koskisi myös 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjärjestel
mää. Korvauksesta ehdotetaan säädettäväksi ta
paturmavakuutuslain 14 §:n 1 momentissa ja 
lakiin korvauksen määrän laskemisesta lisättäväs
sä uudessa 16 a §:ssä. 

Korvausasian käsittelyä varten saattaa olla tar
koituksenmukaista pyytää lisäselvitystä työnanta
jan työterveyshuollosta vastaavalta lääkäriltä. Va
kuutuslaitoksella on tapaturmavakuutuslain 
41 §:n 5 momentin mukainen velvollisuus hank
kia korvausasian ratkaisuun tarvittavat tiedot. 
Vakuutuslaitoksella on tapaturmavakuutuslain 
65 a §:n mukainen oikeus saada vakuutus- ja 
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korvausasian ratkaisuun tarvittavat tiedot työ
paikkaterveydenhuollosta vastaavalta lääkäriltä. 

Koska työnantaja saattaa maksaa työsopimuk
sen tai työehtosopimuksen perusteella palkkaa 
fysikaalisen hoidon ajalta, ehdotetaan, että työn
antajalla olisi oikeus maksamaansa palkkaa vas
taavaan osaan ansionmenetyskorvauksesta. Tästä 
säädettäisiin tapaturmavakuutuslain 26 §: n 1 
momentissa. 

Fysikaalisesta hoidosta aiheutunut ansionme
netys voi tulla korvattavaksi vasta pitkän ajan 
kuluttua siitä, kun tapaturma on sattunut. Koska 
vahingoittuneen vuosityöansio lasketaan tapatur
man sattumishetken mukaan, on tarkoituksen
mukaista, että ansionmenetyskorvaukseen teh
dään eräissä tapauksissa indeksitarkistus korvauk
sen maksamisajankohdan mukaan. Tästä ehdote
taan säädettäväksi tapaturmavakuutuslain 60 §:n 
uudessa 4 momentissa. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksestä aiheutuu tapaturmavakuutusjärj 
telmälle kustannuksia noin 5 miljoonaa marH 
vuodessa. Valtiolle aiheutuu kustannuksia ne 
10 prosenttia tästä määrästä. 

3. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol 
simman pian eduskunnan hyväksyttyä sen. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edusku 
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/ 48) 14 §:n 1 moment 

1 kohta ja 26 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä heinäkuuta 1981 annetussa lai! 
(526/81), sekä 

lisätään lakiin uusi 16 a § ja 60 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 10 päivä 
heinäkuuta 1981 annetulla lailla ja 29 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla (1122/83), uusi 
momentti, jolloin nykyinen 4-6 momentti siirtyvät 5-7 momentiksi, seuraavasti: 

14 § 
Korvauksena työtapaturman aiheuttamasta 

vammasta tai sairaudesta annetaan: 
1) työntekijälle sairaanhoitoa, päivärahaa, ta

paturmaeläkettä, haittarahaa ja niihin liittyviä 
lisiä, kodinhoitokustannusten korvausta sekä kor
vausta ansionmenetyksestä, joka on syntynyt tä
män lain 15 §: n mukaiseen sairaanhoitoon tai 
tapaturmakorvausta saavien invaliidihuollosta an
netun lain (592/63) 2 §:ssä tarkoitettuun kun
tootushoitoon sisältyvän fysikaalisen hoidon joh
dosta. 

16 a § 
Jos työntekijä on estynyt suorittamasta tyota 

tämän lain 15 §: n mukaiseen sairaanhoitoon tai 
tapaturmakorvausta saavien invaliidihuollosta an
netun lain 2 §:ssä tarkoitettuun kuntootushoi
toon sisältyvän fysikaalisen hoidon aikana, hänel
le maksetaan korvausta ansionmenetyksestä enin-

tään 30 päivältä kalenterivuodessa. Korvausta 
makseta sellaiselta päivältä, jolta hän saa työtap 
turman johdosta päivärahaa tai tapaturmaeläk< 
tä täysimääräisenä. 

Korvaus kultakin päivältä on enintään 1 1 3C 
vuosityöansiosta. Korvaus lasketaan sen mukaa 
kuinka suuri osa fysikaaliseen hoitoon ja hoit 
matkaan käytetty aika on päivittäisestä työajast 

26 § 
Jos työnantaja on tapaturman johdosta maks 

nut sairausajan etuutena työntekijälle sellaisel 
ajalta palkkaa, ennakkoa tai muita maksuja, joi 
tämän lain mukaan annetaan päivärahaa, tap 
turmaeläkettä tai tämän lain 16 a §:n mukais 
korvausta, on työnantajalla oikeus vähentää ma. 
samansa määrä 12 §:n mukaisesta hänen suorite 
tavakseen tulevasta korvausosuudesta ja tämi 
osuuden ylittävältä osalta saada suoraan vakw 
tuslaitokselta sille suoritettavaa tilitystä vasta~ 
maksamastaan määrästä takaisin, mitä vakuutu 
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laitoksen on työntekijälle maksettava vastaavina 
korvauserinä samalta ajalta. Jos kaksi tai useam
pia työnantajia on suorittanut työntekijälle edellä 
tarkoitettua palkkaa tai muuta etuutta, jaetaan 
työnantajalle maksettava korvaus työnantajien 
kesken heidän samalta ajanjaksolta suorittamien
sa etuuksien suhteessa. Työntekijälle vuosiloman 
ajalta annettavia etuuksia ei kuitenkaan lueta 
näihin maksuihin. 

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1986 

60 § 

Tämän lain 16 a §:ssä tarkoitettuun korvauk
seen tehdään 1 momentin mukainen indeksitar
kistus korvauksen maksamisajankohdan mukaan 
työtapaturman sattumista seuraavan toisen kalen
terivuoden alusta lukien. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Matti Puhakka 
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Liite 

Laki 
tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 14 §:n 1 momentin 

1 kohta ja 26 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä heinäkuuta 1981 annetussa laissa 
(526/81), sekä 

liså"tåä"n lakiin uusi 16 a § ja 60 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 10 päivänä 
heinäkuuta 1981 annetulla lailla ja 29 päivänä joulukuuta 1983 annetulla lailla (1122/83), uusi 4 
momentti, jolloin nykyinen 4-6 momentti siirtyvät 5-7 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

14 § 
Korvauksena työtapaturman aiheuttamasta 

vammasta tai sairaudesta annetaan: 
1) työntekijälle sairaanhoitoa, päivärahaa, ta

paturmaeläkettä, haittarahaa ja niihin liittyviä 
lisiä sekä kodinhoitokustannusten korvausta; 

26 § 
Jos työnantaja on tapaturman johdosta maksa

nut sairausajan etuutena työntekijälle sellaiselta 
ajalta palkkaa, ennakkoa tai muita maksuja, jolta 
tämän lain mukaan annetaan päivärahaa tai 
tapaturmaeläkettä, on työnantajalla oikeus vä-

Ehdotus 

14 § 
Korvauksena työtapaturman aiheuttamasta 

vammasta tai sairaudesta annetaan: 
1) työntekijälle sairaanhoitoa, päivärahaa, ta

paturmaeläkettä, haittarahaa ja niihin liittyviä 
lisiä, kodinhoitokustannusten korvausta sekä kor
vausta ansionmenetyksestä, joka on syntynyt tä
män lain 15 §:n mukaiseen sairaanhoitoon tai 
tapaturmakorvausta saavien invalzidihuollosta an
netun lain (592163) 2 §:ssä tarkoitettuun kun
toutushoitoon sisältyvän fysikaalisen hoidon joh
dosta. 

16 a § 
jos työntekzjä on estynyt suon"ttamasta työtä 

tämå·n lain 15 §:n mukaiseen sairaanhoitoon tai 
tapaturmakorvausta saavien invaliidihuollosta an
netun lain 2 §:ssä tarkoitettuun kuntoutushoi
toon sisältyvän fysikaalisen hoidon aikana, hänel
le maksetaan korvausta ansionmenetyksestä enin
tään 30 päivältä kalenterivuodessa. Korvausta ei 
makseta sellaiselta päivältä, jolta hän saa työtapa
turman johdosta påi"vårahaa tai tapaturmaelå"ket
tä täysimääräisenä. 

Korvaus kultakin päivältä on enintään 11360 
vuosityöansiosta. Korvaus lasketaan sen mukaan, 
kuinka suun· osa fysikaaliseen hoitoon ja hoito
matkaan käytetty aika on päivittäisestä työajasta. 

26 § 
Jos työnantaja on tapaturman johdosta maksa

nut sairausajan etuutena työntekijälle sellaiselta 
ajalta palkkaa, ennakkoa tai muita maksuja, jolta 
tämän lain mukaan annetaan päivärahaa, tapa
turmaeläkettä tai tämän lain 16 a §:n mukaista 
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Voimassa oleva laki 

hentää maksamansa määrä 12 §:n mukaisesta, 
hänen suoritettavastaan korvausosuudesta ja tä
män osuuden ylittävältä osalta saada suoraan 
vakuutuslaitokselta sille annettavaa tilitystä vas
taan maksamastaan määrästä takaisin, mitä va
kuutuslaitoksen on työntekijälle maksettava vas
taavina korvauserinä samalta ajalta. Jos kaksi tai 
useampia työnantajia on suorittanut työntekijälle 
edellä tarkoitettua palkkaa tai muuta etuutta, 
jaetaan työnantajalle maksettava korvaus työnan
tajien kesken heidän samalta ajanjaksolta suorit
tamiensa etuuksien suhteessa. Työntekijälle vuo
siloman ajalta annettavia etuuksia ei kuitenkaan 
lueta näihin maksuihin. 

Ehdotus 

korvausta, on työnantajalla oikeus vähentää mak
samansa määrä 12 §:n mukaisesta hänen suoritet
tavakseen tulevasta korvausosuudesta ja tämän 
osuuden ylittävältä osalta saada suoraan vakuu
tuslaitokselta sille suoritettavaa tilitystä vastaan 
maksamastaan määrästä takaisin, mitä vakuutus
laitoksen on työntekijälle maksettava vastaavina 
korvauserinä samalta ajalta. Jos kaksi tai useam
pia työnantajia on suorittanut työntekijälle edellä 
tarkoitettua palkkaa tai muuta etuutta, jaetaan 
työnantajalle maksettava korvaus työnantajien 
kesken heidän samalta ajanjaksolta suorittamien
sa etuuksien suhteessa. Työntekijälle vuosiloman 
ajalta annettavia etuuksia ei kuitenkaan lueta 
näihin maksuihin. 

60 § 

Tämän lain 16 a §:ssä tarkoitettuun korvauk
seen tehdään 1 momentin mukainen indeksitar
kistus korvauksen maksamisajankohdan mukaan 
työtapaturman sattumista seuraavan toisen kalen
terivuoden alusta lukien. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




