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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain 
muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi Iaeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tapa
turmavakuutuslakia, tapaturmavakuutuslain 
perusteella korvattavasta kuntoutuksesta an
nettua lakia, maatalousyrittäjien tapaturma
vakuutuslakia ja vakuutusyhtiölakia. Tapa
turmavakuutusjärjestelmää muutettaisiin si
ten, että lainsäädännöllisesti tehostetaan 
työntekijän lakisääteiseen tapaturmavakuu
tukseen perustuvan pakollisen sosiaaliturvan 
toteutumista. Samalla tehdään mahdolliseksi 
vakuutuksen harjoittaminen Suomessa myös 
ulkomailta käsin. Esityksellä ei luovuttaisi 
Suomelle kuuluvasta yksinomaisesta toimi
vallasta sosiaaliturvan järjestämiseen, vaan 
lakisääteinen tapaturmavakuutus säilytettäi
siin edelleen osana kansallista pakollista so
siaali turvaa. 

Esityksellä turvattaisiin työntekijän asema 
takaamaila korvausasian viivytyksetön käsit
tely, korvauksen maksaminen ja työntekijän 
oikeus neuvontaan ja palveluun takuujärjes
telmällä. Korvausasian käsittelylle ja kor
vauksen maksamiselle asetettaisiin määräai
ka. Jos vakuutuslaitos laiminlyö määräajan, 
asia siirtyisi Tapaturmavakuutuslaitosten lii
ton käsiteltäväksi. Se antaisi päätöksen ja 
maksaisi lainmukaisen korvauksen. Tapatur
mavakuutuslaitosten liitto antaisi laiminlyön
titapauksissa myös korvausasiassa tarvittavaa 
neuvontaa ja palvelua työntekijälle. Menette
lyn kustannukset perittäisiin velvollisuutensa 
laiminlyöneeltä vakuutuslaitokselta. Viime 
kädessä kustannuksista vastaisivat muut ta
paturmavakuutuslaitokset. 

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta srusx 
esityksen mukaan harjoittaa Suomessa koti
maisen vakuutusyhtiön lisäksi kotivaltionsa 
viranomaisten myöntämän toimiluvan perus
teella myös sellainen ulkomainen vakuu
tusyhtiö, jolla on kotipaikka Euroopan ta
lousalueella. Sama koskisi ulkomaista va
kuutusyhtiötä, jonka kotipaikka on Euroopan 
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talousalueen ulkopuolella ja jolle on myön
netty Suomessa toimilupa tapaturmavakuu
tuksen harjoittamiseen. Toiminnan aloittami
nen edellyttäisi lisäksi ilmoituksen tekemistä 
ministeriölle ja Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitolle. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
korvaustoiminta tapahtuisi Suomen lainsää
dännön mukaan. Ulkomaisen ETA-vakuu
tusyhtiön talouden valvonnasta olisivat vas
tuussa sen kotivaltion viranomaiset. 

V akuotusmaksujen vahvistamisesta luovut
taisiin. Niiden olisi kuitenkin edelleen perus
tuttava työn aiheuttamaan tapaturmariskiin. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta muo
dostettaisiin tapaturmavakuutusjärjestelmän 
yhteisten asioiden hoidosta vastaava elin. Jo
kainen lakisääteistä tapaturmavakuutusta 
Suomessa harjoittava vakuutuslaitos olisi sen 
jäsen ja osallistuisi sen toimintakustannuk
siin. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto huo
lehtisi takuumenettelystä ja vakuuttamatto
massa työssä sattuneiden työtapaturmien 
korvaamisesta sekä hoitaisi Suomea sitovista 
kansainvälisistä sopimuksista johtuvat asuin
ja oleskelupaikan vakuutuslaitoksen tehtävät. 
Lisäksi se huolehtisi muista vakuutuslaitos
ten yhteistoimintaa edellyttävistä tehtävistä. 
Työmarkkinajärjestöjen osallistumisesta Ta
paturmavakuutuslaitosten liiton hallintoon 
säädettäisiin lailla. 

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan ase
maa vahvistettaisiin säätämällä siitä laissa. 
Työmarkkinajärjestöjen ja ministeriön osal
Iistumista sen toimintaan lisättäisiin. Toimin
nan painopistettä suunnattaisiin ohjeistuk
seen. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
vuoden 1997 alusta. Säännökset, joilla va
kuutusmaksujen ja vakuutusehtojen vahvis
tamisesta luovuttaisiin ja lakisääteisen tapa
turmavakuutuksen harjoittaminen sallittaisiin 
ulkomaisille vakuutusyhtiöille, tulisivat voi
maan kuitenkin vasta vuoden 1999 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Suomen lakisääteinen 
tapatunnavakuutusjäljestelmä 

Lakisääteinen tapaturmavakuutus on osa 
työmarkkinoiden sopimukseen perustuvaa 
lakisääteistä sosiaaliturvaa. Se korvaa työssä 
sattuneiden tapaturmien ja ammattitautien 
aiheuttamat henkilövahingot Järjestelmä 
perustuu työnantajan vakuuttamisvelvollisuu
teen. Työnantajan on otettava teettämäänsä 
työtä varten tapaturmavakuutuslain (608/48) 
mukainen pakollinen tapaturmavakuutus sen 
myöntämiseen erikseen toimiluvan saaneesta 
vakuutuslaitoksesta. Työnantajan vakuutta
misvelvollisuus alkaa kuitenkin vasta, kun 
työnantajan kalenterivuonna teettämien työ
päivien luku ylittää 12. Vakuutuslaitos ei 
eräin yhtiöjärjestyksestä johtuvin poikkeuk
sin voi kieltäytyä myöntämästä vakuutusta. 

Työntekijän korvausturva ei kuitenkaan 
riipu vakuuttamisvelvollisuuden alkamisesta 
eikä myöskään siitä, onko työnantaja täyttä
nyt vakuuttamisvelvollisuutensa. Turva on 
voimassa heti työn alkamisesta lukien. Jos 
tapaturma sattuu vakuuttamattomassa työssä, 
valtiokonttori maksaa tapaturmavakuutuslain 
mukaisen korvauksen valtion varoista. Tästä 
menettelystä valtiolle aiheutuneet kustannuk
set peritään takaisin vakuutuksenottajilta va
kuutusmaksun yhteydessä kerättävällä mak
sulla. 

Tapaturmavakuutuslain mukainen pakolli
nen vakuutusturva koskee myös johtavassa 
asemassa olevaa osakeyhtiön toimihenkilöä 
tai muussa yrityksessä vastaavassa asemassa 
olevaa henkilöä, joka omistaa itse tai per
heenjäseniensä kanssa yrityksestä enintään 
puolet. Jos omistusosuus on tätä suurempi, 
henkilö ei kuulu pakollisen tapaturmaturvan 
piiriin. 

V akuuttamisvelvollisuus ei koske valtion 
virkamiehiä eikä valtioon työsuhteessa ole
via henkilöitä. Valtion on kuitenkin makset
tava heille työtapaturman ja ammattitaudin 
johdosta tapaturmavakuutuslain mukainen 
korvaus valtion varoista. Maatalousyrittäjä
työtä koskee erillinen maatalousyrittäjien pa
kollinen tapaturmavakuutus järjestelmä, jonka 
rahoitukseen valtio osallistuu. Järjestelmää 
hoitaa maatalousyrittäjien eläkelaitos. 

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta hoita
vat tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettuina 
vakuutuslaitoksina valtioneuvostolta siihen 
erillisen toimiluvan saaneet kotimaiset va
hinkovakuutusyhtiöt. Ne voivat harjoittaa 
sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän 
toimiluvan perusteella myös liikennevakuu
tusta ja vapaaehtoista vahinkovakuutusta. 
Lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevan 
toimiluvan edellytyksistä säädetään tapatur
mavakuutuslaissa. Se on myönnettävä, jos 
aiotun vakuutusliikkeen tai vakuutusyhtiön 
perustajaosakkaiden ei katsota vaarantavan 
lakisääteisen tapaturmavakuutustoiminnan 
tervettä kehitystä ja jos vakuutusyhtiön halli
tuksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat hyvä
maineisia ja heillä on sellainen yleinen va
kuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyh
tiön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden 
on tarpeen. Hallituksen tai hallintoneuvoston 
jäsenenä ei voi olla vajaavaltainen, konkurs
sissa oleva tai liiketoimintakieltoon määrätty 
henkilö. Lisäksi vakuutusyhtiön osakepää
oman taikka takuupääoman ja pohjarahaston 
yhteensä tulee olla vähintään 14 miljoonaa 
markkaa. Lakisääteistä tapaturmavakuutusta 
harjoittavaan vakuutusyhtiöön sovelletaan 
tapaturmavakuutuslain lisäksi vakuutusyh
tiölain (1062179) säännöksiä. 

Valtioneuvosto voi rajoittaa lakisääteistä 
tapaturmavakuutusta koskevaa toimilupaa tai 
peruuttaa sen muun muassa sillon, kun va
kuutusyhtiö ei noudata lakia, toimilupaansa, 
yhtiöjärjestystään tai sosiaali- ja terveysmi
nisteriön määräyksiä ja velvoitteiden laimin
lyönti on törkeä taikka, kun vakuutusyhtiö ei 
kykene suorittamaan sille toimintapääoman 
tai oman pääoma alentumisen vuoksi asete
tussa taloudellisen aseman tervehdyttämis
suunnitelmassa tai lyhyen ajan rahoitussuun
nitelmassa edellytettyjä toimenpiteitä. 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kus
tannukset katetaan työnantajan vakuutusmak
suin. Järjestelmä perustuu pääosin etukäteis
rahastointiin. Tällöin kunkin vahingon kor
vausmeno arvioidaan ja sen kattamiseksi 
tarvittavat kustannukset kerätään ja rahastoi
daan etukäteen. Korvausvastuu otetaan huo
mioon vakuutusmaksua määrättäessä. Kor
vauksiin maksettavat indeksikorotukset ja 
eräät muut järjestelmään liittyvät kustannuk
set rahoitetaan kuitenkin vakuutuksenottajilta 
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vakuutusmaksussa vuosittain kerättävillä 
erillä. 

Vakuutusmaksujen tulee lain mukaan riit
tää vakuutetun vastuun peittämiseen sekä 
kohtuullisiin hoitokustannuksiin. Sosiaali- ja 
terveysministeriö vahvistaa tarkemmin va
kuutusmaksujen perusteet. Maksuissa on 
otettava huomioon sosiaali- ja terveysminis
teriön vahvistama eri ammattialojen tapatur
mavaarallisuutta kuvaava riskiluokitus. Tämä 
lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on anta
nut määräyksiä työntekijöiden lukumäärän, 
maksetun palkkasumman tai ammattialan pe
rusteella noudatettavista pakollisista erikois
tariffointijärjestelmistä. Tällaisissa järjestel
missä vakuutuksesta korvattavat työtapatur
mat ja ammattitaudit vaikuttavat suoraan 
kunkin työnantajan oman vakuutusmaksun 
suuruuteen. Maksujen mahdollisimman hy
vällä riskivastaavuudella pyritään muun 
muassa kannustamaan työnantajia työtapatur
mia ja ammattitauteja ehkäiseviin toimenpi
teisiin kohdeotamaila vahingoista aiheutuvat 
kustannukset voimakkaammin niille aloille, 
joilla on muita suurempi tapaturmariski. 

Vakuutusmaksuun on sisällytettävä tar
peellinen erä korvausten indeksikorotusten 
kattamiseksi siten kuin sosiaali- ja terveys
ministeriö määrää. Vakuutusmaksuun on 
sisällytettävä myös maksu, joka ohjataan 
työsuojelun edistämiseen sekä tarpeellinen 
erä vakuuttamattomassa työssä sattuvista 
työtapaturmista ja tapaturmalautakunnan toi
minnasta aiheutuvia kustannuksia varten. 
Maksuihin ei sisällytetä erillistä liikevoittoa. 

Pakollisen tapaturmavakuutuksen kor
vausetuuksien määrästä ja myöntämisedel
lytyksistä säädetään sitovasti laissa. Niistä 
ei voida poiketa edes sopimuksella. Kun va
kuutuslaitos saa vahinkoilmoituksella tiedon 
työtapaturmasta tai ammattitaudista sekä lää
kärin antaman tai muutoin luotettavan selvi
tyksen vamman tai sairauden tilasta, sille 
syntyy velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin 
mahdollisen korvausoikeuden selvittämisek
si. Vakuutuslaitoksen on huolehdittava mah
dollisimman nopeasti korvausasian ratkaisua 
varten tarvittavan selvityksen hankkimisesta. 
Kuoleman tai vaikean vamman aiheuttaneis
sa tapaturmissa vakuutuslaitokselle on toi
mitettava lisäksi poliisitutkintapöytäkirja. 
Vahinkoilmoituksen tekeminen on työnanta
jan velvollisuutena. Vakuutuslaitoksen on 
ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin korvausasian 
vireilletuloa varten silloinkin, kun sen tie
toon on saatettu muulla tavoin tapaturma, 

jonka johdosta sen voidaan otaksua joutuvan 
suorittamaan korvausta. Jos korvauksen 
maksu viivästyy vakuutuslaitoksesta nippu
vasta syystä yli kolme kuukautta siitä lukien, 
kun se sai riittävän selvityksen korvauksen 
perusteesta ja määrästä, vakuutuslaitoksen 
on maksettava korvaus korotettuna. 

Vakuutuslaitoksen on noudatettava la
kisääteistä tapaturmavakuutusta hoitaessaan 
hallintomenettelylain (598/82) keskeisiä peri
aatteita. Ne velvoittavat muun muassa asian
osaisen kuulemiseen sekä tarpeellisen palve
lun ja neuvonnan antamiseen. 

Pakolliseen työtapaturmavakuutukseen 
voidaan liittää myös vapaa-aikaa koskeva 
vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Lisäksi 
henkilöllä, joka ei kuulu pakollisen tapatur
mavakuutuksen piiriin, on oikeus saada työs
sä sattuvan tapaturman varalta vapaaehtoinen 
tapaturmavakuutus, joka antaa oikeuden ta
paturmavakuutuslain mukaan myönnettäviin 
etuihin. Myös tämä vakuutus voidaan ulottaa 
koskemaan vapaa-aikana sattuvia tapaturmia. 

Edellä mainitut vapaaehtoiset vakuutukset 
ovat tapaturmavakuutuslain mukaisia vakuu
tuksia ja niihin sovelletaan pääosin tapatur
mavakuutuslain etuuksia ja menettelyä kos
kevia säännöksiä. Tarkemmat edellytykset 
vapaaehtoisiin vakuutuksiin perustuvan kor
vauksen saamiselle ja etuuksien määräyty
misperusteet määrätään vakuutusehdoissa. 

Lakisääteisen tapaturmavakuutusjärjestel
män toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysmi
nisteriö. Valvonnan keskeisenä tarkoituksena 
on huolehtia siitä, että työtapaturmavakuutus 
turvaa osana pakollista sosiaaliturvajärjestel
mää vakuutetun edut laissa edellytetyin ta
voin. Ministeriö paitsi vahvistaa tapaturma
vakuutusmaksujen perusteet ja vakuutuseh
dot, valvoo vakuutuslaitosten vakuutusliik
keen vakavaraisuutta sekä niiden vakuutus
ja korvaustoimintaa. Ministeriön toimivalta 
ei kuitenkaan ulotu yksittäisten korvauspää
tösten tai perittyjen maksujen oikeellisuuden 
tutkimiseen. Tapaturmavakuutuslaissa sää
dettyjen velvollisuuksien rikkominen voi 
kuitenkin johtaa ääritapauksessa toimiluvan 
peruuttamiseen. 

Vakavaraisuuden valvonta tähtää tapatur
mavakuutusta harjoittavan vakuutuslaitoksen 
taloudellisen vastuukyvyn säilymiseen. Myös 
lakisääteisen tapaturmavakuutustoiminnan 
osalta noudatetaan vakuutusyhtiölain vaka
varaisuutta ja sen valvontaa koskevia sään
nöksiä. 

Vakuutusmaksujen ennakkovahvistamisen 
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tarkoituksena on valvoa, että vakuutusmak
sut vastaavat mahdollisimman hyvin vakuu
tettua riskiä ja toisaalta varmistaa kohtuuhin
taisten vakuutuspalveluiden saatavuus. Mak
sujen valvonnalla vaikutetaan myös vakuu
tusyhtiöiden vastuukyvyn säilymiseen. 

Tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuu
tuslaitosten korvauskäytännön yhtenäisyyttä 
valvoo tapaturma-asiain korvauslautakunta. 
Se seuraa ja kehittää vakuutuslaitosten kor
vauskäytännön yhtenäisyyttä etukäteisval
vonnan ja ohjeistuksen avulla. Se antaa va
kuutuslaitoksille lausuntoja niiden korvaus
päätösehdotuksista. Sosiaali- ja terveysmi
nisteriö määrää asiat, joita koskevista pää
tösehdotuksista on pyydettävä korvauslauta
kunnan lausunto. Lausunnot eivät ole sito
via. Korvauslautakunta on perustettu sosiaa
li- ja terveysministeriön päätöksellä tapatur
mavakuutuslaissa olevan valtuutussäännök
sen nojalla. Yhden korvauslautakunnan laki
miesjäsenistä määrää sosiaali- ja terveysmi
nisteriö. Kolme lakimiesjäsentä sekä yhden 
työnantaja- ja yhden työntekijäjäsenen mää
rää Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Lauta
kunnassa on lisäksi lääkäriasiantuntijoita. 

Vakuutuslaitosten päätösten lainmukai
suutta valvoo tapaturmavakuutuksen muu
toksenhakujärjestelmä. Ensimmäisenä vali
tusasteena on työtapaturma-asioita käsittele
mään perustettu tapaturmalautakunta, jonka 
jäsenet nimittää valtioneuvosto. Osa jäsenis
tä nimitetään keskeisten työmarkkinäjärjestö
jen ehdotuksesta. Tapaturmalautakunnan toi
mintakustannukset rahoitetaan vakuutuk
senottajilta tapaturmavakuutusmaksun yh
teydessä perittävällä erällä. Toinen muutok
senhakuaste on vakuutusoikeus, joka on ylin 
muutoksenhakuelin korvauksen suurouta 
koskevissa asioissa. Valtioneuvosto nimittää 
myös osan sen tapaturmavakuutusasioiden 
käsittelyyn osallistuvista jäsenistä keskeisten 
työmarkkinajärjestöjen ehdotuksesta. Eräissä 
vahingonkorvausoikeudellisia kysymyksiä 
sisältävissä tapaturmakorvausasioissa ylim
pänä muutoksenhakuasteena toimii korkein 
oikeus. 

Siltä osin kuin kysymys on korvaustoi
minnasta ja vakuuttamisesta, lakisääteisen 
tapaturmavakuutuksen harjoittaminen on 
Suomen valtiopäiväjärjestyksen mukaan jul
kisen vallan käyttöä. Siksi vakuutuslaitokset 
ovat tältä osin eduskunnan oikeusasiamiehen 
suorittaman laillisuusvalvonnan alaisia ja 
niiden menettelyyn ulottuu julkisen vallan 
käyttöön liittyvä rikosoikeudellinen vastuu. 

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta kehite
tään yhteistyössä valtiovallan ja työmark
kinajärjestöjen kesken. Sitä harjoittavien va
kuutuslaitosten yhteisiä asioita hoitaa lain 
mukaan niiden yhteiselimenä toimiva Tapa
turmavakuutuslaitosten liitto. Se on toiminta
muodoltaan yksityisoikeudellinen yhdistys, 
jonka jäseninä ovat tapaturmavakuutusta har
joittavat vakuutuslaitokset, maatalousyrittäji
en eläkelaitos ja valtiokonttori. V akuutuslai
tokset ovat sopineet Tapaturmavakuutuslai
tosten liiton puitteissa eräistä vakuutus- ja 
korvaustoimintaa yhdenmukaistavista menet
telytavoista. Tapaturmavakuutuslaitosten liit
to antaa vakuutus- ja korvaustoimintaa kos
kevia ohjeita ja suosituksia, hoitaa vakuutus
maksujen yhteydessä perittävien maksuerien 
tilitykseen liittyviä tehtäviä sekä huolehtii 
jäsenlaitostensa yleisestä edunvalvonnasta. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ni
meämä vakuutuslaitos hoitaa sosiaaliturva
järjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella 
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäi
siin yrittäjiin, ammatinharjoittajiin ja heidän 
perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuk
sen (ETY) N:o 1408171 ja Suomen solmimi
en kansainvälisten sosiaaliturvasopimusten 
mukaisia asuin- ja oleskelupaikkakunnan 
laitoksen tehtäviä. 

1.2. Suomen lakisääteinen tapa
tunnavakuutus ja vahinkovakuu
tusdirektiivit 

Suomen liittyessä Euroopan talousaluee
seen (ETA) siitä tehdyn sopimuksen liittee
seen IX otettiin luettelo Euroopan yhteisöjen 
(EY) vakuutusalaa koskevista direktiiveistä. 
Ne sisälsivät vahinkovakuutustoimintaa kos
kevina 24 päivänä heinäkuuta 1973 annetun 
ensimmäisen neuvoston direktiivin muun en
sivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliik
keen aloittamista ja harjoittamista koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräys
ten yhteensovittamisesta (731239/ETY), jäl
jempänä ensimmäinen vahinkovakuutusdi
rektiivi, ja 22 päivänä kesäkuuta 1988 anne
tun toisen neuvoston direktiivin muuta ensi
vakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien 
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräys
ten yhteensovittamisesta, säännöksistä, joilla 
helpotetaan palvelujen tarjoamisen vapauden 
tehokasta käyttämistä, sekä direktiivin 
73/239/ETY muuttamisesta (88/357 /ETY), 
jäljempänä toinen vahinkovakuutusdirektiivi. 

Ensimmäisen vahinkovakuutusdirektiivin 
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mukaan sitä ei sovelleta lakisääteiseen sosi
aaliturvaan kuuluvaan vakuutukseen. Sovel
tamisalaa ei muutettu toisella vahinkovakuu
tusdirektii villä. 

Mainituilla direktiiveillä tähdättiin kilpai
lun esteiden poistamiseen vahinkovakuutus
toiminnan alalla yhtenäistämällä toiminnan 
harjoittamista ja sen valvontaa koskevia 
määräyksiä yhteisön alueella. Ensimmäisellä 
vahinkovakuutusdirektiivillä yhdenmukais
tettiin toimiluvan myöntämisen edellytyksiä 
ja jaettiin vakuutettavat riskit vakuutusluok
kiin. Toisella vahinkovakuutusdirektiivillä 
toteutettiin niin sanottu vakuutuspalveluiden 
vapaa tarjonta suurten riskien kohdalla. Se 
merkitsi, että vakuutusyhtiö, jolla on koti
paikka ja toimilupa yhdessä jäsenvaltiossa, 
voi harjoittaa toimiluvan tarkoittamaa vakuu
tusta myös toisessa jäsenvaltiossa sijoittautu
matta sen alueelle. Toiminnan aloittamiseksi 
edellytettiin ainoastaan ilmoitusta kotivaltion 
ja riskin sijaintimaan viranomaiselle. Muiden 
riskien osalta vaadittiin edelleen riskin si
jaintivaltion myöntämä toimintalupa. Se voi
tiin kuitenkin evätä vain, jos aiottu toiminta 
ei ollut riskin sijaintivaltion lakien, asetusten 
tai hallinollisten määräysten mukainen. Toi
minnan valvonta kuului yhteisesti sekä va
kuutusyhtiön kotivaltion ja ulkomaisen toi
mipaikan sijaintivaltion että sen valtion vi
ranomaisille, joissa palveluja ilman sijoittau
tumista tarjotaan. 

Suomi saattoi voimaan ensimmäisen ja 
toisen vahinkovakuutusdirektiivin säännökset 
vuoden 1994 alusta vakuutuspalveluiden 
vapaasta tarjonnasta annetulla lailla 
(1488/92) sekä eräillä muilla siihen liittyvillä 
lainmuutoksilla. Lakisääteinen tapaturmava
kuutus jätettiin lakisääteiseen sosiaaliturvaan 
kuuluvana direktiivien soveltamispiirin ulko
puolelle. ETA-sopimuksen voimaantultua la
kisääteistä tapaturmavakuutusta saattoi edel
leenkin harjoittaa Suomessa vain valtioneu
vostolta siihen erillisen toimiluvan saanut 
kotimainen vakuutusyhtiö. Ulkomaalaisomis
tusta ja ulkomaalaisten päätösvallan käyttöä 
rajoittavat vakuutusyhtiölain säännökset oli 
kuitenkin kumottu vuoden 1993 alusta. 
ETA-sopimuksen voimaantulon yhteydessä 
lievennettiin myös vakuutusyhtiölaissa olevia 
vakuutusyhtiön perustamista koskevia kansa
laisuusvaatimuksia siten, että vähintään puo
lella perustajista, hallituksen ja hallintoneu
voston jäsenistä sekä toimitusjohtajalla on 
oltava asuinpaikka tai kotipaikka ETA-val
tiossa. Nämä muutokset tekivät mahdollisek-

si, että myös ulkomaalaiset henkilöt voivat 
perustaa Suomeen vakuutusyhtiön, jolle voi
daan myöntää toimilupa lakisääteisen tapa
turmavakuutuksen harjoittamiseen. 

ETA-sopimuksen liitteessä IX mainittujen 
direktiivien lisäksi EY:n neuvosto oli hyväk
synyt 18 kesäkuuta 1992 annetun neuvoston 
direktiivin muuta ensivakuutusta kuin henki
vakuutusta koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten yhteensovittami
sesta sekä direktiivien 73/239/ETY ja 
88/357/ETY muuttamisesta 92/49/ETY, jäl
jempänä kolmas vahinkovakuutusdirektiivi. 
Sen tarkoituksena on toteuttaa direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien vakuutusten ja 
yritysten osalta ensivakuutuksen sisämark
kinat yhteisön alueella ottamalla käyttöön 
yhden toimiluvan ja kotivaltion suorittaman 
talouden valvonnan periaatteet. Direktiiviä ei 
sen määräysten mukaan sovelleta vakuutuk
siin tai toimintaan eikä yrityksiin tai laitok
siin, joihin ei sovelleta ensimmäistä vahin
kovakuutusdirektii viä. 

Kolmas vahinkovakuutusdirektiivi lisät
tiin ETA-sekakomitean päätöksellä ETA-so
pimukseen. Suomi ei kuitenkaan hyväksynyt 
direktiivin ulottamista työtapaturmavakuu
tukseen, koska se direktiivin nimenomaisen 
säännöksen mukaan jää lakisääteiseen sosi
aaliturvaan kuuluvana vakuutuksena direktii
vin soveltamisalan ulkopuolelle. EY:n tahol
ta katsottiin kuitenkin, että direktiivi olisi 
ulotettava Suomen lakisääteiseen tapaturma
vakuutukseen, koska vakuutusta hoidetaan 
yksityisissä vakuutusyhtiöissä muun vahin
kovakuutustoiminnan rinnalla. 

Tulkintakiistan seurauksena ETA-sekako
mitea päätti EY:n komission vaatimuksesta 
ETA-sopimuksen pöytäkirjan 47 ja tiettyjen 
liitteiden muuttamista koskevalla päätöksellä 
N:o 7/94 (niin sanottu lisäpaketti), ettei kol
matta vahinkovakuutusdirektii viä sovelleta 
lainkaan Suomeen. 

Vähentääkseen ETA-sekakomitean pää
töksen haittavaikutuksia EFTA-valtiot päätti
vät keskenään vastavuoroisista järjestelyistä, 
jotka merkitsivät sisämarkkinoiden toteutta
mista muilta osin vahinkovakuutuksesssa 
Suomen ja muiden EFTA-valtioiden välillä. 
Lisäksi Suomi ilmoitti valmiutensa vastavuo
roisuuden pohjalta sopia samasta järjestelys
tä kunkin Euroopan yhteisöjen jäsenvaltion 
kanssa. Tämän johdosta Suomi mukautti 
lakisääteistä tapaturmavakuutusta lukuun 
ottamatta vakuutusyhtiölainsäädäntönsä kol
mannen vahinkovakuutusdirektiivin mää-
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räyksiin huhtikuun 1 päivästä 1995 (HE 
330/1994 vp). Lakisääteisen tapaturmava
kuutuksen harjoittamista koskevat toimilupa
määräykset siirrettiin vakuutusyhtiölaista ta
paturmavakuutuslakiin ja muutettiin nykyi
seen muotoonsa. Päätösvalta toimiluvan 
myöntämiseen säilytettiin valtioneuvostolla. 
Aikaisemmasta vapaasta harkinnasta kuiten
kin luovuttiin säätämällä toimiluvan edelly
tyksistä lailla. V aitioneuvostolle jäi kuiten
kin laajempi harkintavalta toimiluvan myön
tämiseen kuin sosiaali- ja terveysministeriöl
lä on vapaaehtoista vahinkovakuutustoimin
taa koskevien toimilupien kohdalla. Toimilu
pamääräyksiä lukuunottamatta vakuutusyh
tiölain säännöksiä sovelletaan kotimaiseen 
vahinkovakuutusyhtiöön myös sen harjoitta
man lakisääteiseen tapaturmavakuutustoimin
nan osalta. Euroopan unionin (EU) jäseneksi 
liittymisen seurauksena kolmas vahinkova
kuutusdirektiivi tuli myös Suomen osalta 
sovellettavaksi vuoden 1995 alusta. 

1.3. Kolmas vahinkovakuutusdirektiivi 

Direktiivin tavoitteet ja soveltamisala 

Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 
päämääränä on luoda sen soveltamisalaan 
kuuluvien vahinkovakuutusten ja vakuu
tusyritysten osalta ensivakuutuksen sisä
markkinat yhteisön alueelle. Niiden toteu
tuessa kaikki vakuutuksenottajat voivat ase
mastaan, koostaan tai vakuutettavien riskien 
luonteesta riippumatta kääntyä minkä tahan
sa yhteisön alueella kotipaikan omaavan va
kuutuksenantajan r.uoleen, joka harjoittaa 
siellä toimintaa stjoittautumisoikeuden tai 
palveluiden vapaan tarjonnan periaatteen 
mukaisesti. V akuutuksenottajille taataan sa
malla riittävä suoja. Direktiivillä ei ole tar
koitettu puuttua kunkin jäsenvaltion yksin
omaiseen oikeuteen järjestää oma lakisäätei
neo sosiaaliturvajärjestelmänsä. 

Direktiivin keskeiset periaatteet 

Kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin 
päämäärät toteutetaan yhtenäistämällä toimi
luvan myöntämistä ja vakuutustoiminnan ta
louden valvontaa koskevat jäsenvaltioiden 
lainsäädännön määräykset siten, että voidaan 
myöntää yksi, koko yhteisössä voimassa ole
va toimilupa ja soveltaa kotivaltion suoritta
man talouden valvonnan periaatetta. Siten 
luodaan kaikille vakuutusyhtiöille, joilla on 

kotipaikka yhteisön jäsenvaltion alueella sa
mat mahdollisuudet vahinkovakuutustoimin
nan harjoittamiseen koko yhteisön alueella. 

Yhden toimiluvan periaate. Yhden toimi
luvan periaate tarkoittaa, että sama toimilupa 
on voimassa koko yhteisön alueella. V akuu
tusyhtiö voi yksinomaan kotivaltionsa anta
man toimiluvan perusteella ja sen suoritta
man talouden valvonnan alaisena harjoittaa 
toimilupaosa käsittämää vakuutusliikettä 
myös toisen jäsenvaltion alueella. Toiminta 
voi tapahtua joko perustamalla jäsenvaltioon 
sivukonttori tai tarjoamalla niissä riskin suu
ruudesta riippumatta vahinkovakuutuksia toi
sessa jäsenvaltiossa sijaitsevasta toimipaikas
ta käsin taikka harjoittamalla samanaikaisesti 
molempia toiminnan muotoja. Toimiluvan 
myöntämisen ratkaisee kunkin vakuutusyhti
ön kotivaltion viranomainen lainsäädäntönsä 
mukaisesti. Toimilupa myönnetään vakuu
tusluokittain ja luokkaryhmittäin. 

Jos toimiluvan jäsenvaltiossa saanut va
kuutusyhtiö haluaa ulottaa toimintansa pal
veluiden vapaan tarjonnan periaatteen mu
kaisesti toisen jäsenvaltion alueelle, sen on 
ilmoitettava asiasta kotivaltionsa toimivaltai
selle viranomaiselle. Tämän on määräajan 
kuluessa lähetettävä sen valtion toimivaltai
selle viranomaiselle, jonne toiminta aiotaan 
ulottaa, tieto niistä vakuutusluokista, joiden 
mukaista toimintaa vakuutusyhtiö voi toimi
lupaosa perusteella harjoittaa ja ne riskit, 
joita vakuutusyhtiö aikoo toisessa jäsenval
tiossa kattaa. Lisäksi on toimitettava todistus 
siitä, että kyseinen vakuutusyhtiö täyttää di
rektiivin edellyttämät vähimmäissolvenssi
vaatimukset. Jos kysymys on sivukonttorin 
perustamisesta, vaaditaan myös toimin
tasuunnitelma sekä tiedot sivukonttorin val
tuutetusta asiamiehestä ja osoitteesta. 

Kotivaltion viranomaisen on välitettävä 
tiedot määräajassa, jos ei ole syytä epäillä 
vakuutusyhtiön hallintorakenteen asianmu
kaisuutta tai vakuutusyhtiön taloudellista ti
laa taikka hallituksen jäsenten, johtajien tai 
valtuutetun asiamiehen hyvämaineisuutta tai 
kokemusta. Kotivaltion viranomaisen kiel
täytyminen voidaan saattaa tuomioistuimen 
ratkaistavaksi. Jäsenvaltio, jonne sivukonttori 
sijoitetaan tai jossa palveluja aiotaan tarjota, 
ei voi vaatia enää erillistä toimilupaa. 

Talouden valvonta. Yhden toimiluvan 
periaatteeseen liittyy vakuutusyhtiön talou
den valvonnan keskittäminen sen kotivaltion 
viranomaisille. Kotivaltiolla on siten yksin
omainen vastuu vakuutusyhtiön taloudellisen 
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vastuukyvyn valvonnasta, johon kuuluu riit
tävä vakavaraisuus ja vakuutusteknisen vas
tuuvelan muodostaminen sekä vastuuvelan 
kattaminen sitä vastaavilla varoilla. Valvon
nan tehokkuuden turvaamiseksi sitä koskeva 
jäsenvaltioiden lainsäädäntö yhdenmukaiste
taan direktiivin määräyksillä. Direktiivissä 
asetetaan vakavaraisuutta, vastuuvelan las
kemista ja niin sanottua laadullista omistaja
kontrollia koskevia vähimmäisvaatimuksia. 
Jäsenvaltio voi eräiltä osin säätää kotimai
sille vakuutusyhtiöille myös ankarampia vaa
timuksia. 

Vakuutusehdot ja -maksut sekä niiden 
valvonta. Direktiivin mukaan vakuutusehto
ja, vakuutusmaksujen perusteita sekä toimin
nassa käytettäviä lomakkeita ja painettuja 
asiakirjoja ei voida vaatia ennakolta hyväk
syttäviksi tai järjestelmällisesti tiedoksian
nettaviksi. Pakollisia vakuutuksia koskevia 
poikkeuksen mukaan riskin sijaintimaa voi 
kuitenkin vaatia vakuutuksen yleiset ja eri
tyiset ehdot tiedoksiannettaviksi ennen nii
den käyttöön ottoa. V akuotusmaksun korotus
ten ennalta hyväksyminen tai tiedoksi vaati
minen on sallittua vain osana yleistä hinnan
valvontajärjestelmää. Toiminnan valvonta on 
siten pääosin jälkikäteistä. 

Toisen poikkeussäännöksen mukaan jä
senvaltio voi vaatia, että sen alueella omalla 
vastuullaan pakollista työtapaturmavakuutus
ta tarjoava vakuutusyhtiö noudattaa kyseisen 
maan kansallisen lainsäädännön tällaista va
kuutusta koskevia erityismääräyksiä talouden 
valvontaa lukuun ottamatta. 

Vaikka kolmas vahinkovakuutusdirektiivi 
pyrkii vakuutusmaksujen sääntelyn poistami
seen, vakuutusten ja sitä koskevien sopi
musasiakirjojen tulee olla kunkin riskin si
jaintimaan yleistä etua suojaavien erityisten 
säännösten mukaisia. Tällaisten säännösten 
on kuitenkin oltava objektiivisesti välttämät
tömiä ja pyrittävään tavoitteeseen nähden 
suhteutettuja. Niihin voidaan vedota vain 
silloin, kun vakuutusyhtiön kotivaltion lain
säädäntö ei riittävästi suojaa yleistä etua. 
Kunkin jäsenvaltion on varmistettava tämän 
periaatteen toteutuminen.Yleisen edun mu
kaisena pidetään yhteisöoikeudessa muun 
muassa vakuutetun ja kuluttajan etujen suo
jaamisen periaatetta. 

Vakuutusyhtiöiden on ilmoitettava koti
valtionsa valvontaviranomaiselle jäsenvalti
oittain ja vakuutusluokittain jaoteltuina si
joittautumisoikeuden ja palveluiden vapaan 
tarjonnan perusteella harjoittamastaan toi-

360501U 

minnasta saamiensa vakuutusmaksujen sekä 
maksamiensa korvausten ja palkkioiden 
määrä. Myös sen jäsenvaltion viranomaisel
la, jonka alueella vakuutusyhtiö harjoittaa 
vakuutustoimintaa, on oikeus saada nämä 
tiedot kotivaltion viranomaiselta. Näiden 
tietojen avulla riskin sijaintimaan viranomai
set voivat suorittaa myös ulkomaisten va
kuutusyhtiöiden vakuutusmaksuihin kohdis
tuvaa jälkikäteisvalvontaa. 

Vakuutus- ja kmvaustoiminnan sääntely 
ja valvonta. Pakollista vakuutusta koskevaa 
korvausmenettelyä, korvausetuoksia ja nii
den myöntämisedellytyksiä koskeva sääntely 
kuuluu kunkin jäsenvaltion kansalliseen toi
mivaltaan. Myös ulkomaisen vakuutusyhtiön 
on noudatettava tällaisen lainsäädännön pa
kottavia määräyksiä. Muutoksenhaku ulko
maisten vakuutusyhtiöiden antamiin päätök
siin tapahtuu riskin sijaintimaan lainsäädän
nön mukaan. 

Kolmannen vahinkovakuutusdirektii vin 
mukaan jäsenvaltio voi vaatia alueellaan si
joittautumisoikeuden tai palveluiden vapaan 
tarjonnan perusteella toimivia vakuutusyhti
öitä liittymään ja osallistumaan samoilla 
edellytyksillä kuin kotimaiset vakuutusyhtiöt 
järjestelyyn, jonka tarkoituksena on taata va
kuutuskorvausten maksaminen vakuutetuille 
henkilöille. Direktiivi sallii siten myös ulko
maisia vakuutusyhtiöitä velvoittavat takuu
järjestelmät. 

Valvonnan tehokkuutta turvaavat keinot. 
Kolmas vahinkovakuutusdirektiivi edellyttää 
jäsenvaltioiden huolehtivan siitä, että niiden 
viranomaisilla on käytettävissä riittävät val
vontakeinot, turvatoimeenpiteet ja pakotteet, 
joilla voidaan varmistaa, että vakuutusyhtiö 
toimii asianmukaisesti koko yhteisön alueel
la. Jos ulkomainen vakuutusyhtiö ei noudata 
sitä veivoittavia riskin sijaintivaltion mää
räyksiä, kyseisen valtion valvontaviranomai
nen voi vaatia vakuutusyhtiötä lopettamaan 
määräysten vastaisen toimintansa. 

Jollei vakuutusyhtiö noudata vaatimusta, 
valvontaviranomaisen on ilmoitettava asiasta 
vakuutusyhtiön kotivaltion asianomaiselle 
viranomaiselle. Tämän on ryhdyttävä mah
dollisimman nopeasti kaikkiin tarvittaviin 
toimenpiteisiin, jotta vakuutusyhtiö lopettaa 
säännösten vastaisen toimintansa. Näiden 
toimenpiteiden laadusta on ilmoitettava ris
kin sijaintimaan valvontaviranomaiselle. 

Jos kotivaltion viranomaisen toimenpiteet 
osoittautuvat riittämättömiksi tai niihin ei 
ryhdytä ja ulkomainen vakuutusyhtiö edel-
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leen jatkaa määräysten rikkomista, riskin si
jaintivaltion valvontaviranomainen voi, il
moitettuaan asiasta ensin kotivaltion viran
omaiselle ryhtyä tarvittaviin toimiin estääk
sen säännösten vastaisen toiminnan jatkami
sen tai rangaistaakseen siitä. Mikäli se on 
ehdottoman tarpeellista, vakuutusyhtiötä voi
daan myös kieltää tekemästä enää uusia va
kuutussopimuksia kyseisen valtion alueella. 
Kiireellisissä tapauksissa riskin sijaintimaan 
valvontaviranomainen voi aina ryhtyä toi
miin säännösten vastaisen toiminnan estämi
seksi alueellaan. 

Edellä mainitut toimenpiteet eivät rajoita 
riskin sijaintimaan oikeutta rangaista alueel
laan tapahtuneesta säännösten vastaisesta 
toiminnasta. Tällöin voidaan soveltaa myös 
riskin sijaintimaan lainsäädännön mukaisia 
hallinnollisia pakkokeinoja, mikäli säännös
ten vastaisesti toimineella yrityksellä on toi
mipaikka tai omaisuutta kyseisen valtion 
alueella. 

1.4. Nykytilan arviointi 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kes
keisenä tarkoituksena on antaa työntekijälle 
työsuhteeseen perustuva ehdoton, kattava ja 
yhdenmukaisin perustein määräytyvä turva 
työtapaturmien ja ammattitautien varalta. 
Vaikka järjestelmän toimeenpano perustuu 
työnantajan ottamaan vakuutukseen, työnte
kijän korvausturva ei viime kädessä jää riip
pumaan työnantajan ja vakuutusyhtiön väli
sestä vakuutussuhteesta. Työntekijän turvan 
yhdenmukaisen toteutumisen takaamiseksi 
etuuksista ja niiden myöntämisedellytyksistä 
säädetään pakottavin lain säännöksin. La
kisääteinen tapaturmavakuutus rahoitetaan 
työnantajien ottamalla pakollisella vakuutuk
sella, jonka kustannukset ovat osa välillisiä 
työvoimakustannuksia. 

Kansainvälisten sopimusten mukaan val
tiolla on velvollisuus kansalaistensa sosiaali
turvan järjestämiseen. Valtiolla on oikeus 
toteuttaa pakollista sosiaaliturvaa toimeen
paneva järjestelmä tarpeelliseksi katsomal
Iaan tavalla. Myöskään vahinkovakuutusdi
rektiivejä ei ole tarkoitettu sovellettavaksi 
lailla järjestettyyn pakolliseen sosiaalitur
vaan. Suomen lakisääteinen tapaturmavakuu
tus on osa tätä sosiaaliturvaa. Siksi Suomella 
on yksinomainen toimivalta järjestää sitä 
toteuttava järjestelmä parhaimmaksi katsotul
ta tavalla. Työtapaturmavakuutuksen hoito 
yksityisten vakuutusyhtiöiden toimesta ei 

muuta järjestelmän sosiaaliturvan luomiseen 
tähtäävää tavoitetta. Järjestelmän toteuttamis
muoto on valittu niin, että se toteuttaisi te
hokkaimmin ja taloudellisimmin järjestel
mälle asetetut sosiaaliturvan tavoitteet. 

Tämä kanta johti ETA-lisäpakettia koske
vissa neuvotteluissa siihen, ettei kolmatta 
vahinkovakuutusdirektiiviä ETA-jäsenyyden 
aikana sovellettu Suomeen. Suomen liityttyä 
vuoden 1995 alusta EU:n jäseneksi direktii
vin määräykset tulivat myös Suomea vel
voittaviksi. Suomi on mukauttanut vakuu
tusyhtiölainsäädäntönsä kolmanteen vahin
kovakuutusdirektiiviin jättäen kuitenkin la
kisääteisen tapaturmavakuutuksen sen ulko
puolelle. 

ED-jäsenyyden toteuduttua komissio pyy
si Suomen viranomaisilta selvitystä siitä, 
milloin ja millä tavoin Suomi aikoo täyttää 
vahinkovakuutusdirektiiveistä johtuvan jä
senvelvoitteensa lakisääteisen työtapaturma
vakuutuksen osalta. V astauksissaan sosiaali
ja terveysministeriö toisti Suomen omaksu
man kannan, jonka mukaan työtapaturmava
kuutus lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuulu
vana jää vahinkovakuutusdirektiivien sovel
tamisalan ulkopuolelle. Ministeriö kuitenkin 
totesi, että sen ja työmarkkinajärjestöjen kes
ken käytiin neuvotteluja, joiden tarkoitukse
na oli selvittää mahdollisuuksia ulottaa va
kuutuspalveluiden vapaan tarjonnan periaate 
lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen. 

Komissio antoi maaliskuussa 1996 Suo
melle EY:n perustaruissopimuksen 169 artik
lan perusteella virallisen huomautuksen, jos
sa se katsoi Suomen rikkoneen jäsenvelvoit
teitaan vastaan jättämällä täytäntöön
panematta kolmannen vahinkovakuutusdirek
tiivin määräykset lakisääteisen tapaturmava
kuutuksen osalta. 

Vastauksena komission huomautukseen 
Suomi ilmoitti toukokuussa 1996, ettei se 
ole muuttanut asiassa omaksumaansa peri
aatteellista kantaa. Samalla Suomi kuitenkin 
ilmoitti komissiolle sosiaali- ja terveysminis
teriön, työmarkkinajärjestöjen ja vakuutus
järjestelmän kesken valmisteltavina olevista 
lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevista 
muutoksista. Niillä turvattaisiin vakuutetun 
asema niin, että vakuutuksen harjoittaminen 
voitaisiin sallia myös toisesta jäsenvaltiosta 
käsin ilman erillistä Suomen viranomaisten 
myöntämää toimilupaa ja viranomaisen vah
vistamia vakuutusmaksuja. Muutosten ilmoi
tettiin sisältävän muun muassa takuujärjeste
lyt, joilla vakuutetun asema turvattaisiin sil-
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Ioin, kun vakuutusyhtiö laiminlyö velvolli
suutensa tai joutuu maksukyvyttömäksi. Ris
kivastaavuuden periaatteen ilmoitettiin myös 
säilyvän osana vakuutusmaksujärjestelmää. 
Toimenpiteiden toteuttamisen ilmoitettiin 
edellyttävän myös eduskunnan hyväksymis
tä. 

Tapaturmavakuutusjärjestelmä sisältää 
nykyisellään eräitä vakuutetun turvaan vai
kuttavia puutteita. Tapaturmavakuutuslain 
mukaan vakuutetun oikeus korvaukseen on 
laissa säädettyjen korvausedellytysten täytty
essä ehdoton. Laissa ei sen kuitenkaan ole 
säännöstä, joka veivoittaisi vakuutuslaitok
sen antamaan päätöksen ja maksamaan lain 
edellyttämän korvauksen kohtuullisen ajan 
kuluessa. Säännökset puuttuvat myös siitä, 
miten vakuutetun oikeus korvaukseen voi
daan toteuttaa, jos vakuutuslaitos laiminlöisi 
kokonaan korvauksen maksun. Säännös, jo
ka velvoittaa viivästyneen korvauksen mak
samiseen korotettuna ei takaa, että vahin
goittunut työntekijä saa kohtuullisessa ajassa 
hänelle kuuluvan korvauksen. Se ei myös
kään kata niitä seuraamuksia, joita hänelle 
voi aiheutua korvauksenmaksun kohtuutto
masta viivästymisestä. Laista puuttuu myös 
menettely, jolla laiminlyöntitapauksissa tur
vattaisiin työntekijän oikeus saada vakuutus
laitokselta korvausasian edellyttämä neuvon
ta ja palvelu. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

2.1. Tavoitteet ja keinot niiden 
saavuttamiseksi 

Esityksen tarkoituksena on lainsäädännöl
lisesti tehostaa työntekijän lakisääteiseen 
tapaturmavakuutukseen perustuvan pakolli
sen sosiaaliturvan toteutumista. Samalla teh
täisiin mahdolliseksi lakisääteisen tapaturma
vakuutuksen harjoittaminen Suomessa myös 
ulkomailta käsin. Muutokset toteuttaisiin 
niin, etteivät vakuutuksen harjoittamiselle 
asettavat edellytykset olisi ristiriidassa kol
mannen vahinkovakuutusdirektiivin kanssa. 
Esityksellä ei luovuttaisi Suomelle kuuluvas
ta yksinomaisesta toimivallasta sosiaalitur
van järjestämiseen, vaan säilytettäisiin la
kisääteinen tapaturmavakuutus edelleen osa
na kansallista pakollista sosiaaliturvaa. 

Työntekijän asema vakuutusyhtiön lai
minlyöntien varalta turvattaisiin takuujärjes
telmällä. Se koskisi korvausasian käsittelyn, 
korvauksen maksun sekä neuvonta- ja pal
veluvelvoitteen laiminlyöntiä. Työntekijä ei 
olisi myöskään velvollinen ottamaan vastaan 
tapaturmavamman vuoksi tarpeellista sai
raanhoitoa ilman erityistä syytä Suomen ul
kopuolella. Korvauskäytännön yhtenäisyyden 
valvontaa parannettaisiin vahvistamalla ta
paturma-asiain korvauslautakunnan asemaa 
ja tehostamalla sen toimintaedellytyksiä. Ta
paturmavakuutusjärjestelmän yhteisten teh
tävien hoito keskitettäisiin Tapaturmavakuu
tuslaitosten liitolle, joka huolehtisi myös 
takuumenettelystä. Tapaturmavakuutuslaitos
ten liittoon kuuluisivat lakisääteistä tapatur
mavakuutusta harjoittavat vakuutuslaitokset, 
valtiokonttori ja maatalousyrittäjien eläkelai
tos. Ne myös vastaisivat Tapaturmavakuu
tuslaitosten liiton kustannuksista ja osallis
tuisivat työmarkkinajärjestöjen kanssa sen 
hallintoon. Vakuutuksen myöntämisvelvolli
suutta koskevat rajoitukset poistettaisiin. Va
kuutuslaitoksen olisi annettava pakollista va
kuutusta myöntäessään todistus siitä, että 
kysymyksessä on Suomen lainsäädännön 
mukainen työtapaturmavakuutus. 

V akuotusmaksujen etukäteisvahvistami
sesta luovuttaisiin. V akuotusmaksujen edel
lytettäisiin kuitenkin perustuvan vakuutetun 
työn aiheuttamaan tapaturmariskiin. Lakisää
teisen tapaturmavakuutuksen harjoittaminen 
sallittaisiin kotivaltion myöntämän toimilu
van perusteella myös ulkomaiselle ETA-va
kuutusyhtiölle. Sosiaali- ja terveysministeri
ön myöntämällä toimiluvalla ja valvonnassa 
vakuutusta voisi harjoittaa tänne perustetta
van edustuston kautta lisäksi ulkomainen 
vakuutusyhtiö, jonka kotipaikka on muussa 
kuin ETA-valtiossa (kolmannen maan va
kuutusyhtiö). 

Ehdotettavat muutokset eivät koskisi oi
keutta maatalousyrittäjän tapaturmavakuu
tuksen harjoittamiseen eikä maatalousyrittä
jien tapaturmavakuutuksen vakuutusjärjestel
mää. Vakuuttamattomassa työssä sattuviin 
tapaturmiin liittyvät tehtävät siirrettäisiin 
valtiokoottorilta Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitolle. Ehdotettavia muutoksia sovellettai
siin eräiltä osin valtion palveluksessa sattu
neista tapaturmista johtovaan valtiokonttorin 
korvaustoimintaan. 
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2.2. Keskeiset ehdotukset 

Takuujärjestelmät 

Tehokk:aista valvontakeinoista huolimatta 
ei nykyisin säännöksin voida ehdottomasti 
varmistaa, että korvauksenhakija saisi aina 
viipymättä hänelle kuuluvan korvauksen 
taikka lain edellyttämän neuvonnan ja pal
velun. Ulkomaisen vakuutuslaitoksen koh
dalla toimenpiteet saattaisivat edellyttää 
myös sen kotivaltion viranomaisten myötä
vaikutusta, mikä voisi osaltaan hidastaa toi
menpiteiden toteuttamista. Tämän vuoksi 
ehdotetaan luotavaksi takuumenettely, jolla 
vakuutetun oikeudet voidaan turvata myös 
laiminlyöntitapauksissa. 

Korvausvelvollisuuden laiminlyönti ja 
viivyttely. Korvauksen maksun viivästymi
sen tai laiminlyönnin varalta säädettäisiin 
korvaustakuujärjestelmästä. Sen rahoitukses
ta vastaisivat viime kädessä Suomessa la
kisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat 
vakuutuslaitokset. Tällainen järjestelmä edel
lyttää, että vakuutuslaitoksen korvauskäsitte
lylle ja korvauksen maksamiselle asetetaan 
määräaika. Siksi ehdotetaan, että vakuutus
laitoksen olisi annettava korvausasiassa pää
tös viipymättä ja viimeistään kolmen kuu
kauden kuluessa saatuaan tarvittavan selvi
tyksen. V akuotuslaitoksen olisi maksettava 
päätökseensä perustuva korvaus viimeistään 
14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. 
Jos korvausvelvollisuus perustuisi muutok
senhakuelimen päätökseen, korvaus olisi 
maksettava 30 päivän kuluessa siitä, kun 
muutoksenhakuelimen päätös on tullut lain
voimaiseksi ja vakuutuslaitos on saanut tar
peellisen selvityksen korvauksen suuruuden 
määräämistä varten. Tällöin olisi lisäksi otet
tava huomioon tapaturmavakuutuslain 47 §:n 
säännökset korvauserien erääntymisestä. 

Jos vakuutuslaitos laiminlyö päätöksen 
antamista tai korvauksen maksamista varten 
säädetyn määräajan, korvausasia siirtyisi 
asianosaisen hakemuksesta tältä osin Tapa
turmavakuutuslaitosten liiton käsiteltäväksi. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto käsitte
lisi sille siirtyneen korvausasian ja maksaisi 
lain edellyttämän korvauksen. Tapaturmava
kuutuslaitosten liitolla olisi oikeus periä 
maksamansa korvaus käsittelystä aiheutuvine 
kustannuksineen takaisin asianomaiselta va
kuutuslaitokselta. V akuotuslaitokselta voi
taisiin lisäksi periä erityinen laiminlyönti
maksu. 

V akuutetun neuvonta ja palvelu kor
vausasiassa Menettely sosiaalivakuu
tusasioissa on pyritty järjestämään niin, että 
työntekijä kykenisi itse ilman asiantuntija
apua huolehtimaan korvausasiastaan. Tämän 
vuoksi myös lakisääteisen tapaturmavakuu
tuksen korvausasiassa vakuutuslaitokselle on 
asetettu laaja velvollisuus asian selvittämi
seen ja korvauksenhakijan neuvontaan ja 
palveluun. Neuvonta koskee korvausasiassa 
tarvittavia selvityksiä ja muita menettelyyn 
liittyviä seikkoja. Nykyiset säännökset vel
voittavat vakuutuslaitoksen antamaan ainoas
taan päätöksen työntekijän omalla kielellä 
joko suomeksi tai ruotsiksi. Siksi työntekijän 
oikeudesta neuvontaan ja palveluun omalla 
kielellään joko suomeksi tai ruotsiksi ehdo
tetaan säädettäväksi tapaturmavakuutuslaissa. 
Sama koskisi työntekijän oikeutta asiointiin 
vakuutuslaitoksen kanssa korvausasiassa. 

Edellä mainitut oikeudet on turvattava 
myös silloin, kun vakuutuslaitos laiminlyö 
velvollisuutensa. Siksi tapaturmavakuutusla
kiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka 
mukaan työntekijä voisi saada tarvitsemansa 
neuvonnan ja palvelun laiminlyöntitapauk
sissa Tapaturmavakuutuslaitosten liitosta. 
Menettelystä aiheutuvista kustannuksista 
vastaisivat lakisääteistä tapaturmavakuutusta 
harjoittavat vakuutuslaitokset. 

V akuotetun oikeus sairaanhoitoon Suomessa 

Sairaanhoitopalveluiden taso saattaa vaih
della eri maissa muun muassa sairaanhoito
järjestelmän rakenteen ja sille asetettujen ta
voitteiden mukaan. Palveluiden hinta voi 
myös vaihdella mainituista tekijöistä ja maan 
yleisestä hintatasosta johtuen. Hoitoon saat
taa liittyä eräissä maissa myös erityisiä ter
veysriskejä. Lakisääteisessä tapaturmavakuu
tuksessa korvataan vamman kannalta tarpeel
lisesta hoidosta aiheutuneet kustannukset. 
Hoito edellytetään annettavaksi tarpeettomia 
kustannuksia välttäen. Ei kuitenkaan ole tar
koituksenmukaista, että työtapaturmapotilaan 
olisi pelkästään kustannussyistä otettava vas
taan sairaanhoitoa ulkomailta. Siksi lakiin 
ehdotetaan otettavaksi määräys siitä, ettei 
vahingoittunut olisi velvollinen ilman eri
tyistä syytä ottamaan vastaan työtapaturman 
vuoksi tarpeellista hoitoa Suomen ulkopuo
lella. Sama koskisi myös tapaturmavamman 
selvittämiseksi tarpeellisia lääketieteellisiä 
tutkimuksia ja kuntoutusta. 
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Muut vakuutetun asemaa turvaavat 
muutokset 

Yhdenmukainen korvauskäytäntö. La
kisääteisen tapaturmavakuutuksen avaaminen 
ulkomaiselle kilpailulle merkitsisi myös sii
hen liittyvän korvaustoiminnan hajautumista 
nykyistä useammille vakuutuslaitoksille. Tä
män vuoksi korvauskäytännön yhtenäisyy
den valvonnan ja ohjeistuksen tarve tulee 
korostumaan. Korvauksen saamisen edelly
tykset ja etuuksien määrä perustuvat lakisää
teisessä tapaturmavakuutuksessa pakottaviin 
lain säännöksiin, joita koskevan tulkinnan on 
oltava mahdollisimman yhdenmukaista. 

Etukäteinen korvauskäytännön yhtenäi
syyden valvonta vähentää tarvetta muutok
senhakuun ja toisaalta täydentää muutoksen
hakuelinten suorittamaa päätösten jälkikä
teisvalvontaa. Siksi tapaturma-asiain kor
vauslautakunnan edellytyksiä korvauskäytän
nön yhtenäisyyden tehokkaaseen valvontaan 
ja ohjaamiseen ehdotetaan lisättäviksi. Lau
takunnan asemaa vahvistettaisiin säätämällä 
lautakunnan organisaatiosta, tehtävistä, ra
hoituksesta ja hallinnosta tapaturmavakuu
tuslaissa. 

Lautakunta toimisi Tapaturmavakuutus
laitosten liitossa. Sen tehtävänä olisi kor
vaustoimen yhtenäistäminen antamalla yleis
ohjeistusta sekä lausuntoja vakuutuslaitosten 
korvauspäätösehdotuksista. Lausunnot eivät 
kuitenkaan olisi vakuutuslaitoksia sitovia. 
Lautakunta voisi antaa lausuntoja myös 
muutoksenhakuelimille. 

Työmarkkinajärjestöjen osallistumista 
lautakunnan toimintaan lisättäisiin nostamal
la niiden ehdotuksesta nimitettävien jäsenten 
määrä nykyisestä kahdesta neljään. Myös 
kaksi lautakunnan lääkäriasiantuntijoista ni
mitettäisiin työmarkkinajärjestöjen ehdotuk
sesta. Puheenjohtajana toimisi asianomaisen 
ministeriön edustaja. Ministeriö myös nimit
täisi lautakunnan jäsenet. Lautakunnan sään
nöt vahvistettaisiin asetuksella. Ministeriö 
vahvistaisi lisäksi lautakunnan hakemuksesta 
asiat, joista vakuutuslaitoksen on pyydettävä 
lautakunnan lausunto. 

Asian käsittely vakuutuslaitoksessa Ta
paturmakorvausasian ratkaiseminen edellyt
tää usein lääketieteellisten seikkojen arvioin
tia. Siksi vakuutuslaitoksella täytyy olla käy
tettävissään riittävä lääketieteellinen asian
tuntemus tällaisia asioita käsitellessään. Ta
paturmavakuutuslakiin otettaisiin tämän 
vuoksi nimenomainen säännös, joka velvoit-

taisi laillistetun lääkärin osallistumaan va
kuutuslaitoksessa lääketieteellistä asiantunte
musta edellyttävien korvausasioiden käsitte
lyyn. 

Työtapaturmavammat ja ammattitaudit 
saattavat usein aiheuttaa vuosien kuluttua 
työkyvyttömyyttä ja hoidon tarvetta, jolloin 
korvausvaatimusten käsittelyä varten tarvi
taan asian aikaisemmissa vaiheissa saatuja 
selvityksiä. Siksi lakiin otettaisiin nykyisiä 
puutteellisia säännöksiä täydentävät mää
räykset korvauskäsittelyssä tarvittavien asia
kirjojen arkistoinnista ja säilyttämisestä. Va
kuutuslaitoksen olisi säilytettävä asiakirjat 
siten kuin Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 
ministeriön antamien yleisohjeiden mukaan 
määrää. 

Vakuutuksen myöntämispakko ja vakuu
tuksen sisältö. Lakisääteisen tapaturmava
kuutusjärjestelmän toimeenpano perustuu 
työnantajan vakuuttamisvelvollisuuteen. Va
kuuttamisvelvollisuutta koskevien edellytys
ten täyttyessä työnantaja on velvollinen otta
maan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
tällaisia vakuutuksia myöntämään oikeute
tusta vakuutuslaitoksesta. Vakuutuslaitos ei 
voi kieltäytyä vakuutuksen myöntämisestä, 
jos vakuutus koskee sellaista yritystä tai työ
tä, jota varten vakuutuslaitos vahvistetun 
yhtiöjärjestyksensä mukaan on oikeutettu va
kuutuksia myöntämään ja jos vakuutuksen
hakija, milloin kyseessä on keskinäinen yh
tiö, voidaan sen yhtiöjärjestyksen mukaan 
hyväksyä yhtiön jäseneksi. Koska lakisäätei
neo tapaturmavakuutus on osa pakollista 
sosiaaliturvaa, ei tällainen rajoitus ole järjes
telmän kattavuuden ja toimivuuden kannalta 
perusteltu. Mahdollisuus tällaisiin rajoituk
siin voisi johtaa kilpailun kiristyessä joiden
kin vakuutuksenottajien syrjintään, mikä ei 
ole sopusoinnussa pakollisen sosiaaliturva
järjestelmän tavoitteiden kanssa. Siksi mah
dollisuus rajoittaa vakuutuksen myöntämistä 
ehdotetaan poistettavaksi. Tämän lain mu
kaista vakuutusta Suomessa harjoittava va
kuutuslaitos ei siten voisi kieltäytyä myöntä
mästä siltä haettua tapaturmavakuutusta. 

Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa 
edellytykset korvauksen maksamiseen sekä 
etuuksien määräytyminen on säädetty pakot
tavilla lain säännöksillä. Niistä ei voida poi
keta osapuolten välisellä sopimuksella. Vel
vollisuus vakuutuksen ottamiseen on työn
antajana. V akuuttamisvelvollisuuden laimin
lyönnistä aiheutuu työnantajalle haitallisia 
seuraamuksia, kuten laiminlyödyn maksun 
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periminen korotettuna. Työntekijä ei oleva
kuutussopimuksen osapuolena eikä hän voi 
valita, mistä vakuutuslaitoksesta vakuutus 
otetaan. Siksi sekä vakuutuksenottajan ja 
vakuutetun etujen että koko järjestelmän toi
mivuuden kannalta on tarpeen pyrkiä var
mistamaan, että vakuutus täyttää tapaturma
vakuutuslaissa säädetyt edellytykset. Tämän 
vuoksi ehdotetaan säädettäväksi, ettei työn
antajan vakuuttamisvelvollisuutta täytä sel
laisen vakuutuksen ottaminen, jonka sisältöä 
on rajoitettu tapaturmavakuutuslain vastai
sesti. Vakuutuksen soveltamisalan rajoitta
minen johtaisi työnantajan kannalta laimin
lyöntiseuraamuksiin. Työntekijä voisi tällöin 
kuitenkin saada korvauksen tapaturmasta Ta
paturmavakuutuslaitosten liitolta. 

V akuutuksenottajan asemaa turvaamaan 
ehdotetaan määräystä, jonka mukaan vakuu
tuslaitos olisi velvollinen antamaan vakuu
tuksenottajalle kirjallisen todistuksen siitä, 
että kysymyksessä on tapaturmavakuutuslain 
mukainen pakollinen vakuutus. 

Oikeus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
harjoittamiseen 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen har
joittamista koskevasta erillisestä toimiinvasta 
luovuttaisiin. Tapaturmavakuutuslain mu
kaista vakuutusta saisi harjoittaa lain 8 §:ssä 
tarkoitettuna vakuutuslaitoksena sellainen 
vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu kotimainen 
vakuutusyhtiö, jolla on oikeus toimilupansa 
perusteella harjoittaa suomalaisten vakuu
tusyhtiöiden ja vakuutusyhdistysten sekä 
Suomessa toimivien ulkomaisten vakuu
tusyhtiöiden vakuutusluokista annetun 
sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 
(858/95) 1 §:n 1 kohdassa mainitun vahin
kovakuutusluokan 1 mukaista tapaturmava
kuutusta. Tähän ministeriön päätökseen on 
siirretty vahinkovakuutusdirektiivien vakuu
tusluokkia koskevat säännökset. 

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta saisi 
harjoittaa Suomessa lisäksi ulkomaisista va
kuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/95) tar
koitettu ulkomainen vakuutusyhtiö, jolla on 
oikeus harjoittaa edellä mainitun vahinkova
kuutusluokan mukaista vakuutusta Suomes
sa. Tällainen vakuutusyhtiö olisi sanotun 
lain 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu 
ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö, joka koti
valtionsa antaman toimiluvan perusteella on 
oikeutettu harjoittamaan Suomessa vahinko
vakuutusluokan 1 mukaista toimintaa sekä 

lain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu 
kolmannen maan vakuutusyhtiö, joka on 
saanut Suomen viranomaisilta erillisen toi
miluvan vahinkovakuutusluokan 1 mukaisen 
toiminnan harjoittamiseen Suomessa. 

Vakuutuksen harjoittamisoikeuden ulotta
minen myös kolmannen maan vakuutusyhti
öihin on tarkoituksenmukaista, koska vakuu
tusyhtiölain ulkomaalaisomistusta koskevien 
rajoitusten poistamisen jälkeen jo nykyisin
kin on mahdollista, että lakisääteistä tapatur
mavakuutusta harjoittaa Suomessa ulkomaa
laisomistuksessa oleva, Suomen lainsäädän
nön mukaan tänne perustettu vakuutusyhtiö. 
Lisäksi kolmannen maan vakuutusyhtiön toi
milupaa, sen toimintaa Suomessa ja toimin
nan valvontaa koskevat pääosin vastaavan
laiset säännökset kuin kotimaisia vakuu
tusyhtiöitä. 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen har
joittaminen edellyttäisi lisäksi että, vakuu
tusyhtiö tekee siitä kaksi kuukautta ennen 
toiminnan aloittamista ministeriölle sekä Ta
paturmavakuutuslaitosten liitolle erillisen il
moituksen. 

Toimiluvan kotimaiselle vakuutusyhtiölle 
vahinkovakuutusluokan 1 mukaisen toimin
nan harjoittamiseen myöntää vakuutusyh
tiölain mukaan sosiaali- ja terveysministeriö. 
Se myös hyväksyy voimassa olevan toimi
luvan laajennuksen koskemaan mainittua va
hinkovakuutusluokkaa. Toimiluvan myöntä
misen edellytykset määräytyvät vakuutusyh
tiölain voimassa olevien säännösten mukai
sesti. 

Vastaavan toimiluvan ulkomaiselle ETA
vakuutusyhtiölle myöntää sen kotivaltion 
viranomainen direktiivin määräyksiin mu
kautetun vakuutusyhtiölainsäädäntönsä mu
kaisesti. Toiminnan harjoittamisen edellytyk
senä Suomessa on lisäksi, että sosiaali- ja 
terveysministeriö on saanut ennen sen aloit
tamista ulkomaisista vakuutusyhtiöistä anne
tun lain 2 luvun mukaisen ilmoituksen ja sii
hen liittyvät tiedot vakuutusyhtiön toimin
nasta sen kotivaltion asianomaiselta viran
omaiselta. 

Toimiluvan myöntämisen ehdoista kol
mannen valtion vakuutusyhtiön osalta sääde
tään ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetus
sa laissa. Ne edellyttävät muun muassa, että 
vakuutusyhtiö perustaa Suomeen edustuston 
sekä nimeää ministeriön hyväksymän pää
asiamiehen hoitamaan yhtiön liiketoimintaa 
Suomessa ja edustamaan yhtiötä oikeudelli
sesti. Edustuston peruspääomasta on lisäksi 



HE 227/1996 vp 15 

vähintään puolet asetettava ministeriön mää
räämin ehdoin vakuudeksi ministeriön hy
väksymään pankkiin Suomessa. Edustuston 
toiminta tapahtuisi kokonaan Suomen lain 
mukaan ja toimintaa koskisivat pääosin sa
manlaiset vakavaraisuussäännökset kuin ko
timaisia vakuutusyhtiöitä. 

Jollei tapaturmavakuutuslaista muuta joh
du lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoit
tavaan kotimaiseen vakuutusyhtiöön sovel
lettaisiin vakuutusyhtiölain ja ulkomaiseen 
vakuutusyhtiöön ulkomaisista vakuutusyhti
öistä annetun lain säännöksiä. Molempien 
lakien voimassa olevat säännökset on mu
kautettu kolmannen vahinkovakuutusdirektii
vin määräyksiin vuoden 1995 huhtikuun 
alusta. 

Vakuutusmaksujärjestelmää koskevat 
muutokset 

Vakuutuslaitoksen vastuukyvyn säilymi
seen tähtäävä vakuutustoiminta perustuu va
kuutusmatemaattisin perustein arvioidun va
hinkoriskin huomioon ottamiseen vakuutus
maksuissa. Se edellyttää kaikkiin vakuutuk
senottajiin sovellettavien, yksiselitteisten va
kuutusmaksuperusteiden käyttöä. Ne ovat 
myös vakuutustoiminnan tehokkaan valvon
nan edellytyksenä. Siksi säädettäisiin, että 
tämän lain mukaista vakuutusta harjoittavalla 
vakuutuslaitoksella täytyy olla vakuutusmak
sujen laskuperusteet, joita se toiminnassaan 
noudattaa. 

V akuotusmaksujen ja niiden perusteiden 
vahvistaminen ennakolta viranomaisen toi
mesta olisi ristiriidassa kolmannen vahinko
vakuutusdirektiivin määräysten kanssa. Siksi 
tätä koskevasta vaatimuksesta luovuttaisiin. 
Luopuminen koskisi myös tapaturmavakuu
tuslain mukaista vapaaehtoista vakuutusta. 
Suomen valvontaviranomaiset voisivat kui
tenkin saada direktiivin edellyttämää jälkikä
teistä tietoa vakuutusmaksuista ja maksetuis
ta korvauksista. Ulkomaisen ETA-vakuu
tusyhtiön osalta tiedot saataisiin sen kotival
tion viranomaisilta, jolle vakuutusyhtiö on 
velvollinen toimittamaan vakuutusluokittain 
perittyjen vakuutusmaksujen ja maksettujen 
korvausten määrät. Yksittäistapauksissa va
kuutusyhtiöltä voitaisiin vaatia myös suoraan 
tietoja sen toteamiseksi, noudattaako vakuu
tusyhtiö Suomen lainsäädännön pakottavia 
määräyksiä. 

Työn vaarallisuuden huomioon ottavilla 
tapaturmavakuutusmaksuilla pyritään työta-

paturmien ja ammattitautien ehkäisyyn kan
nustamalla työnantajaa tapaturmia eh
käiseviin toimenpiteisiin. Nykyinen laki si
sältää rajoitetut mahdollisuudet myös työn
antajan vapaaehtoisen omavastuun käyttöön. 
Omavastuun työtapaturmia ehkäisevä vaiku
tus ei kuitenkaan ole nykyisellään merkittä
vä. Omavastuun voimakas laajentaminen 
puolestaan voisi heikentää vakuutetun ase
maa ja johtaa myös vakuutuksenottajan kan
nalta kohtuuttomiin tilanteisiin. Myös bonus
järjestelmät soveltuvat huonosti lakisäätei
seen tapaturmavakuutukseen, jossa vakuutus 
on yritys- tai työmaak:ohtainen. 

Työn aiheuttama riski otetaan nykyisin 
huomioon pienemmissä yrityksissä sosiaali
ja terveysministeriön vahvistaman ammat
tialakohtaisen riskiluokituksen mukaan. Suu
rempien yritysten kohdalla, joissa tapaturma
riskin suhteellinen vaihtelu ei ole suurta, on 
käytössä pakolliset erikoistariffijärjestelmät. 
V akuotuksen ottaneessa yrityksessä sattuneet 
työtapaturmat vaikuttavat niissä suoraan sen 
oman tapaturmavakuutusmaksun suuruuteen. 

Riski vastaavuuden soveltaminen on las
kenut työtapaturmien määrää ja edesauttanut 
vakiintuneiden työsuojeluorganisaatioiden 
syntyä suuremmissa yrityksissä. Erikoistarif
fointia on sen vuoksi pyritty laajentamaan 
myös pienempiin yrityksiin. Näistä syistä 
johtuen riskivastaavuuden säilyttäminen va
kuutusmaksuissa on tärkeää. 

Vakuutusten erikoistariffointia koskevat 
määräykset merkitsevät jossain määrin va
kuutusmaksujen sääntelyä. Kolmannen va
hinkovakuutusdirektiivin mukaan jäsenvalti
on velvollisuutena on varmistaa, etteivät sen 
alueella tarjottavat vakuutukset ole ristirii
dassa tässä jäsenvaltiossa voimassa olevan 
yleistä etua suojaavan lainsäädännön kanssa. 
Kansallisella lainsäädännöllä voidaan siten 
antaa yleisen edun suojaamiseen tähtääviä, 
rajoittavia säännöksiä, jos ne ovat objektiivi
sesti välttämättömiä ja pyrittävään tavoittee
seen suhteutettuja ja niitä sovelletaan rajoi
tuksitta kaikkiin jäsenvaltiossa toimiviin va
kuutuslaitoksiin. 

Vakuutetun suojaamiseen osaltaan tähtää
vän vakuutusmaksujen riskivastaavuuden 
noudattamisen voidaan katsoa olevan yleisen 
edun mukaista. Sen välttämättömyyttä puol
taa se, ettei samaan tavoitteeseen voida pääs
tä yhtä tehokkaasti muulla Suomen vakuu
tusjärjestelmään soveltuvalla keinolla. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, 
että Suomessa työtapaturmavakuutusta har-
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joittavan vakuutuslaitoksen olisi käytettävä 
vakuutusmaksun laskuperusteita, jossa va
kuutusmaksut määräytyvät siten, että ne ovat 
kohtuullisessa suhteessa vakuutuksesta ai
heutuviin kustannuksiin ottaen huomioon 
vakuutettavan työn tapaturma- ja ammatti
tautiriski. Laskuperusteita tulisi soveltaa 
kaikkiin vakuutuksenottajiin. Mikäli vakuu
tusmaksu tai vakuutuksen perusteella mak
settavien korvausten määrä on siihen riittä
vän suuri, olisi myös vakuutuksenottajan 
oma vahinkotilasto otettava huomioon va
kuutusmaksua määrättäessä ( erikoistariffoita
va vakuutus). Ministeriöllä olisi oikeus antaa 
tarkempia määräyksiä riskien luokittelusta ja 
vakuutusmaksun määräytymisestä ammatin 
tai työn vaarallisuuden mukaan sekä vakuu
tuksenottajan oman vahinkotilaston huomi
oon ottamisesta vakuutusmaksun määräyty
misessä. 

Työn vaarallisuuteen perustuva vakuutus
maksujärjestelmä edellyttää työalakohtaista 
ja erikoistariffoitavien vakuutusten osalta 
yrityskohtaista tilastointia. Vakuutuslaitokset 
on jo voimassa olevan lain mukaan velvoi
tettu työtapaturmatilastointiin tarvittavan 
tiedon keräämiseen ja toimittamiseen Tapa
turmavakuutuslaitosten liitolle. Tätä menette
lyä jatkettaisiin. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton asema ja 
tehtävät 

Lakisääteisen tapaturmavakuutusjärjestel
män toimeenpanaan liittyvät yhteiset tehtä
vät ehdotetaan keskitettäviksi Tapaturmava
kuutuslaitosten liitolle. Se hoitaisi Suomessa 
lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoitta
vien vakuutuslaitosten yhteistoimintaa edel
lyttäviä tehtäviä ja muita tehtäviä siten kuin 
tapaturmavakuutuslaissa taikka muussa laissa 
tai asetuksessa säädetään. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto huoleh
tisi muun muassa takuujärjestelmään liitty
vistä tehtävistä sekä Suomea sitovien kan
sainvälisten sopimusten, kuten kahdenvälis
ten sosiaaliturvasopimusten ja asetuksen 
(ETY) N:o 1408171 tarkoittamalle asuin- ja 
oleskelupaikan laitokselle kuuluvista velvoit
teista. Tämän lisäksi sille siirrettäisiin val
tiokanttorilta vakuuttamattomassa työssä 
sattuviin työtapaturmiin ja vakuuttamisvel
vollisuuden laiminlyönteihin liittyvät tehtä
vät. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto voisi 
antaa myös pakollisen vakuuttamisvelvolli
suuden ulottuvuutta koskevia soveltamisrat-

kaisuja. 
Edellä mainitut tehtävät edellyttävät Ta

paturmavakuutuslaitosten liiton aseman uu
delleen järjestelyä. Tämän vuoksi säädettäi
siin, että kaikkien Suomessa lakisääteistä 
tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutus
laitosten olisi kuuluttava jäsenenä Tapatur
mavakuutuslaitosten liittoon ja osallistuttava 
siten kuin tapaturmavakuutuslaissa säädetään 
sen toiminnasta aiheutuvien kustannusten 
kattamiseen. Myös valtiokonttori ja maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksena 
toimiva maatalousyrittäjien eläkelaitos kuu
luisivat jäseninä Tapaturmavakuutuslaitosten 
liittoon. V aitiokonttori kuitenkin osallistuisi 
sen toimintaan ja kustannuksiin vain siltä 
osin kuin ne liittyvät valtiokonttorin tapatur
mavakuutuslaista johtuvien tehtävien toi
meenpanoon. Vastaavasti maatalousyrittäjien 
eläkelaitos osallistuisi Tapaturmavakuutuslai
tosten liiton toimintaan ja kustannuksiin siltä 
osin kuin ne koskevat maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslain toimeenpanoa. Maata
lousyrittäjien eläkelaitoksen osalta asiasta 
säädettäisiin tarkemmin maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutus laissa. 

Edellä mainittujen tehtävien hoito edel
lyttää eräiltä osin tapaturmavakuutuslaitok
selle kuuluvien oikeuksien käyttöä ja toisaal
ta myös eräiden vakuutuslaitosta veivoitta
vien määräysten noudattamista. Siksi nämä 
oikeudet ja velvollisuudet ulotettaisiin myös 
Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon sen huo
lehtiessa laissa säädetyistä tehtävistään. Ta
paturmavakuutuslaitosten liitto voisi antaa 
muun muassa korvaustakuumenettelyyn, va
kuuttamisvelvollisuutta koskeviin sovelta
misratkaisuihin ja vakuuttamattomassa työs
sä sattuneisiin tapatonniin liittyen sitovia 
päätöksiä, joihin voisi hakea muutosta kuten 
vakuutuslaitoksen päätökseen. 

Koska lakisääteinen tapaturmavakuutus 
on osa työmarkkinoiden sopimaa ja rahoitta
maa pakollista sosiaaliturvaa, työmark
kinajärjestöjen osallistumisesta Tapaturmava
kuutuslaitosten liiton hallintoon säädettäisiin 
lailla. Liiton hallitukseen kuuluisi kolme 
työnantajien keskeisimpien keskusjärjestöjen, 
kolme työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
keskeisimpien keskusjärjestöjen sekä enin
tään seitsemän vakuutuslaitosten edustajaa. 

Tarkemmat määräykset Tapaturmavakuu
tuslaitosten liiton hallinnosta ja tehtävistä 
annettaisiin sen säännöissä, jotka annettaisiin 
asetuksella liiton tehtyä niistä ehdotuksen. 
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V akuotusehdot 

Vakuutus- ja korvaustoiminta on säännel
ty pakollisessa tapaturmavakuutuksessa pää
osin pakottavin lainsäännöksin, joita kaikki
en vakuutuslaitosten on noudatettava. Va
kuutusehdoilla voidaan antaa vain niitä täy
dentäviä määräyksiä. Koska vakuutusehtojen 
vahvistamismenettely on kolmannen vahin
kovakuutusdirektiivin vastaista, se ehdote
taan poistettavaksi. V akuotusehtojen nykyi
set täydentävät määräykset siirrettäisiin tar
peellisin osin lakiin. Pakollisen tapaturmava
kuutuksen ehdot olisi kuitenkin annettava 
tiedoksi ministeriölle ennen niiden käyt
töönottoa. V ahvistamismenettelyn poistami
nen koskisi myös tapaturmavakuutuslain 
mukaisia vapaehtoisia vakuutuksia. Niitä 
koskevien ehtojen tulisi kuitenkin olla sellai
set, että ne antavat vakuutetulle oikeuden 
tapaturmavakuutuslain mukaisiin etuuksiin. 

Tapaturmavakuutustoiminnan valvonta 

Kotimaisten vakuutusyhtiöiden valvonta 
kuuluisi kokonaisuudessaan Suomen viran
omaisille. Valvontaan sovellettaisiin vakuu
tusyhtiölain säännöksiä. 

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön Suo
messa harjoittamaan toimintaan sovellettai
siin ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun 
lain tällaisia vakuutusyhtiöitä koskevia sään
nöksiä. Suomen viranomaiset vastaisivat ul
komaisen ETA-vakuutusyhtiön Suomessa 
harjoittaman toiminnan valvonnasta lu
kuunottamatta sen talouden valvontaa. Se 
kuuluisi vakuutusyhtiön kotivaltion viran
omaisille. 

Ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön olisi 
annettava ministeriölle toiminnastaan Suo
messa valvontaa varten tarpeellisia tietoja 
sen toteamiseksi noudattaako vakuutusyhtiö 
Suomen lain pakottavia säännöksiä. Ministe
riö voisi tarkastaa vakuutusyhtiön toimintaa 
sen täällä olevan edustuston tiloissa. Toimin
nan tarkastaminen muussa jäsenvaltiossa 
tapahtuisi yhteistyössä kotivaltion tai edus
tuston sijaintivaltion viranomaisten kanssa. 
Kotivaltion viranomaiset voisivat vastaavasti 
tarkastaa ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön 
Suomessa olevan edustuston toimintaa sen 
täällä olevissa tiloissa. 

Kolmannen maan vakuutusyhtiön Suo
messa harjoittaman vakuutusliikkeen valvon
taan sovelletaan ulkomaisista vakuutusyhti
öistä annetun lain tällaisia vakuutusyhtiöitä 

360501U 

koskevia säännöksiä. Ne vastaavat pääosin 
vakuutusyhtiölain kotimaisia vakuutusyhtiöi
tä koskevia määräyksiä. Kolmannen maan 
vakuutusyhtiön Suomessa tapahtuvan tapa
turmavakuutustoiminnan valvonta kuuluisi 
Suomen viranomaisille. Ministeriöllä olisi 
oikeus saada vakuutusyhtiöltä valvontaa var
ten tarpeelliset tiedot, tarkastaa yhtiön Suo
messa olevan edustuston toimintaa sen tilois
sa ja ottaa haltuun siinä tarvittavia asiakirjo
ja. Edustuston olisi annettava vuosittain mi
nisteriölle sen määräysten mukainen selvitys 
toiminnastaan ja tilastaan, vastuuvelan las
kemisesta sekä todistus, että peruspääomaa 
vastaavat varat, asetettu vakuus ja vastuuve
lan kate vastaavat lain säännöksiä. Edustus
ton olisi lisäksi laadittava määräysten mukai
nen tilinpäätös, joka tarkastettaisiin ministe
riön hyväksymällä tavalla. 

Vaikka vakuutusmaksuperusteiden vah
vistamispakko poistuisi, tapaturmavakuu
tusyhtiöiltä saataisiin valvontaa varten va
kuutusluokittaiset tiedot perityistä vakuutus
maksuista ja maksetuista korvauksista. Tar
vittavaa tietoa saataisiin myös pakollisen 
työtapaturmatilastoinnin kautta. 

Kaikkien Suomessa toimivien tapaturma
vakuutusyhtiöiden korvaustoimintaa koskeva 
valvonta kuuluisi Suomen viranomaisille. 
Tapaturmavakuutusyhtiöt ovat velvollisia 
antamaan ministeriölle tarpeelliset tiedot sen 
valvomiseksi, että ne noudattavat toiminnas
saan Suomen tapaturmavakuutuslainsäädän
nön pakottavia määräyksiä. Tarvittavaa tie
toa vakuutusyhtiön toiminnasta saadaan 
myös sen päätöksiin kohdistuvan muutok
senhaun ja tapaturma-asiain korvauslauta
kunnan suorittaman ennakkovalvonnan kaut
ta. 

Jos vakuutuslaitos laiminlyö velvoitteen
sa, voitaisiin soveltaa vakuutusyhtiölaissa ja 
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa 
laissa säädettyjä, kolmannen vahinkovakuu
tusdirektiivin mukaisia valvontapakotteita. 

3. Esityksen vaikutukset 

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Ulkomaisen vakuutustoiminnan sallimi
nen sekä vakuutusmaksujen vahvistusmenet
telyn poistaminen asettaisi suomalaiset tapa
turmavakuutusyhtiöt avoimeen kilpailutilan
teeseen ulkomaisten vakuutusyhtiöiden kans
sa vuoden 1999 alusta. 

Esityksellä ei ole suoranaisia valtionta-



18 HE 227/1996 vp 

loudellisia vaikutuksia. V akuuttamattomassa 
työssä sattuneista tapatunnista valtiokantto
rille aiheutuneet kustannukset on maksettu 
valtion varoista. Tästä valtiolle aiheutuneet 
kustannukset on katettu vakuutuslaitoksilta 
vuosittain perityllä maksulla. Koska nämä 
tehtävät ehdotetaan siirrettäviksi Tapaturma
vakuutuslaitosten liitolle, myös kyseinen 
maksu ohjattaisiin sille lain voimaan tultua. 

pohjalta neuvottelut keskeisten työmark
kinajärjestöjen ja vakuutusjärjestelmän kans
sa niistä toimenpiteistä, joilla järjestelmälle 
asetetut tavoitteet voitaisiin turvata ilman 
ristiriitaa kolmannen vahinkovakuutusdirek
tiivin määräysten kanssa. Tämä esitys on 
valmisteltu neuvotteluissa asetettujen tavoit
teiden mukaan yhteistyössä työmarkkinajär
jestöjen ja vakuutusjärjestelmän kanssa. 

3.2. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset 5. Muita esitykseen vaikuttavia 

Osa valtiokonttorin nykyisistä tehtävistä 
siirtyy Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle. 
Tästä valtiokonttoriin kohdistuvat organisaa
tio- ja henkilöstövaikutukset ovat vähäisiä. 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton uudet teh
tävät edellyttävät sen resurssien olennaista 
lisäämistä. 

4. Asian valmistelu 

Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla 
ryhdyttiin alkuvuodesta 1994 selvittämään 
niitä ongelmia, joita voisi aiheutua, mikäli 
työtapaturmavakuutuksen harjoittaminen 
Suomessa sallittaisiin ulkomailta käsin. Kes
keiset työmarkkinajärjestöt ja vakuutusjärjes
telmä ilmoittivat ministeriölle kesäkuussa 
1994 halukkuutensa tapaturmavakuutusmark
kinoiden avaamiseen ulkomaiselle kilpailulle 
eräin edellytyksin. Tämän johdosta ministe
riö aloitti edellä mainitun selvitystyön 

seikkoja 

Eräiden suomalaisten vakuutusyhtiöiden 
jouduttua kuluvan vuosikymmenen aikana 
maksuvaikeuksiin, sosiaali- ja terveysminis
teriö asetti kesäkuun 22 päivänä 1994 työ
ryhmän (V akuutusturvan takuujärjestelmä
työryhmä), jonka tehtävänä oli muun muassa 
valmistella ehdotus lakisääteisen tai vaiku
tuksiltaan siihen rinnastettavan takuujärjes
telmän toteuttamisesta liikennevakuutukses
sa, potilasvakuutuksessa ja lakisääteisessä 
tapaturmavakuutuksessa. Työryhmä jätti lo
kakuun 31 päivänä 1995 sosiaali- ja terveys
ministeriölle välimuistion (Sosiaali- ja ter
veysministeriön työryhmämuistio 1995:21), 
jossa se esitti hallituksen esityksen muotoon 
laaditun ehdotuksen vakuutusyhtiöiden pa
kollisen yhteistakuujärjestelmän luomisesta 
lakisääteisissä vahinkovakuutuksissa. Halli
tus antaa erikseen asiaa koskevan hallituksen 
esityksen eduskunnalle. Tarkoituksena on, 
että se käsitellään yhdessä tämän esityksen 
kanssa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Tapatunnavakuutuslaki 

10 ja 11 §. Lain 10 §:n 2 momenttiin ja 
11 §:ään tehtävät muutokset johtuvat siitä, 
että vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyön
tiin ja vakuuttamattomassa työssä sattunei
siin työtapaturmiin ja ammattitauteihin liitty
vät tehtävät siirrettäisiin valtiokanttotista 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle. Nämä 
tehtävät siirrettiin tapaturmavirastosta val
tiokonttoriin tapaturmaviraston eräiden tehtä
vien siirtämisestä valtiokanttorille annetulla 
lailla (132/87). Jos työnantaja on laiminlyö
nyt vakuuttamisvelvollisuutensa taikka työn-

antajan vakuuttamisvelvollisuus ei ehtinyt 
vielä alkaa työtapaturman sattuessa, Tapatur
mavakuutuslaitosten liitto maksaisi lain edel
lyttämän korvauksen. Samalla se myös mää
räisi työnantajalle laiminlyönnistä aiheutuvat 
seuraamukset. Ne ovat laiminlyödyn vakuu
tusmaksun periminen enintään nelinkertaise
na ja, jos työtapaturma on sattunut vastuu 
korvauskustannuksista enintään 8 100 mark
kaan saakka (vuoden 1996 ind.) työtapatur
maa kohden. 

11 a §. Uusi 11 a § koskisi menettelyä 
silloin, kun syntyy epäselvyyttä pakollisen 
vakuuttamisvelvollisuuden ulottuvuudesta. 
Näissä tapauksissa on kysymys siitä, onko 
tapaturmavakuutuslakia sovellettava tiettyyn 
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työnantajaan, työntekijään tai työhön. Tar
koituksena on luoda menettely, jolla voidaan 
yhdenmukaistaa soveltamiskäytäntöä ja toi
saalta saada sitova ratkaisu vakuutusturvan 
ulottuvuudesta silloin, kun asialla on periaat
teellista merkitystä. Tarvetta yhtenäistäviin 
soveltamisratkaisuihin lisää työelämän muut
tuminen entistä monimuotoisemmaksi ja 
kansainvälisemmäksi. Soveltamisratkaisua 
voisi hakea asianomainen työntekijä, työn
antaja tai vakuutuslaitos. Ennen ratkaisua 
olisi kaikkia asianosaisia kuultava. Tapatur
mavakuutuslaitosten liiton tämän pykälän 
nojalla antamaan päätökseen olisi muutok
senhakuoikeus ehdotettavan 53 h §:n nojalla. 
Muutosta voisi hakea myös asianomainen 
vakuutuslaitos. 

Säännöksellä ei ole tarkoitus luoda uutta 
menettelyä, jolla voidaan hakea muutosta tai 
oikaisua jo tehtyihin päätöksiin. Mikäli va
kuuttamisvelvollisuuden ulottuvuutta koske
va kysymys liittyy tapaturmakorvausasiaan, 
sen ratkaisisi korvauspäätöksen yhteydessä 
se vakuutuslaitos, jonka antamasta vakuutuk
sesta korvausta haetaan. Muutosta haettaisiin 
tällöin vakuutuslaitoksen antamaan korvaus
päätökseen. 

12 §. Lain 12 §:n 1 momenttiin lisättäi
siin säännös omavastuuta koskevan merkin
nän tekemisestä vakuutuskirjaan. 

Pykälän 3 ja 4 momenttiin tehtäisiin 10 
ja 11 §:n muutoksista johtuvat tekniset tar
kistukset. 

15 ja 22 §. Lain 15 §:n 4 momenttiin 
tehtäisiin lisäys, jonka mukaan vahingoittu
nut ei ole velvollinen ilman erityistä syytä 
ottamaan vastaan työtapaturman vuoksi tar
peellista hoitoa Suomen ulkopuolella. Myös 
lain 22 §:n 1 momenttiin tehdään vastaava 
muutos. Lisäyksen tarkoituksena on ehkäistä 
pelkästään kustannussyistä tapahtuva tapatur
mapotilaiden hoito ulkomailla, kun se voi 
aiheuttaa potilaalle erityistä terveydellistä 
riskiä. Muutoksen tarkoittamana erityisenä 
syynä voidaan muun muassa pitää vahingoit
tuneen työskentelyä, asumista taikka oleske
lua ulkomailla maassa, jossa saatavilla olevat 
sairaanhoitopalvelut eivät vaaranna vamman 
asianmukaista hoitoa tai muutoin aiheuta eri
tyistä riskiä työntekijän terveydelle. Arvioin
nissa pidetään lähtökohtana sairaanhoitopal
velujen tasolle Suomessa asetettuja vaati
muksia. Erityisen syyn tulkinnassa on lisäksi 
otettava huomioon, ettei ratkaisu johda risti
riitaan asetuksen (ETY) N:o 1408171 sään
nösten kanssa. 

Lain 22 §:n 2 momentin sanamuotoon 
tehtäisiin tekninen tarkistus. Pykälän uudessa 
3 momentissa todettaisiin selvyyden vuoksi 
vakuutuslaitoksen velvollisuudesta antaa kor
vauksen keskeyttämisestä tai pidättämisestä 
päätös. 

29 §. Pykälässä säädettäisiin oikeudesta 
lakisääteisen tapaturmavakuutuksen harjoitta
miseen Suomessa sekä tällaista toimintaa 
lain 8 §:ssä tarkoitettuna vakuutuslaitoksena 
harjoittaviin vakuutusyhtiöihin sovellettavas
ta lainsäädännöstä. 

Ulkomaisella ETA-vakuutusyhtiöllä tar
koitetaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä an
netun lain 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mu
kaan ulkomaista vakuutusyhtiötä, jonka koti
valtio kuuluu Euroopan talousalueeseen. 
Mainitun momentin 2 kohdan mukaan kol
mannen maan vakuutusyhtiöllä tarkoitetaan 
ulkomaista vakuutusyhtiötä, jonka kotivaltio 
ei kuulu Euroopan talousalueeseen. Ehdotet
tavassa pykälässä mainittu vahinkovakuutus
luokka 1 käsittää vakuutusluokkia koskevan 
sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mu
kaan tapaturmat mukaan lukien myös työ
tapaturmat ja ammattitaudit 

Ministeriölle ja Tapaturmavakuutuslaitos
ten liitolle tehtävä, tämän lain mukaisen va
kuutuksen aloittamista koskeva ilmoitus olisi 
tarpeen lakisääteistä tapaturmavakuutusta 
harjoittavalle vakuutuslaitokselle kuuluvien 
velvoitteiden täyttämistä ja niiden valvontaa 
varten. Lakisääteistä tapaturmavakuutusta 
Suomessa harjoittavan vakuutuslaitoksen oli
si kuuluttava Tapaturmavakuutuslaitosten 
liittoon ja osallistuttava sen toimintakustan
nuksiin. V akuotuslaitoksen olisi perittävä 
vuosittain vakuutusmaksun yhteydessä työ
suojelun edistämiseen käytettävä maksu, jo
ka ohjataan Tapaturmavakuutuslaitosten lii
ton kautta työsuojelurahastolle. V akuututai
toksen olisi myös osallistuttava muun muas
sa indeksikorotusjärjestelmän täytäntöön
panaan ja huolehdittava työttömyysvakuu
tusmaksun perintään liittyvistä tehtävistä si
ten kuin työttömyyskassalaissa (603/84) sää
detään. 

Vakuutusyhtiölaki säätelee kotimaisten 
vakuutusyhtiöiden toimintaa myös siltä osin 
kuin se koskee tämän lain mukaista vakuu
tusta. Laki sisältää vakuutusyhtiön perusta
mista ja toimilupaa koskevien määräysten 
lisäksi muun muassa vakuutusyhtiön vaka
varaisuutta, yhtiöoikeudellista päätöksente
koa ja hallintoa, voiton jakoa, vakuutusyhtiön 
sulautumista, toiminnan lopettamista ja toi-
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minnan valvontaa koskevat määräykset mu
kaan lukien myös talouden valvonta. 

Ministeriö voi vakuutusyhtiölain mukaan 
kieltää kotimaisen vakuutusyhtiön yhtiöko
kouksen, hallintoneuvoston tai hallituksen 
määräysten vastaisen päätöksen täytäntöön
panon ja kehottaa vakuutusyhtiötä korjaa
maan virheellisen menettelyn määräajassa tai 
kieltää jatkamasta sitä. Noudattamisen var
mistamiseksi voidaan asettaa uhkasakko ja 
uusien vakuutusten myöntämiskielto. Viime 
kädessä ministeriö voi peruuttaa kotimaisen 
vakuutusyhtiön toimiluvan. 

Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden tapatur
mavakuutuslain mukaista toimintaa Suomes
sa ja sen valvontaa koskisivat ulkomaisista 
vakuutusyhtiöistä annetun lain säännökset, 
jollei tapaturmavakuutuslaista laista muuta 
johdu. Ulkomaisia ETA-vakuutusyhtiöitä 
koskevat mainitun lain 1-3 ja 9-llluvun 
säännökset. Lain 2 luvussa säädetään muun 
muassa menettelystä, jolla tällainen vakuu
tusyhtiö voi alkaa harjoittaa kotivaltionsa 
viranomaisen antamalla toimiluvalla sen kä
sittämää toimintaa Suomessa joko perusta
malla tänne edustuston taikka harjoittamalla 
vakuutuspalveluiden vapaata tarjontaa toisen 
jäsenvaltion alueelta käsin. Lain 3 luvussa 
säädetään vakuutusyhtiön valvonnasta. Ulko
maista ETA-vakuutusyhtiötä ja sen Suomes
sa olevaa edustustoa koskevat vakavarai
suusvaatimukset määräytyvät sen kotimaan, 
kolmannen vahinkovakuutusdirektiivin vä
himmäisvaatimuksiin mukaotetun lainsää
dännön, perusteella. Vastuu talouden valvon
nasta kuuluu vakuutusyhtiön kotivaltion vi
ranomaisille. Se käsittää erityisesti vakuu
tusyhtiön vakavaraisuuden, vakuutusteknisen 
vastuuvelan ja sen katteena olevien varojen 
tarkastamisen. Suomen valvontaviranomai
sen oikeudesta saada valvontaa varten tar
peellisia tapaturmavakuutusta koskevia tie
toja säädettäisiin lisäksi tapaturmavakuutus
lakiin ehdotettavassa 32 a §:ssä. Muilta osin 
ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön tapaturma
vakuutuslain mukainen toiminta tapahtuisi 
Suomen lainsäädännön mukaan ja Suomen 
viranomaisten valvonnassa. 

Mikäli tapaturmavakuutuslain mukaista 
vakuutusta Suomessa harjoittava ETA-va
kuutusyhtiö rikkoisi sitä veivoittavia mää
räyksiä, Suomen viranomaiset voisivat antaa 
sille kehoituksen määräysten vastaisen toi
minnan lopettamisesta. Jos sitä ei noudatet
taisi, asiasta olisi ilmoitettava vakuutusyh
tiön kotivaltion vakuutustarkastuksesta vas-

taavalle viranomaiselle, jonka olisi ryhdyt
tävä tehokkaisiin toimenpiteisiin tällaisen 
toiminnan lopettamiseksi. Mikäli ne eivät 
olisi riittävät, ministeriö voisi asettaa uh
kasakon, ottaa haltuun vakuutusyhtiön Suo
messa olevaa omaisuutta tai kieltää uusien 
vakuutusten myöntämisen. Kiireellisessä ta
pauksessa ministeriö voisi ryhtyä viimeksi 
mainittuihin toimenpiteisiin ennen korjaus
kehotusta ja ilmoittamatta asiasta ensin koti
valtion VIranomaiselle. Ulkomaisen ETA
vakuutusyhtiön toimiluvan voisi peruuttaa 
vain sen kotivaltion viranomainen. 

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta Suo
messa harjoittavan kolmannen maan vakuu
tusyhtiön toimintaa ja valvontaa koskisivat, 
jollei tapaturmavakuutuslaista muuta johdu, 
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 
1 ja 4-11 luvun säännökset. Toimiluvan 
myöntäminen edellyttäisi paitsi täällä olevaa 
edustustoa ja pääasiamiestä muun muassa, 
että vakuutusyhtiön voidaan arvioida nou
dattavan toiminnassaan terveitä ja varovaisia 
liikeperiaatteita. Samoin edellytetään, että 
edustusto asettaa Suomeen vähintään 7 mil
joonan markan peruspääoman, josta vähin
tään puolet on sijoitettava vakuudeksi suo
messa olevaan rahalaitokseen. Edustuston 
vakavaraisuus ja sen muu toiminta olisi sosi
aali- ja terveysministeriön suorassa valvon
nassa samalla tavoin kuin kotimaisen vakuu
tusyhtiön. Tällaisen edustuston kohdalla voi
taisiin myös käyttää vastaavia pakkokeinoja 
kuin kotimaisten vakuutusyhtiöiden kohdal
la, mukaan lukien toimiluvan peruuttaminen. 

30 §. Valtion palveluksessa sattuneista 
työtapaturmista ja ammattitaudeista makse
taan valtion varoista tapaturmavakuutuslain 
mukainen korvaus. Korvauksen maksamises
ta huolehtii nykyisin valtiokonttori. Pykälän 
1 momentti tarkistettaisiin koskemaan val
tiokonttoria, jonka osalta olisi tällöin sovel
tuvin osin voimassa, mitä tapaturmavakuu
tuslaissa vakuutuuslaitoksesta säädetään. 
V aitiokonttoriin sovellettaisiin siten muun 
muassa tämän lain etuoksien hakemista, kor
vauskäsittelyä, päätöksen antamista ja täy
täntöönpanoa, korvauksen maksamista, mää
räaikoja ja muutoksenhakua koskevia sään
nöksiä. V aitiokonttoriin ei kuitenkaan sovel
lettaisi korvaustakuumenettelyä koskevia 
41 b §:n 2 ja 4-6 momentin säännöksiä. 
Valtiokonttoria veivoittaisivat kuitenkin sa
notun pykälän 1 ja 3 momentin mukaiset 
määräajat V akuottamiseen ja vakuutussuh
teeseen liittyvät tapaturmavakuutuslain sään-
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nökset eivät koskisi valtiokonttoria. 
30 a §. Lain 30 a §:n 1 momentissa sää

dettäisiin Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
tehtävistä. Se huolehtisi 41 b §:ssä ja 41 c 
§:n 2 momentissa säädettävästä takuumenet
telystä, vakuuttamattomassa työssä sattuvista 
työtapatunnista aiheutuvien korvausten mak
susta ja vakuuttamisvelvollisuuden laimin
lyöntiseuraamusten määräämisestä sekä toi
misi asetuksen (ETY) N:o 1408171 ja Suo
mea sitovien kansainvälisten sosiaalitur
vasopimusten tarkoittamana asuin- ja oleske
lupaikan laitoksena. Se hoitaisi indeksikoro
tusten ja sairaanhoitokustannusten tasausjär
jestelmää ja huolehtisi eräistä vakuutuslai
toksilta perittäviin pakollisiin maksuihin liit
tyvistä tehtävistä. Tapaturmavakuutuslaitos
ten liitto huolehtisi työtapaturmatilaston laa
timisesta ja sitä varten tarvittavan tilastotie
don keräämisestä vakuutuslaitoksilta, kuten 
nykyisinkin. Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitto harjoittaisi vakuutusjärjestelmään liit
tyvää, työtapaturmien ehkäisyyn tähtäävää 
tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Sen tehtä
viin kuuluisi myös työtapaturmavakuutusta 
koskeva tiedotustoiminta ja tapaturmavakuu
tuslaitosten yleinen edunvalvonta. Näiden 
lisäksi Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 
huolehtisi nykyiseen tapaan myös eräistä ta
paturmavakuutuksen toimeenpanoon liitty
mättömistä tehtävistä, joista säädetään muu
alla lainsäädännössä. Tällaisia ovat muun 
muassa työttömyysvakuutusmaksujen tilityk
seen liittyvät tehtävät. 

Pykälän 2 momentissa säädetään Tapatur
mavakuutuslaitosten liiton toimielimistä. Ne 
olisivat yleiskokous ja hallitus. Lisäksi lii
tossa toimisi tapaturma-asiain korvauslauta
kunta. 

Pykälän 3 momentissa säädetään Tapatur
mavakuutuslaitosten liiton hallituksen ko
koonpanosta. Hallitukseen kuuluisi enintään 
13 varsinaista jäsentä, joista enintään seitse
män edustaisi Tapaturmavakuutuslaitosten 
liiton jäsenlaitoksia. Kolme jäsenistä edus
taisi työnantajien ja kolme työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden keskeisimpiä keskusjärjes
töjä. Hallitus valitsisi keskuudestaan puheen
johtajan. Valinnan vahvistaisi ministeriö. 
Hallitukseen kuuluisi lisäksi enintään viisi 
varajäsentä, joista yksi edustaisi työnantajien 
ja yksi työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
keskeisimpiä keskus järjestöjä. Yksi varajäsen 
edustaisi maatalousyrittäjien taloudellisia 
etuja valvovaa edustavinta järjestöä. 

Pykälän 4 momentin mukaan Tapaturma-

vakuutuslaitosten liiton tehtävistä ja hallin
nosta säädettäisiin tarkemmin säännöissä. Ne 
annettaisiin asetuksella sen jälkeen, kun Ta
paturmavakuutuslaitosten liitto on tehnyt 
niistä ehdotuksen ministeriölle. 

Pykälän 5 momentin mukaan tapaturma
vakuutuslain mukaista vakuutusta harjoitta
vat vakuutuslaitokset kuuluisivat jäseninä 
Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon. Niiden 
olisi myös osallistuttava sen toiminnasta ai
heutuviin kustannuksiin siten kuin tapatur
mavakuutuslaissa säädetään. Tätä koskevat 
säännökset annettaisiin lain 41 b ja 58 §:ssä. 

Valtiokonttori ei harjoita vakuutustoimin
taa, vaikka se on velvollinen maksamaan 
valtion työssä sattuvista työtapatunnista ja 
ammattitaudeista valtion varoista tapaturma
vakuutuslain mukaisen korvauksen. Maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutus on maata
lousyrittäjiä koskeva, pakolliseen vakuutta
miseen perustuva korvausjärjestelmä, josta 
säädetään maatalousyrittäjien tapaturmava
kuutuslaissa. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
huolehtii maatalousyrittäjien tapaturmava
kuutuslaissa tarkoitettuna maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslaitoksena järjestelmän 
toimeenpanosta. Valtio osallistuu maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoi
tukseen. Maatalousyrittäjien tapaturmava
kuutuksessa on oma erilhnen vakuutusmak
sujärjestelmä ja organisaatio muun muassa 
työturvallisuustyötä varten. Vaikka val
tiokonttori ja maatalousyrittäjien eläkelaitos 
olisivat Tapaturmavakuutuslaitosten liiton jä
seniä, ne osallistuisivat sen toimintaan ja 
kustannuksiin kuitenkin vain siltä osin kmn 
ne liittyvät valtiokonttorin tapaturmavakuu
tuslaista ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaista 
johtovien tehtävien toimeenpanoon. Maata
lousyrittäjien eläkelaitoksen osalta asiasta 
säädettäisiin ehdotukseen sisältyvän maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n 
muutoksen yhteydessä. 

Pykälän 6 momentin mukaan Tapaturma
vakuutuslaitosten liittoa koskisivat sen hoita
essa tehtäviään soveltuvin osin samat oikeu
det ja velvollisuudet kuin lakisääteistä tapa
turmavakuutusta harjoittavia vakuutuslaitok
sia. 

30 b §. Pykälässä säädetään tapaturma
asiain korvauslautakuntaa koskevista muu
toksista. Lautakuntaan kuuluisi puheenjoh
tajana ministeriön edustaja, jäseninä kolme 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ehdotuk
sesta nimitettävää lakimiesjäsentä sekä kaksi 
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keskeisimpien työnajantajärjestöjen ja kaksi 
keskeisimpien työntekijä- ja toimihenkilöjär
jestöjen ehdotuksesta nimitettävää työmark
kinajäsentä. Lautakuntaan kuuluisi myös 
viisi lääkäriasiantuntijaa, joista kaksi nimi
tettäisiin Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
sekä yksi työnantaja- ja yksi työntekijä- ja 
toimihenkilöjärjestöjen ehdotuksesta. Sekä 
jäsenille että lääkäriasiantuntijoille voitaisiin 
määrätä tarpeellinen määrä varamiehiä. Työ
markkinajäsenten varajäsenistä yksi määrät
täisiin työnantajajärjestöjen ja yksi työnteki
jä- ja toimihenkilöjärjestöjen ehdotuksesta. 
Lautakunnan nimittäisi ministeriö. Lautakun
nan toimikausi olisi kolme vuotta. Tapatur
ma-asiain korvauslautakunnan toiminnasta 
määrättäisiin tarkemmin sen säännöissä, jot
ka annetaan asetuksella. 

31 §. Pykälän 1 momentista poistettaisiin 
mahdollisuus rajoittaa tapaturmavakuutuslain 
mukaisen vakuutuksen myöntämistä esimer
kiksi yhtiöjärjestyksellä. Muutoksen tarkoi
tuksena on ehkäistä vakuutuksenottajiin koh
distuva syrjiminen esimerkiksi tapaturmaris
kin perusteella. 

Pykälän uudella 2 momentin säännöksellä 
on tarkoitus suojata sekä työntekijää että 
vakuutuksenottajana olevaa työnantajaa va
kuutukseen otettaviita rajoituksilta. Pakolli
sen tapaturmavakuutuksen sisältö määräytyy 
lain säännösten mukaan eikä sen sisältöä 
voida rajoittaa ehdoilla tai sopimuksin. Va
kuutuksen soveltamisalan rajoittamisesta 
seuraisi, ettei vakuutusta voida pitää tapatur
mavakuutuslain tarkoittamana pakollisena 
vakuutuksena. Lain 62 §:n mukaan etuuksia 
koskevat rajoitukset olisivat mitättömiä. Va
kuutusyhtiö olisi velvollinen antamaan va
kuutuksenottajalle todistuksen siitä, että ky
symyksessä on tapaturmavakuutuslain mu
kainen pakollinen vakuutus. Todistus annet
taisiin merkitsemällä se vakuutuskirjaan ja 
65 §:ssä tarkoitettuun, työpaikalla pidettä
vään tiedonantoon. 

32 §. Pykälän 1-4 momentin vakuutus
sopimuksen pituutta, irtisanomista ja päätty
mistä koskevia säännöksiä tarkistettaisiin ja 
niihin siirrettäisiin tarpeellisin osin yleisissä 
vakuutusehdoissa olevat täydentävät mää
räykset. Pykälän 1 momenttissa määriteltäi
siin vakuutuskausi, jonka ajaksi vakuutus
sopimus tehdään. Momentissa nykyisin ole
va määräys, joka velvoittaa vakuutuslaitok
sen hakemaan vakuutusehdoille ministeriön 
vahvistuksen kumottaisiin. Se merkitsisi va
kuutusehtojen vahvistusmenettelyn poistu-

mista, kun säännöstä alettaisiin soveltaa vuo
den 1999 alusta. 

Vakuutuksen irtisanomisen pätevyyttä 
koskeva 2 momentin säännös koskisi vain 
pakollista tapaturmavakuutusta. 

Pykälän 3 momentissa nykyisin oleva ai
karajoitus poistettaisiin. Momentissa tarkoi
tetun vakuutuksen voimassaolo jatkuisi niin 
kauan, kunnes työ on päättynyt. 

Pykälän 4 ja 5 momenttiin tehdään tekni
siä muutoksia. 

Pykälän uusi 6 momentti koskisi pakolli
sen tapaturmavakuutuksen voimassaoloa va
kuutuksenottajan joutuessa konkurssiin. Ta
paturmavakuutuslaissa ei tällä hetkellä ole 
asiaa koskevaa säännöstä. Noudatetun käy
tännön mukaan vakuutuslaitokset päättävät 
vakuutuksen saatuaan tiedon konkurssin al
kamisesta. Konkurssin alkamisesta huolimat
ta työnteko saattaa kuitenkin jatkua yrityk
sessä konkurssipesän lukuun. Konkurssipesä 
on työnantajana vakuuttamisvelvollinen, kun 
vakuuttamisvelvollisuuden alkamista koske
va vähimmäisaika täyttyy. Oikeuskäytännös
sä työntekijän korvausturvan on katsottu 
kuitenkin jatkuvan aikaisemman vakuutuk
sen perusteella konkurssin jälkeenkin työn
tekijän vähimmäisirtisanomisajan, mikäli 
uutta vakuutusta ei ole otettu. Menettelyn 
selventämiseksi asiasta otettaisiin lakiin 
säännös. Se olisi yhdenmukainen yleisen 
sopimusoikeudellisen periaatteen kanssa, 
jonka mukaan konkurssi ei yleisesti lakkauta 
sopimussuhdetta. Ehdotettavan säännöksen 
mukaan vakuutussuhde jatkuisi konkurssista 
huolimatta ennallaan työn päättymiseen 
saakka. Vakuutuksesta työntajalle johtuvat 
velvollisuudet siirtyisivät kuitenkin konkurs
siin asettamisesta lukien konkurssipesälle. 
Konkurssipesällä olisi siten muun muassa 
velvollisuus ilmoittaa vakuutuslaitokselle va
kuutettua riskiä koskevista muutoksista sekä 
huolehtia korvausasioissa työnantajalle kuu
luvista velvollisuuksista. Se olisi myös vel
vollinen ilmoittamaan vakuutuslaitokselle 
vakuutetun työn päättymisestä. Konkurssin 
alkamisen jälkeen teetettyyn työhön kohdis
tuvista vakuutusmaksuista konkurssipesä 
vastaisi niin sanottuna massaveikana ennen 
jako-osuuteen oikeuttavia saatavia. Konkurs
sin alkamista edeltävältä ajalta palautettavat 
tasausvakuutusmaksut luettaisiin pesän varal
lisuuteen yleisten konkurssioikeudellisten 
periaatteiden mukaisesti. 

32 a §. Pykälässä velvoitettaisiin vakuu
tuslaitos antamaan pakollisen tapaturmava-
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kuutuksen ehdot kirjallisesti kahta kuukautta 
ennen niiden käyttöönottoa tiedoksi ministe
riölle. Samoin siinä oikeutettaisiin ministeriö 
tarvittaessa saamaan vakuutuslaitokselta tie
doksi vakuutusmaksun laskuperusteet, lo
makkeet ja muut asiakirjat, joita vakuutuslai
tos käyttää toiminnassaan. Säännös on tar
peen sen valvomiseksi, että vakuutusyhtiö 
noudattaa lain pakottavia säännöksiä. 

33 §. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin 
maininta vastuun alkamisajan merkitsemises
tä vakuutuskirjaan. Vastuu alkaisi aikaisin
taan siitä, kun vakuutuslaitos tai sen asia
mies todistettavasti vastaanotti vakuutusha
kemuksen. Tätä myöhemmästä alkamisajasta 
voidaan kuitenkin erityisestä syystä sopia. 
V akuutusehdoissa voidaan määrätä käytettä
väksi vakuutuslaitoksen omaa hakemusloma
ketta. 

Pykälän 2 momentti poistettaisiin, koska 
velvollisuutta vakuutuksen myöntämiseen ei 
voitaisi enää rajoittaa. 

35 §. Pykälä koskee vakuutusmaksun 
määräytymistä. V akuotusmaksujen perusteita 
ei enää vahvistettaisi. Pykälän 1 momentin 
mukaan tapaturmavakuutuslain mukaista 
vakuutusta harjoittavalla vakuutusyhtiöllä 
olisi kuitenkin oltava vakuutusmaksun lasku
perusteet, joiden mukaan vakuutusmaksut 
lasketaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan laskuperus
teet olisi laadittava siten, että vakuutusmak
sut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuk
sista aiheutuviin kustannuksiin ottaen huo
mioon työn tapaturma- ja ammattitautiriski. 
Vakuutuksesta aiheutuviksi kustannuksiksi 
katsottaisiin myös vakuutuslaitosten yhtei
sesti vastattavat kustannukset. Silloin, kun 
vakuutusmaksu tai vakuutuksen perusteella 
maksettavien korvausten määrä on riittävän 
suuri olisi vakuutuksenottajan oma vahinko
tilasto otettava huomioon vakuutusmaksua 
määrättäessä. Säännöksellä säilytettäisiin 
vakuutusmaksuissa riski vastaavuuden periaa
te ja pakollinen erikoistariffointimenettely. 
Tätä varten ministeriö antaisi tarkemmat 
määräykset riskien luokittelusta ja vakuutus
maksun määräytymisestä ammatin tai työn 
vaarallisuuden mukaan sekä vakuutuksenot
tajan oman tilaston huomioon ottamisesta 
vakuutusmaksun määräytymisessä. Moment
tiin otettaisiin lisäksi valtuutus säätää asetuk
sella vakuutusmaksun perusteena olevaan 
palkkasummaan luettavista työansioista. Täl
lainen määräys puuttuu nykyisestä lainsää
dännöstä. Menettely perustuu tällä hetkellä 

vakiintuneeseen käytäntöön. 
Pykälän 3 momenttiin otettaisiin määräys, 

jonka tarkoitus on estää erikoistariffoitavien 
vakuutusten kohdalla, ettei vakuutuksenotta
ja voisi mitätöidä yrityksen huonon vahin
kokehityksen aiheuttamaa vakuutusmaksun 
nousua siirtämällä vakuutuksen toiseen va
kuutuslaitokseen. Vakuutuksen siirtämiskiel
to olisi kuitenkin vastoin vakuutuspalvelui
den tarjonnan vapauden periaatetta. Siksi 
pykälässä säädettäisiin, että vakuutuksen 
vastaanottavalla vakuutuslaitoksella olisi oi
keus saada vakuutuksen vahinko- ja palk
kasummatiedot viideltä viimeksi kuluneelta 
kalenterivuodelta, kun se on vastaanottanut 
vakuutusta koskevan siirtoilmoituksen. 

Pykälän 4 momenttiin siirrettäisiin nykyi
sin 2 momentissa olevat säännökset työ
suojelun edistämiseen kerättävän maksun pe
rimisestä ja sisällyttämisestä vakuutusmak
suun. V akuotuslaitos suorittaisi maksun Ta
paturmavakuutuslaitosten liitolle, joka tilit
täisi sen työsuojelurahastolle siten kuin ase
tuksella säädettäisiin. 

35 a §. Uuteen 35 a §:ään otettaisiin ny
kyisin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
yleisissä vakuutusehdoissa olevat määräykset 
ennakko- ja tasoitusvakuutusmaksun perimi
sestä ja palauttamisesta. Säännökseen sisäl
tyisivät myös määräykset tasoitusvakuutus
maksun perimistä ja palauttamista koskevas
ta määräajasta sekä mahdollisuus jättää vä
häiset tasoitusvakuutusmaksut penmättä tai 
palauttamatta. Markkamäärä olisi sidottu 
työntekijäin eläkelain 9 § :n soveltamista var
ten vuosittain vahvistettavaan indeksiin. Py
kälässä ilmoitettu markkamäärä vastaa vuo
den 1971 yleistä palkkatasoa ja olisi nyky
tasossa noin 410 markkaa. 

36 §. Pykälän sanamuotoa tarkistetaan, 
koska vakuuttamisvelvollisuuden rikkomi
seen liittyvät tehtävät siirrettäisiin Tapatur
mavakuutuslaitosten liitolle. 

37 §. Pykälä koskee vakuutusmaksun 
määräämistä varten työnantajalle säädetyn 
tiedoksiautovelvollisuuden rikkomista. Sään
nöksen sanamuotoa täsmennettäisiin siten, 
että vastuu voitaisiin tällöin arvioida ja mak
su periä laiminlyöneeltä työnantajalta enin
tään nelinkertaisena siltä osalta, jota laimin
lyönti tai väärä ilmoitus koskee. 

38 §. Pykälää muutettaisiin niin, että 
myös Tapaturmavakuutuslaisten liiton työn
antajan suoritettaviksi määrättyjä maksuja ja 
korvauksia koskevat päätökset olisivat täy
täntöönpanokelpoisia ilman tuomiota tai pää-
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töstä. 
Pykälän uuteen 3 momenttiin otettaisiin 

lakisääteisen tapaturmavakuutuksen yleisissä 
vakuutusehdoissa oleva määräys vakuutus
maksun laiminlyönnistä aiheutuvasta viiväs
tyskorosta. Sen määrä olisi sidottu korkolain 
(633/82) mukaiseen korkokantaan. 

Pykälän uuteen 4 momenttiin siirrettäisiin 
yleisissä vakuutusehdoissa oleva säännös 
ulosottotoimin perittävän vakuutusmaksun 
korottamisesta. 

41 §. Pykälän 5 momenttin sanamuotoa 
täsmennettäisiin ja siihen tehtäisiin lisäys, 
jonka mukaan työntekijä ei ole velvollinen 
ilman erityistä syytä menemään työtapatur
man selvittämiseksi vakuutuslaitoksen ni
meämän lääkärin tai sairaanhoitolaitoksen 
tutkimuksiin Suomen alueen ulkopuolelle. 
Erityisen syyn tulkintaa koskee, mitä 15 §:n 
kohdalla todetaan. Momenttia muutettaisiin 
myös niin, että korvausasian käsittely voitai
siin raukeamisen sijasta vain keskeyttää, jos 
vahingoittunut ei toimita vakuutuslaitokselle 
tarpeellisia selvityksiä. Keskeytyminen jat
kuisi siihen saakka, kun selvitys on toimitet
tu. Vakuutuslaitoksen olisi lisäksi annettava 
keskeyttämisestä valituskelpoinen päätös. 

41 b §. Pykälän 1 ja 3 momentissa sääde
tään korvauspäätöksen antamiselle ja kor
vauksen maksamiselle enimmäisaika. Pykä
län 2, 4 ja 5 momentissa säädetään menette
lystä, jolla vakuutetun oikeudet turvataan 
laiminlyöntitapauksessa. Menettely koskee 
sekä pakollisia vakuutuksia että lain 57 §:n 
mukmsia vapaaehtoisia vakuutuksia. V akuu
tuslaitoksen olisi annettava korvauspäätös 
viipymättä ja viimeistään kolmen kuukauden 
kuluessa siitä lukien, kun se on saanut lain 
39, 41, 41 a, 44 ja 46 §:ssä tarkoitetut selvi
tykset. Määräajan laskeminen riippuisi siten 
viime kädessä siitä, milloin vakuutuslaitos 
saa asian ratkaisuun tarvittavat selvitykset. 
Vakuutuslaitoksen on 41 a §:n 1 momentin 
mukaan huolehdittava mahdollisimman no
peasti tarpeellisten selvitysten hankkimisesta. 
Tarkempaa aikarajoitusta ei voida käytännön 
syistä asettaa, koska selvitysten viivästymi
nen voi johtua vakuutuslaitoksesta riippu
mattomista syistä. 

Poikkeuksena määräaikaa koskevasta 
säännöstä olisi leskeneläkkeen tulosovitusta 
koskeva päätös. Se olisi annettava, kuten 
nykyisin, vuoden kuluessa siitä lukien, kun 
vakuutuslaitokselta on haettu korvausta kuo
leman tai katoamisen johdosta. Tätä koskeva 
määräys siirrettäisiin 41 b §:n 1 momenttiin 

nykyisestä 45 §:stä, joka samalla kumottai
siin. 

Jos vakuutuslaitos ei anna päätöstä 1 mo
mentissa säädetyn ajan kuluessa eikä viiväs
tyminen johdu asian käsittelystä tapaturma
asiain korvauslautakunnassa tai muutoksen
hakuelimessä, korvausasian käsittely siirtyisi 
asianosaisen hakemuksesta Tapaturmavakuu
tuslaitosten liitolle. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton olisi 
annettava viipymättä päätös siitä, täyttyvätkö 
asian siirtymiselle säädetyt edellytykset. Va
kuutuslaitoksen olisi tätä varten annettava 
viivytyksettä Tapaturmavakuutuslaitosten lii
tolle sen asian ratkaisemiseksi pyytämät sel
vitykset ja hallussaan olevat asiakirjat. Näillä 
tarkoitettaisiin selvityksiä, joilla voidaan ar
vioida laiminlyönnin tapahtumista sekä käsi
tellä viivästynyt korvausasia. Jos selvityksiä 
ei vakuutuslaitokselta saataisi pyynnössä 
asetetun kohtuullisen ajan kuluessa, päätök
sen antaminen voitaisiin katsoa pelkästään 
tällä perusteella laiminlyödyksi. Asian siirty
mistä koskeva päätös olisi annettava tiedoksi 
asianasaisille ja kyseiselle vakuutuslaitoksel
le. Siirtyminen koskisi korvausasiaa vain 
siltä osin kuin sen voidaan katsoa viivästy
neen. Vakuutuslaitos olisi edelleen velvol
linen huolehtimaan muilta osin korvausasian 
käsittelystä. 

Kun asia on siirtynyt Tapaturmavakuu
tuslaitosten liitolle, se käsittelisi korvausasi
an huolehtien mahdollisten lisäselvitysten 
hankkimisesta. Tämän jälkeen se antaisi kor
vausta koskevan päätöksen. Tapaturmava
kuutuslaitosten liitolla olisi asiaa käsitelles
sään samat oikeudet kuin vakuutuslaitoksella 
saada asiaa koskevia selvityksiä eri viran
omaisilta, sairaanhoitolaitoksilta ja työnanta
jalta. Sitä koskisivat tällöin soveltuvin osin 
myös vastaavat velvollisuudet kuin vakuu
tuslaitosta. 

Päätökseen perustuvan korvauksen mak
samiselle säädettäisiin pykälän 3 momentissa 
14 päivän määräaika, joka laskettaisiin siitä, 
kun vakuutuslaitos on antanut korvauksen 
maksamista koskevan päätöksen. Jos kysy
mys on muutoksenhakuelimen päätökseen 
perustuvasta maksuvelvollisuudesta, määrä
aika laskettaisiin siitä, kun päätös on saanut 
lainvoiman ja vakuutuslaitos on saanut kor
vauksen määräämiseksi tarpeellisen selvityk
sen. Tällöin olisi otettava lisäksi huomioon 
korvauserän erääntymistä koskevat 47 §:n 1 
momentin säännökset. 

Jos vakuutusyhtiö laiminlyö 3 momentin 
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mukaisen maaraaJan, korvauksen maksaisi 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Myös tä
mä menettely edellyttäisi asianosaisen teke
mää hakemusta. Jos korvauksen maksun ei 
voitaisi katsoa viivästyneen, Tapaturmava
kuutuslaitosten liitto antaisi kielteisen pää
töksen. Jos ratkaisu taas olisi myönteinen, se 
maksaisi vakuutusyhtiön tai muutoksenha
kuelimen päätöksestä ilmenevän korvauksen. 

Pykälän 6 momentin mukaan Tapaturma
vakuutuslaitosten liitolla olisi oikeus periä 
asianomaiselta vakuutuslaitokselta takaisin 
laiminlyönnin vuoksi maksamansa korvaus 
sekä kohtuulliset käsittelykustannukset Nii
den perusteet ministeriö vahvistaisi Tapatur
mavakuutuslaitosten liiton hakemuksesta. 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto voisi lisäk
si periä laiminlyöntiin syyllistyneeltä vakuu
tuslaitokselta ministeriön vahvistaman lai
minlyöntimaksun. Se olisi luonteeltaan ta
loudellinen seuraamus, jonka tarkoituksena 
on ennalta ehkäistä laiminlyöntien tapahtu
mista. Siltä osin kuin takaisinperityt käsitte
ly- ja korvauskustannukset ja laiminlyönti
maksut eivät kattaisi Tapaturmavakuutuslai
tosten liitolle menettelystä aiheutuvia kus
tannuksia, niistä vastaisivat viime kädessä 
muut vakuutuslaitokset 58 §:n mukaisesti. 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tämän py
kälän soveltamista koskeviin päätöksiin haet
taisiin muutosta niinkuin vakuutuslaitoksen 
päätökseen. Laiminlyöntiin syyllistynyt va
kuutuslaitos ei kuitenkaan voisi hakea muu
tosta asian siirtymistä ja vakuutetun korvaus
ta koskevaan ratkaisuun. Korvaustakuu
menettely ei koskisi valtiokonttoria eikä 
maatalousyrittäjien eläkelaitosta. Tästä sää
dettäisiin 30 §:n 1 momentissa ja maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 9 §:ssä. 

41 c §. Uuden pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin vakuutetun oikeudesta saada va
kuutuslaitokselta tapaturmavakuutuslain 41 a 
§:n 3 momentissa tarkoitettu neuvonta ja 
palvelu sekä asioida vakuutuslaitoksen kans
sa joko suomeksi tai ruotsiksi äidinkielensä 
mukaan. Säännöksen tarkoituksena on turva
ta vakuutettujen yhdenvertainen asema riip
pumatta siitä, onko vakuutus kotimaisessa 
vai ulkomaisessa vakuutuslaitoksessa. Sään
nös edellyttäisi käytännössä, että Suomessa 
tapaturmavakuutusta harjoittavalla ulkomai
sella vakuutuslaitoksella on suomen ja ruot
sin kielen taitoista henkilökuntaa. 

Pykälän 2 momentilla turvattaisiin vakuu
tetun oikeudet siinä tapauksessa, että vakuu
tuslaitos laiminlyö 1 momentissa säädetyt 
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velvoitteensa. Tällöin Tapaturmavakuutuslai
tosten liitto olisi velvollinen antamaan va
kuutetun tarvitsemaa neuvontaa ja palvelua 
sekä tarvittaessa ottamaan asian selvittämi
seksi yhteyttä asianomaiseen vakuutuslaitok
seen. Velvollisuus ei kuitenkaan koskisi sel
laista neuvontaa ja palvelua, joka merkitsisi 
toimimista vakuutetun oikeudellisena avusta
jana tai asiamiehenä. 

41 d §.Uuden 41 d §:n tarkoituksena oli
si taata tarpeellisen lääketieteellisen asian
tuntemuksen käyttö korvausratkaisuja tehtä
essä. Lääkärin olisi merkittävä kannanotton
sa asiakirjoihin. Päiväyksellä varustettu mer
kintä voitaisiin tehdä esimerkiksi asian käsit
tel ykansioon. 

41 e §. Uuden 41 e §:n 1 momenttiin 
otettaisiin nykyisin tapaturmavakuutuslain ja 
ammattitautilain täytäntöönpanosta annetun 
asetuksen (850/48), jäljempänä täytän
töönpanoasetus, 11 §:ään sisältyvät säännök
set päätöksen lähettämisestä asianosaiselle 
tai tämän omaiselle ja päätöksessä käytettä
västä kielestä. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin täytän
töönpanoasetuksessa olevat määräykset saa
pumispäivän merkitsemisestä vakuutuslaitok
selle saapuviin asiakirjoihin ja selvityksiin. 
Asiakirjojen saapumispäivän perusteella ar
vioidaan muun muassa 41 b §:n soveltami
sen ja muutoksenhaun edellytyksiä. Siksi 
päiväys olisi merkittävä sellaisella menetel
mällä, että sitä voidaan pitää luotettavana. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tapa
turmavakuutukseen ja tapaturmakorvaukseen 
liittyvien asiakirjojen säilyttämisestä. Asia
kirjat edellytettäisiin säilytettäviksi siten 
kuin Tapaturmavakuutuslaitosten liitto mi
nisteriön antamien yleisohjeiden mukaan tar
kemmin määräisi. 

46 §. Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin 
rajoitus, jonka mukaan korvauksensaaja ei 
ole velvollinen menemään korvaukseen vai
kuttavan vammansa vuoksi tutkimuksiin va
kuutuslaitoksen osoittamalle lääkärille tai 
sairaalaan Suomen ulkopuolelle, ellei erityi
sestä syystä muuta johdu. Erityistä syytä 
tulkittaisiin samoin kuin kuin 15 §:n kohdal
la. Momenttissa todettaisiin lisäksi nimen
omaisesti vakuutuslaitoksen velvollisuus an
taa keskeytyksestä päätös. 

53 h §. Tapaturmavakuutuslain 5 luvussa 
säädetään muutoksenhausta, päätöksessä ole
vien virheiden oikaisusta, asian uudelleen 
käsittelystä, takaisinperinnästä sekä nouda
tettavista määräajoista. Säännösten mukaan 
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ensi asteessa muutoksenhakuoikeus on asian
osaisella, jona ei pidetä korvauspäätöksen 
antanutta vakuutuslaitosta. V akuutuslaitok
sella on kuitenkin oikeus hakea muutosta 
sen antamaa korvausratkaisua koskevaan 
muutoksenhakuelimen päätökseen. Edellä 
ehdotetun 30 a §:n mukaan Tapaturmava
kuutuslaitosten liitto huolehtisi eräissä ta
pauksissa korvausasian käsittelyyn liittyvistä 
tehtävistä ja korvauksen maksamisesta. Se 
voisi antaa myös 11 a §:ssä tarkoitettuja tul
kintaratkaisuja. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että mitä lain 5 luvussa säädetään vakuutus
laitoksen päätöksestä, koskisi vastaavasti 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tämän lain 
noJalla antamia päätöksiä. Myös Tapaturma
vakuutuslaitosten liitto voisi hakea muutosta 
muutoksenhakuelimen ratkaisuun, joka kos
kee sen antamaa päätöstä. V akuotuslaitos ei 
kuitenkaan voisi hakea muutosta valittamalla 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 41 b §:n 
1-4 momenttien soveltamista koskevaan 
päätökseen. Rajoitus on tarpeen korvausta
kuujärjestelmän tavoitteen toteutumiseksi. 
Tämä ei estä vakuutuslaitosta hakemasta 
muutosta 41 b §:n 5 momentin nojalla an
nettuun päätökseen, joka koskee takaisin 
perittävien kustannusten ja laiminlyöntimak
sun suuruutta. 

Lain 11 a §:ssä tarkoitetussa soveltamis
ratkaisussa valituskelpoisen päätöksen antaisi 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Sen vuok
si päätökseen voisi hakea muutosta myös 
asianomainen vakuutuslaitos. Myös 53 c §:n 
tarkoittama itseoikaisumenettely koskisi Ta
paturmavakuutuslaitosten liiton antamia pää
töksiä. Valitus toimitettaisiin muutoksenha
kuelimene Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
kautta, joka voisi oikaista päätöksensä valit
tajan vaatimusten mukaisesti. 

58 §. Pykälässä säädettäisiin, miten Tapa
turmavakuutuslaitosten liitolle tämän lain 
mukaisista tehtävistä aiheutuneet kustannuk
set katettaisiin. Tämä tapahtuisi perimällä 
vakuutuslaitoksilta vuosittain maksu, jonka 
perusteet ministeriö vahvistaisi liiton hake
muksesta enintään kolmeksi vuodeksi kerral
laan. V akuotuslaitos tilittäisi maksut Tapa
turmavakuutuslaitosten liitolle siten kuin 
asetuksella säädetään. 

60 §. Pykälän 1 momenttiin tehtäisiin uu
desta 35 a §:stä johtuva tekninen lisäys. 

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin va
kuutuslaitosten velvollisuudesta osallistua 
maksussa olevien tapaturmaeläkkeiden, jat
kuvina maksettavien haittarahojen, perhe-

eläkkeiden ja kertakaikkisena maksettavien 
korvausten indeksikorotusten ja eräiden sai
raanhoitokustannusten kattamiseen. Sama 
koskisi hautausapujen ja eräiden lisien koro
tusmenettelyä. Lakisääteinen tapaturmava
kuutus on pääosin rahastoiva vakuutusjärjes
telmä. Varat niiden kustannusten kattami
seen, jotka sattuneista työtapaturmista tai 
ammattitaudeista arvioidaan tulevaisuudessa 
aiheutuvan kerätään ja rahastoidaan etukä
teen. 

Sairaanhoitokuluinflaatiota ei voida en
nustaa riittävällä tarkkuudella niin, että vuo
sikymmenien kuluttua vahingon sattumisesta 
korvattavat sairaanhoitokulut voitaisiin ottaa 
etukäteen huomioon vakuutusmaksuja mää
rättäessä. Tämän vuoksi vakuutuslaitokset 
velvoitettaisiin osallistumaan tasapuolisesti 
sellaisiin lain perusteella korvattaviin sai
raanhoidon kustannuksiin, jotka maksetaan 
korvauksen saajalle, kun tapaturman sattu
mispäivää seuraavan vuoden alusta lukien on 
kulunut yli yhdeksän vuotta. Vuosittain las
kettaisiin, kuinka paljon kukin vakuutuslai
tos on maksanut edellä kuvattuja, niin sanot
tuihin vanhoihin vahinkoihin kohdistuneita 
korvauksia. Niistä aiheutuneet kustannukset 
jaettaisiin vakuutuslaitosten kesken. Menet
tely olisi sama kuin indeksikorotuksissa. 
Tarkoituksena on, että myös uudet mark
kinoille tulevat vakuutuslaitokset osallistuisi
vat vanhojen vahinkojen hoidosta aiheutu
neisiin kustannuksiin tasapuolisesti. Järjestel
mä koskisi sekä työtapaturmia että ammatti
tauteja. 

Momentissa tarkoitettujen korotusten ja 
korvausten kattamisen perusteet ja jaon va
kuutuslaitosten välillä määräisi ministeriö. 
V akuotuslaitokset olisivat velvolliset tilittä
mään jaon mukaisen tasauksen Tapaturma
vakuutuslaitosten liittoon siten kuin asetuk
sella erikseen säädettäisiin. 

64 §. Pykälän 1, 2 ja 4 momenttiin teh
täisiin tekninen tarkistus. Pykälän 3 mo
menttia muutettaisiin siten, että Tapaturma
vakuutuslaitosten liitto luovuttaisi tilastokes
kukselle sen toimialaan kuuluvien, yhteis
kuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien ti
lastojen laadintaa varten tapaturmailmoituk
seen perustuvat tarpeelliset tiedot. Säännök
sellä poistettaisiin nykyistä päällekkäistä ti
lastointia. Työtapaturmia- ja ammattitauteja 
sekä niistä maksettuja korvauksia koskevaa 
tilastoa pitäisi edelleen Tapaturmavakuutus
laitosten liitto niin kuin 1 momentissa sää
detään. Tilastokeskus sen sijaan huolehtisi 
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työtapaturmia koskevien yhteiskuntatilasto
jen laatimisesta. 

64 a ja 64 b §. Pykälien sanamuoto tar
kistettaisiin koskemaan Tapaturmavakuutus
laitosten liittoa. 

65 §. Pykälän sanamuoto tarkistettaisiin 
siten, että se antaa mahdollisuuden ottaa va
remmin huomioon työpaikkojen erilruset 
olosuhteet. 

65 a ja 65 b §. Pykälien sanamuoto tar
kistettaisiin koskemaan Tapaturmavakuutus
laitosten liittoa. 

1.2. Laki tapaturmavakuutuslain perusteella 
korvattavasta kuntoutuksesta 

4 §. Pykälään lisättäisiin rajoitus, jonka 
mukaan kuntoutuja ei ole velvollinen otta
maan vastaan kuntoutusta Suomen ulkopuo
lella ilman erityistä syystä. Muutoksen pe
rustelut ovat samat kuin edellä tapaturmava
kuutuslain 15 §:n muutoksen kohdalla. 

1.3. Maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslaki 

9 §. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuu
tuslain mukaisiin asioihin sovelletaan, jollei 
mainitusta laista muuta johdu, soveltuvin 
osin, mitä tapaturmavakuutuslaissa, ammatti
tautilaissa ja tapaturmavakuutuslain perus
teella korvattavasta kuntoutuksesta annetussa 
laissa (625/91) säädetään korvauksen hake
misesta, korvausvelvollisuudesta, korvauk
sesta, korvausasian käsittelystä, korvauksen
saajan puhevallan käyttämisestä, tapaturma
vakuutuslaitoksen päätöksen alistamisesta, 
osallistumisesta tapaturmalautakunnan kus
tannuksiin, muutoksenhausta tapaturmava
kuutuslaitoksen päätökseen ja vakuutusmak
sun maksuunpanoon, tapaturmavakuutuslai
toksen takaisinsaantioikeudesta sekä tiedok
siantovelvollisuudesta. Maatalousyrittäjäänja 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitok
seen sovelletaan vastaavasti, mitä näissä la
eissa säädetään työntekijästä ja vakuutuslai
toksesta. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin 
rajoitus, jonka mukaan maatalousyrittäjien 

tapaturmavakuutuslain mukaisiin asioihin ei 
sovellettaisi tapaturmavakuutuslakiin edellä 
ehdotettavaa, tapaturma-asiain korvauslauta
kuntaa koskevaa 30 b §:ää eikä korvausta
kuuta koskevaa 41 b §:n 2 ja 4--6 moment
tia. Tapaturma-asiain korvauslautakunta ei 
siten käsittelisi maatalousyrittäjien tapatur
mavakuutuslain mukaisia asioita. Myöskään 
korvaustakuumenettely ei koskisi maata
lousyrittäjien tapaturmavakuusta. Näitä sään
nöksiä ei ole perusteltua ulottaa maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutukseen, koska 
kyseessä on erillinen maatalousyrittäjien elä
kelaitoksen hoitama pakollinen vakuutusjär
jestelmä, jonka rahoitukseen valtio suoraan 
osallistuu. Valtio myös valvoo suoraan maa
talousyrittäjien eläkelaitoksen toimintaa. 

22 §. Pykälän 1 momenttiin otettaisiin 
säännökset maatalousyrittäjien eläkelaitoksen 
osallistumisesta maatalousyrittäjien tapatur
mavakuutuslaitoksena Tapaturmavakuutuslai
tosten liiton toimintaan ja kustannuksiin. 
Osallistuminen kohdistuisi vain siihen toi
mintaan ja niihin kustannuksiin, jotka liitty
vät maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus
lain toimeenpanoon. Ministeriö vahvistaisi 
perusteet, joilla edellä tarkoitetut kustannuk
set laskettaisiin. Momenttiin lisättäisiin myös 
viittaus tapaturmavakuutuslain 65 a §:ään, 
jossa säädetään vakuutuslaitoksen oikeudesta 
saada vakuutus- ja korvausasian ratkaisussa 
tarvittavia tietoja. Maatalousyrittäjien eläke
laitoksella on ollut jo tähänkin saakka oikeus 
saada edellä tarkoitetut tiedot maatalousyrit
täjien tapaturmavakuutuslain 9 §:n 1 mo
mentin nojalla. Asian luonteesta johtuen on 
kuitenkin perusteltua ottaa tietojensaantioi
keudesta lakiin erillinen viittaussäännös. 

Pykälän 3 momenttia muutettaisiin siten, 
että maatalousyrittäjien eläkelaitos voisi an
taa työvahinkoja koskevat tarpeelliset tiedot 
myös tilastokeskukselle sen toimialaan kuu
luvien, yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä 
kuvaavien tilastojen laatimista varten. 

1.4. Vakuutusyhtiölaki 

Vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n 4 mo
menttia muutetaan tapaturmavakuutuslain 29 
§:n muutokseen liittyen. Lakisääteisen tapa
turmavakuutuksen harjoittamisen edellytyk
sistä säädettäisiin tapaturmavakuutuslain 
29 §:ssä. 
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2. Voimaantulo 

2.1. Laki tapatunnavakuutuslain 
muuttamisesta 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi
vänä tammikuuta 1997. Lain 29, 31, 32, 
32 a., 35, 35 a ja 37 §, 38 §:n 3 ja 4 mo
mentti sekä 60 §:n 1-6 momentti tulevat 
kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammi
kuuta 1999. Lain 29 §:n, 32 §:n 1 momen
tin ja 35 §:n voimaantulo poistaisi vakuutus
maksujen- ja ehtojen vahvistamispakon ja 
tekisi mahdolliseksi lakisääteisen tapaturma
vakuutuksen harjoittamisen tietyin edellytyk
sin myös ulkomaisille vakuutusyhtiöille. 
Näiden säännösten myöhäisempi voimaantu
lo johtuu tämän esityksen kanssa samanai
kaisesti eduskunnan käsiteltäväksi tarkoite
tussa hallituksen esityksessä vakuutusyhtiön 
konkurssin ja maksukyvyttömyyden varalta 
ehdotettavan yhteistakuujärjestelmän voi
maantulosta. 

Vuoden 1999 alusta ei lakisääteisen tapa
turmavakuutuksen harjoittamiseen vaadittaisi 
siten enää nykyisen kaltaista, valtioneuvos
ton myöntämää, erillistä toimilupaa. Voi
maantulosäännöksissä säädettäisiin tämän 
vuoksi, että lakisääteisen tapaturmavakuu
tuksen harjoittamiseen ennen ehdotettavan 
29 §:n voimaantuloa myönnetyn toimiluvan 
voimassaolo lakkaa viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 1998. Jotta tuolloin lakisääteistä 
tapaturmavakuutusta harjoittavat vakuutuslai
tokset voivat jatkaa toimintaansa: keskeyty
mättä ja uudet tapaturmavakuutusyhtiöt 
aloittaa toimintansa heti vuoden 1999 alusta, 
säädettäisiin, että 29 §:n 2 momentin mukai
nen ilmoitus tämän lain mukaisen vakuutuk
sen harjoittamisesta voitaisiin tehdä minis
teriölle ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle 
jo ennen 29 §:n voimaantuloa. 

Voimaantulosäännökseen otettaisiin lisäk
si säännös eräiden markkamäärien indek
sisidonnaisuuteen liittyvästä perusmäärästä. 

Voimaantulosäännöksiin otettaisiin lisäksi 
säännöksiä, jotka koskevat vakuuttamatto
masta työstä johtuvien tehtävien siirtymistä 
valtiokonttorilta Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitolle. Se käsittelisi joulukuun 31 päivän 
1996 jälkeen uudet vireille tulevat, vakuutta
mattomaan työhön liittyvät asiat riipumatta 
siitä, onko työtapaturma tai vakuuttamisvel
vollisuuden laiminlyönti on tapahtunut en
nen tämän lain voimaan tuloa. Sen sijaan 
lain voimaan tullessa valtiokonttorissa vireil-

lä olevat, vakuuttamattomasta työstä johtuvat 
asiat siirtyisivät Tapaturmavakuutuslaitosten 
liiton hoidettaviksi vasta 1 päivänä huhti
kuuta 1997. Sama koskisi myös valtiokont
torin ennen tämän lain voimaantuloa myön
tämien korvausten maksamista, tarkistamista 
ja muita niihin liittyviä tehtäviä. Viimeksi 
mainittu tarkoittaisi siten muun muassa lain 
voimaan tullessa valtiokonttorissa maksussa 
olevia tapaturmaeläkkeitä ja jo käsiteltyä korvaus
ja asiakantaa, johon saattaa lain voimaantu

lon jälkeen kohdistua uusia korvausvaati
muksia. Siirtymäaika on tarpeen häiriöttö
män korvauksenmaksun takaamiseksi uuden 
järjestelmän voimaantulovaiheessa. Tämän 
siirtymäajan osalta valtiokonttorille aiheutu
neet kustannukset otettaisiin huomioon mää
rättäessä tämän lain 58 §:ssä tarkoitettua 
maksua vuodelle 1997. Tapaturmavakuutus
laitosten liiton olisi suoritettava näitä kustan
nuksia vastaava osuus 58 §:n mukaisesta 
maksusta Valtiokonttorilie viimeistään 31 
päivänä elokuuta 1997. 

Voimaantulosäännöksiin otettaisiin myös 
määräykset, jotka koskevat vakuuttamatto
masta työssä sattuneista tapaturmista val
tiokonttorille vuonna 1996 mahdollisesti ai
heutuvaa kustannusten ali- tai ylijäämää. 
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 
20 päivänä joulukuuta 1995 antamanaan 
päätöksellä (1668/95) tapaturmavakuutuslain 
58 §:ssä säädetyn maksun vuodelle 1996, 
jolla on tarkoitus kattaa vakuuttamattomasta 
työstä Valtiokonttorilie aiheutuneet kustan
nukset. Maksun suuruus perustuu etukä
teisarviointiin, eikä se välttämättä vastaa 
vuonna 1996 syntyviä todellisia kustannuk
sia. Mahdollinen yli- tai alijäämä on tähän 
saakka otettu huomioon seuraavan vuoden 
maksussa. Lain 58 §:ssä tarkoitettu maksu 
ohjataan lain voimaantulon jälkeen Tapatur
mavakuutuslaitosten liitolle. Siksi vuoden 
1996 mahdollista alijäämää vastaava osuus 
kustannuksista perittäisiin vuoden 1997 
maksussa ja Tapaturmavakuutuslaitosten liit
to tilittäisi sitä vastaavan määrän valtiokont
torille viimeistään 31 päivänä elokuuta 1997. 
Vastaavat määräykset annettaisiin myös 
mahdollisen ylijäämän suorittamisesta Tapa
turmavakuutuslaitosten liitolle. 

V oimaantulosäännökseen otettaisiin vielä 
määräys, jonka mukaan ennen lain voimaan 
tuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon 
edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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2.2. Laki tapaturmavakuutuslain perusteella 
k01vattavasta kuntoutuksesta annetun 
lain 4 § :n muuttamisesta 

Laki tapaturmavakuutuslain perusteella 
korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 
4 § :n muuttamisesta ehdotetaan tulevaksi 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. 

2.3. Laki maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslain 9 ja 22 § :n 
muuttamisesta 

Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuu
tuslain 9 §:n 1 momentin ja 22 §:n 1 ja 3 

1. 

momentin muuttamisesta ehdotetaan tulevak
si voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997. 

2.4. Laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n 
muuttamisesta 

Ta~aturmavakuutuslain 29 §:n muutok
seen liittyvä laki vakuutusyhtiölain 2 luvun 
5 §:n muuttamisesta ehdotetaan tulevaksi 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset: 

Laki 
tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 45 §, sellai

sena kuin se on 23 päivänä lokakuuta 1992 annetussa laissa (948/92), 
muutetaan 10 §:n 2 momentti, 11 §, 12 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 15 §:n 4 momentti, 22 ja 

29 §, 30 §:n 1 momentti, 30 a, 31-33 ja 35-38 §, 41 §:n 5 momentti, 46 §:n 2 momentti, 
58 §, 60 §:n 1 ja 6 momentti sekä 64, 64 a, 64 b, 65, 65 aja 65 b §, 

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 2 momentti, 11 § ja 12 §:n 1 momentti 23 päivänä jou
lukuuta 1971 annetussa laissa (956/71), 22 § osittain muutettuna 27 päivänä maaliskuuta 
1991 annetulla lailla (627/91), 29 § 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (396/95), 
30 a § muutettuna 22 päivänä tammikuuta 1988 ja 14 päivänä lokakuuta 1994 annetuilla la
eilla (39/88 ja 893/94), 35 § 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetussa laissa (408/79), 38 § osit
tain muutettuna 10 päivänä heinäkuuta 1981 annetulla lailla (526/81), 41 §:n 5 momentti ja 
46 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa, 58 § muutettuna 9 päivänä maaliskuuta 1962 
ja 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetuilla laeilla (205/62 ja 603/90), 60 §:n 1 momentti 30 
päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1642/92) ja 6 momentti 20 päivänä helmikuuta 
1987 annetussa laissa (192/87), 64 § muutettuna mainituilla 22 päivänä tammikuuta 1988 ja 
14 päivänä lokakuuta 1994 annetuilla laeilla sekä 8 päivänä tammikuuta 1993 annetulla lailla 
(21/93), 64 aja 65 b § mainitussa 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa, 64 b § 29 
päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1306/89) ja 65 a § mainitussa 10 päivänä heinä
kuuta 1981 annetussa laissa, sekä 
lisätään lakiin uusi 11 a, 30 b, 32 a, 35 a, 41 b-41 e ja 53 h § seuraavasti: 

10 § 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto vastaa 1 
momentissa tarkoitetun työnantajan työnteki
jälle sattuneen työtapaturman korvaamisesta 

tämän lain mukaisesti ottaen huomioon 
12 §:n 2 ja 5 momentin säännökset. 

11 § 
Jos työtapaturma sattuu sellaisen työnan-
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tajan työssä olevalle työntekijälle, joka on 
laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa, 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto vastaa tä
män lain mukaisen korvauksen suorittami
sesta. Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on 
oikeus 36 §:ssä tarkoitetun maksun lisäksi 
periä työnantajalta, mitä näin määrätään kor
vauksena suoritettavaksi, kuitenkin enintään 
1 000 markkaa tapaturmaa kohden. 

11 a § 
Jos muun kuin korvausasian yhteydessä 

syntyy epäselvyyttä siitä, onko työhön sovel
lettava tätä lakia ja asialla on periaatteellista 
merkitystä, asian ratkaisee asianomaisen 
työntekijän, työnantajan tai vakuutuslaitok
sen hakemuksesta Tapaturmavakuutuslaitos
ten liitto. 

12 § 
V akuuttamisvelvollisen työnantajan on 

itse 100 markan määrään asti suoritettava 
korvausta kustakin työtapaturmasta, jollei 
vakuutusta ole vapaaehtoisesti ulotettu kä
sittämään myös tätä korvausvelvollisuutta. 
Vakuutuskirjaan on aina merkittävä, onko 
työnantajana omavastuu vai ei. 

Jos työnantaja jättää suorittamatta 1 mo
mentissa mainitun korvauksen tai jos syntyy 
erimielisyyttä sellaisen korvauksen suuruu
desta, on vakuutuslaitos, jossa työntekijä on 
vakuutettu työtapaturman varalta, velvollinen 
lain mukaisesti suorittamaan sanotun kor
vauksen. Vastaava velvollisuus on Tapatur
mavakuutuslaitosten liitolla, jos 2 momentis
sa mainittu työnantaja laiminlyö korvausvel
vollisuutensa. 

Vakuutuslaitoksella ja Tapaturmavakuu
tuslaitosten liitolla on oikeus periä työnanta
jalta 3 momentin mukaisesti suoritettu kor
vaus. 

15 § 

Sairaanhoitoa on annettava tarpeettomia 
kustannuksia välttäen vahingoittuneen ter
veydentilaa kuitenkaan vaarantamatta. Va
hingoittunut ei ole velvollinen ottamaan vas
taan työtapaturman vuoksi tarpeellista hoitoa 
Suomen ulkopuolella, jollei erityisestä syystä 
muuta johdu. 

22 § 
Työntekijä on velvollinen ottamaan vas-

taan lääkärin määräämää hoitoa, joka tar
koittaa hänen työ- tai toimintakykynsä pa
rantamista. Tämä velvollisuus ei kuitenkaan 
koske hengenvaarallista toimenpidettä eikä 
ilman erityistä syytä Suomen ulkopuolella 
annettavaa hoitoa. Sama koskee kuntoutusta 
sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään. 
Jos työntekijä ilman hyväksyttävää syytä 
kieltäytyy mainitusta hoidosta tai kuntoutuk
sesta, voidaan hänelle maksettavan päivära
han, tapaturmaeläkkeen ja haittarahan suorit
taminen keskeyttää. 

Jos vamma on pahentunut tai sairaus pit
kittynyt vahingoittuneesta nippuvasta syystä, 
joka ei ole korvattavan vamman tai sairau
den seurausta, voidaan häneltä määräajaksi 
pidättää korvaus joko kokonaan tai osaksi. 

Vakuutuslaitoksen on annettava 1 ja 2 
momentissa tarkoitetusta korvauksen kes
keyttämisestä tai pidättämisestä päätös. 

29 § 
Tämän lain mukaista vakuutusta saa har

joittaa Suomessa 8 §:ssä tarkoitettuna vakuu
tuslaitoksena sellainen vakuutusyhtiölaissa 
(1062179) tarkoitettu vakuutusyhtiö, jolla on 
oikeus toimilupansa perusteella harjoittaa 
suomalaisten vakuutusyhtiöiden ja vakuu
tusyhdistysten sekä Suomessa toimivien ul
komaisten vakuutusyhtiöiden vakuutus
luokista annetun sosiaali- ja terveysministe
riön päätöksen (858/95) 1 §:n 1 kohdassa 
mainitun vahinkovakuutusluokan 1 mukaista 
vakuutusta ja joka on tehnyt toiminnan aloit
tamisesta 2 momentissa säädetyn ilmoituk
sen. Sama koskee ulkomaisista vakuutusyhti
öistä annetussa laissa (398/95) tarkoitettua 
ulkomaista vakuutusyhtiötä, jolla on oikeus 
harjoittaa edellä mainitun vahinkovakuutus
luokan mukaista vakuutusta Suomessa. 

Vakuutusyhtiön, joka aikoo harjoittaa tä
män lain mukaista vakuutusta Suomessa, on 
viimeistään kahta kuukautta ennen toiminnan 
aloittamista ilmoitettava siitä ministeriölle ja 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle tällaiselle 
vakuutuslaitokselle säädettyjen velvoitteiden 
täyttämistä varten. 

Tämän lain mukaista vakuutusta harjoitta
vaan suomalaiseen vakuutusyhtiöön sovelle
taan vakuutusyhtiölain ja ulkomaiseen va
kuutusyhtiöön ulkomaisista vakuutusyhtiöis
tä annetun lain säännöksiä, jollei tästä laista 
muuta johdu. 

30 § 
Niissä tapauksissa, joissa valtio on kor-
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vausvelvollinen työtapaturman tai ammatti
taudin johdosta, korvauksen suorittaa val
tiokonttori. Valtionkonttorista on tällöin so
veltuvin osin voimassa, mitä tässä laissa sää
detään vakuutuslaitoksesta. Valtionkonttoriin 
ei sovelleta 41 b §:n 2 ja 4-6 momenttia. 

30 a § 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto hoitaa 

tämän lain mukaista vakuutusta harjoittavien 
vakuutuslaitosten yhteistoimintaa edellyttäviä 
tehtäviä sekä muita tehtäviä siten kuin tässä 
laissa tai muualla laissa tai asetuksessa sää
detään. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 
huolehtii myös Suomea sitovasta kansainvä
lisestä sopimuksesta asuin- ja oleskelupaikan 
vakuutuslaitokselle johtuvista tehtävistä. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toi
mielimiä ovat yleiskokous ja hallitus. Liitos
sa toimii lisäksi tapaturma-asiain korvaus
lautakunta. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton halli
tukseen kuuluu enintään 13 varsinaista jä
sentä siten, että heistä enintään seitsemän e
dustaa Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
jäsenlaitoksia sekä kolme työnantajien ja 
kolme työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
keskeisimpiä keskusjärjestöjä. Hallitus va
litsee keskuudestaan puheenjohtajan ja valin
nan vahvistaa ministeriö. Lisäksi hallituk
seen kuuluu enintään viisi varajäsentä, joista 
yksi edustaa työnantajien ja yksi työntekijöi
den ja toimihenkilöiden keskeisimpiä kes
kusjärjestöjä sekä yksi maatalousyrittäjien 
taloudellisia etuja valvovaa edustavinta jär
jestöä. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tehtä
vistä ja sen hallinnosta määrätään tarkemmin 
sen säännöissä. Ne annetaan asetuksella sen 
jälkeen, kun Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitto on tehnyt niistä ehdotuksen ministeriöl
le. 

Kaikkien tämän lain mukaista vakuutusta 
harjoittavien vakuutuslaitosten on kuuluttava 
Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon ja osal
listuttava sen tehtävistä aiheutuviin kustan
nuksiin siten kuin tässä laissa säädetään. 
Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon kuuluvat 
lisäksi valtiokonttori ja maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitos. Val
tiokonttori osallistuu Tapaturmavakuutuslai
tosten liiton toimintaan ja kustannuksiin vain 
siltä osin kuin ne liittyvät vrJtiokonttorin 
tästä laista johtovien tehtävien toimeen
panoon. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuu-

tuslaitoksen osallistumisesta Tapaturmava
kuutuslaitosten liiton toimintaan ja sen kus
tannuksiin säädetään erikseen. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hoita
essa 1 momentissa säädettyjä tehtäviä sitä 
koskevat soveltuvin osin samat oikeudet ja 
velvollisuudet kuin tässä laissa tarkoitettuja 
vakuutuslaitoksia. 

30 b § 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitossa on 

korvaustoimen yhtenäisyyden edistämiseksi 
tapaturma-asiain korvauslautakunta. Lauta
kunnassa on puheenjohtaja, kolme lakimies
jäsentä, neljä työmarkkinajäsentä, viisi lää
käriasiantuntijaa ja tarpeellinen määrä vara
miehiä, jotka ministeriö määrää enintään 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenten tulee 
olla perehtyneitä lakisääteiseen tapaturmava
kuutukseen. Puheenjohtajan ja lakimiesjäsen
ten tulee olla oikeustieteen kandidaatin tut
kinnon suorittaneita. Lääkäriasiantuntijoiden 
tulee olla Suomessa laillistettuja, vakuutus
lääketieteeseen perehtyneitä lääkäreitä. 

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan pu
heenjohtajaksi määrätään ministeriön edus
taja. Lakimiesjäsenet ja kaksi lääkäriasian
tuntijaa määrätään Tapaturmavakuutuslaitos
ten liiton ehdotuksesta. Työmarkkinajäsenis
tä kaksi määrätään työnantajien ja kaksi 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden keskei
simpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Työ
markkinajäsenten varamiehistä määrätään 
yksi työnantajien ja yksi työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden keskeisimpien keskusjärjes
töjen ehdotuksesta. Lääkäriasiantuntijoista 
yksi määrätään työnantajien ja yksi työnte
kijöiden ja toimihenkilöiden keskeisimpien 
keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Ehdotusten 
lakimiesjäseniksi ja muiksi kuin työmark
kinajärjestöjen ehdotuksesta määrättäviksi 
lääkäriasiantuntijoiksi tulee sisältää kaksi 
kertaa niin monta ehdokasta kuin tarvitaan. 
Lautakunta, joka voi toimia myös jakaan
tuneena jaostoihin, valitsee lakimiesjäsenis
tään tarvittavat varapuheenjohtajat. 

Jos tapaturma-asiain korvauslautakunnan 
puheenjohtaja, jäsen, lääkäriasiantuntija tai 
varamies tulee pysyvästi estyneeksi tehtä
väänsä, ministeriö määrää hänen tilalleen jäl
jellä olevaksi toimikaudeksi uuden puheen
johtajan, jäsenen, lääkäriasiantuntijan tai va
ramiehen ottaen huomioon 2 momentin 
säännökset. 

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan 
säännöistä säädetään asetuksella. Ministeriö 
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vahvistaa lautakunnan hakemuksesta asiat, 
joista vakuutuslaitoksen on pyydettävä lauta
kunnan lausunto. 

31 § 
V akuotuslaitos ei voi kieltäytyä antamas

ta ja pitämästä voimassa siltä haettua tämän 
lain mukaista vakuutusta. 

V akuotuslaitoksen on vakuutusta myöntä
essään annettava vakuuttamisvelvolliselle 
vakuutuksenottajalle kirjallinen todistus siitä, 
että kysymyksessä on tämän lain mukainen 
pakollinen vakuutus. Todistus on merkittävä 
vakuutuskirjaan ja 65 §:ssä tarkoitettuun 
tiedonantoon. Jos vakuutuksen sisältöä rajoi
tetaan tämän lain vastaisesti, vakuutus ei 
täytä tämän lain mukaista vakuuttamisvel
vollisuutta. 

32 § 
V akuotussopimus tehdään vakuutuskau

deksi. V akuotuskautena on kalenteri vuosi, 
paitsi milloin kysymyksessä on kesken vuot
ta voimaan tuleva vakuutus, jolloin ensim
mäinen vakuutuskausi päättyy vakuutuksen 
alkamista seuraavan kalenterivuoden lopus
sa. Vakuutus jatkuu sen jälkeen vakuutus
kauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja 
ole sitä irtisanonut kirjallisesti viimeistään 
kolme kuukautta ennen vakuutuskauden lop
pumista. 

Tämän lain mukaisen pakollisen vakuu
tuksen irtisanominen on pätevä vain, jos sa
malla näytetään, että uusi vakuutus tulee 
voimaan toisessa vakuutuslaitoksessa silloin, 
kun irtisanotun vakuutuksen voimassaolo 
päättyy. 

V akuotussopimus voidaan tehdä myös 
määrättyä, kestoltaan ajallisesti rajoitettua 
työtä tai työkohdetta varten. Tällainen va
kuutus päättyy ilman irtisanomista ja vakuu
tuskautena on vakuutuksen voimassaoloaika. 
Jos työ kuitenkin kestää yli vakuutuskirjaan 
merkityn ajankohdan, vakuutuksen katsotaan 
olevan voimassa, kunnes työ on päättynyt. 
V akuutuksenottajan on ilmoitettava vakuu
tuslaitokselle työn jatkumisesta ennen va
kuutuskirjaan merkityn ajan päättymistä. 

Jos muu kuin 3 momentissa tarkoitettu 
työ päättyy tai yritys lopettaa toimintansa 
taikka jos vakuuttamisvelvollisuus muutoin 
lakkaa, vakuutuksenottajan on ilmoitettava 
tästä kirjallisesti vakuutuslaitokselle vähin
tään kuukautta ennen vakuutuskauden päät
tymistä. Jos vakuutuksenottaja laimmlyö 
ilmoituksen, hän on velvollinen suorittamaan 

vakuutuslaitokselle kohtuullisen korvauksen 
laiminlyöntinsä johdosta aiheutuneista kus
tannuksista. 

Jos vakuutusmaksua ulosmittauksella pe
rittäessä vakuutuksenottaja havaitaan varatto
maksi tai jos hänen oleskelupaikkansa on 
myös täytäntöönpanoviranomaisille tuntema
ton, vakuutussopimus katsotaan mainitusta 
toteamishetkestä alkaen rauenneeksi. 

Jos työnantaja, joka on ottanut tämän lain 
mukaisen vakuutuksen, asetetaan konkurs
siin, työnantajan tähän tapaturmavakuutuk
seen perustuvat velvollisuudet siirtyvät kon
kurssin alkamisesta lukien konkurssipesälle. 
V akuotusmaksut konkurssin ajalta maksaa 
konkurssipesä. 

32 a § 
V akuotuslaitoksen on annettava tämän 

lain mukaisen pakollisen vakuutuksen va
kuutusehdot kirjallisesti kahta kuukautta en
nen niiden käyttöönottoa tiedoksi ministe
riölle. Ministeriö voi tarvittaessa vaatia, että 
vakuutusyhtiö toimittaa ministeriölle selvi
tyksen niistä vakuutusmaksujen perusteista, 
lomakkeista sekä muista asiakirjoista, joita 
se käyttää tämän lain mukaisessa toiminnas
saan. 

33 § 
Vakuutuksenautajan vastuun katsotaan al

kavan siitä ajankohdasta, jolloin vakuutuslai
tos tai sen asiamies todistettavasti vastaanotti 
vakuutushakemuksen, jollei myöhemmästä 
vastuun alkamisajasta ole erityisestä syystä 
sovittu. Vastuun alkamisaika on merkittävä 
vakuutuskirjaan. 

35 § 
Tämän lain mukaista vakuutusta harjoitta

valla vakuutuslaitoksella on oltava laskupe
rusteet, joissa määrätään, miten vakuutus
maksut lasketaan. 

V akuotusmaksun laskuperusteet on laadit
tava siten, että vakuutusmaksut ovat koh
tuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutu
viin kustannuksiin ottaen huomioon vakuute
tun työn tapaturma- ja ammattitautiriski. Jos 
vakuutusmaksu tai vakuutuksen perusteella 
maksettavien korvausten määrä on siihen 
riittävän suuri, tulee myös vakuutuksenotta
jan oma vahinkotilasto ottaa huomioon va
kuutusmaksua määrättäessä ( erikoistariffoita
va vakuutus). Ministeriö antaa määräyksiä 
riskien luokittelusta ja vakuutusmaksun mää
räytymisestä ammatin tai työn vaarallisuuden 
mukaan sekä vakuutuksenottajan oman va-
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hinkotilaston huomioon ottamisesta vakuu
tusmaksun määräytymisessä. V akuutusmak
sun perustana olevaan palkkasummaan luet
tavista työansioista säädetään asetuksella. 

Erikoistariffoidun vakuutuksen siirtyessä 
vakuutuslaitoksesta toiseen on vastaanotta
valla vakuutuslaitoksella oikeus saada va
kuutuksen vahinko- ja palkkasummatiedot 
viideltä viimeksi kuluneelta kalenterivuodel
ta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun vakuu
tusmaksuun sisällytetään määrä, jonka suu
ruus on kaksi prosenttia työnantajan vakuu
tusmaksusta lukuun ottamatta 57 §:ssä tar
koitettuja vakuutuksia, käytettäväksi työ
suojelun edistämiseen niin kuin siitä työ
suojelurahastolaissa ( 407179) erikseen sääde
tään. Vakuutuslaitos suorittaa tämän määrän 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle, joka 
tilittää sen työsuojelurahastolle siten kuin 
asetuksella säädetään. 

35 a § 
Vakuutuskauden vakuutusmaksun muo

dostavat ennakkovakuutusmaksu ja tasoitus
vakuutusmaksu. Vakuutuskauden ennakko
vakuutusmaksu on suoritettava vakuutuslai
toksen määräämänä aikana. Jos vakuutus
kauden lopullinen vakuutusmaksu ylittää tai 
alittaa perityn ennakkovakuutusmaksun mää
rän, vakuutuksenottajalta peritään tai hänelle 
palautetaan tasoitusvakuutusmaksuna lopulli
sen maksun ja ennakkomaksujen erotus va
kuutuslaitoksen määräämänä aikana, kuiten
kin viimeistään vuoden kuluessa vakuutus
kauden päättymisestä, jollei 37 §:stä muuta 
johdu. Sanottu määräaika ei koske päättynei
tä erikoistariffoituja vakuutuksia, jos tästä on 
sovittu vakuutuksenottajan kanssa. Vakuu
tuslaitos voi vakuutusehdoissa määritellä 
määrän, jota pienempiä tasoitusvakuutus
maksuja ei peritä eikä palauteta. Tämä mää
rä saa olla enintään 50 markkaa. 

36 § 
Työnantaja, jonka työssä olevat työnteki

jät on vakuutettava mutta jonka on todettu 
laiminlyöneen vakuuttamisvelvollisuutensa, 
on velvollinen suorittamaan Tapaturmava
kuutuslaitosten liitolle maksun, joka vastaa 
kohtuulliseksi katsottavaa vakuutusmaksua 
enintään nelinkertaisena siltä ajalta, jota lai
minlyönti koskee, ei kuitenkaan pitemmältä 
ajalta kuin kulumassa olevalta ja kolmelta 
viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta. 
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37 § 
Jos vakuutuslaitos siitä syystä, että työn

antaja on antanut vääriä tietoja tai laiminlyö
nyt vakuutusmaksun määräämistä varten tar
peellisten tietojen antamisen, ei ole voinut 
panna tämän maksettavaksi vastuun mukais
ta vakuutusmaksua, vakuutuslaitoksella on 
oikeus arvioida vastuun laajuus kuluneena 
vakuutuskautena ja periä työnantajalta va
kuutusmaksu enintään nelinkertaisena siltä 
osalta, jota väärä ilmoitus tai laiminlyönti 
koskee. 

38 § 
Työnantajan maksettava vakuutusmaksu 

saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätös
tä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) sää
detään. 

Samalla tavalla täytäntöönpanokelpoisia 
ovat vakuutusoikeuden, tapaturmalautakun
nan, vakuutuslaitoksen ja TaJ?aturmavakuu
tuslaitosten liiton lainvoimruset päätökset 
työnantajan suoritettaviksi määrätyistä mak
suista ja korvauksista. 

Jos vakuutusmaksua ei suoriteta 35 a 
§:ssä säädettävänä aikana, viivästymisajalta 
on suoritettava vuotuista viivästyskorkoa 
korkolain (633/82) 4 §:n 3 momentissa tar
koitetun korkokannan mukaan. 

Ulosottotoimin perittävää vakuutusmak
sua korotetaan kertakaikkisesti 10 prosenttia. 
Vakuutuslaitos voi kuitenkin korotuksen si
jasta jättäessään vakuutusmaksun ulosmitat
tavaksi periä saatavalleen 3 momentissa mai
nittua viivästyskorkoa. Vakuutusmaksu ja 
korotus tai sen sijaan tuleva korko ovat ulos
ottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä 
siten kuin 1 momentissa säädetään. 

41 § 

Vakuutuslaitokselle on toimitettava kor
vauksen saamista varten lääkärin antama sel
vitys vammasta tai sairaudesta. Työntekijä 
on lisäksi velvollinen vakuutuslaitoksen 
määräyksestä menemään vammansa tai sai
rautensa selvittämistä varten tutkittavaksi va
kuutuslaitoksen nimeämälle lääkärille tai sen 
osoittamaan sairaalaan, ei kuitenkaan Suo
men ulkopuolelle, jollei erityisestä syystä 
muuta johdu. Tällaisen selvityksen kustan
nukset maksaa vakuutuslaitos. Työntekijä on 
myös velvollinen pyynnöstä toimittamaan 
vakuutuslaitokselle selvityksen korvaukseen 
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vaikuttavista muista seikoista. Jos työntekijä 
ei toimita selvitystä kohtuullisessa ajassa 
eikä esitä laiminlyönnille hyväksyttävää syy
tä, asian käsittely voidaan keskeyttää siksi 
ajaksi, kunnes selvitys esitetään. V akuotus
laitoksen on annettava keskeytyksestä pää
tös. 

41 b § 
V akuotuslaitoksen on annettava kor

vausasiassa päätös viipymättä ja viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa saatuaan 39, 41, 
41 a, 44 ja 46 §:ssä tarkoitetut selvitykset. 
Päätös leskeneläkkeeseen oikeutetun työ- tai 
eläketulojen vaikutuksesta leskeneläkkeeseen 
on kuitenkin annettava vuoden kuluessa sii
tä, kun vakuutuslaitokselta on haettu kor
vausta kuoleman tai katoamisen johdosta. 

Jos vakuutuslaitos ei ole antanut päätöstä 
1 momentissa tarkoitetun ajan kuluessa eikä 
viivästyminen johdu asian käsittelystä muu
toksenhakuelimessä tai tapaturma-asiain kor
vauslautakunnassa, siirtyy korvausasian kä
sittely tältä osin Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitolle. Sen on huolehdittava korvausasian 
asianmukaisesta käsittelystä ja suoritettava 
lain edellyttämä korvaus. 

Jollei 47 §:stä muuta johdu, vakuutuslai
toksen on maksettava päätökseensä perustu
va korvaus 14 päivän kuluessa päätöksensä 
antamisesta ja muutoksenhakuelimen päätök
seen perustuva korvaus 30 päivän kuluessa 
siitä, kun vakuutuslaitos sai 1 momentissa 
tarkoitetun selvityksen ja päätös tuli lainvoi
maiseksi. 

Jos vakuutuslaitos ei suorita korvausta si
ten kuin 3 momentissa säädetään, Tapatur
mavakuutuslaitosten liitto maksaa korvauk
sen. 

Asia tulee vireille Tapaturmavakuutuslai
tosten liitossa 2 ja 4 momentin mukaista 
menettelyä varten asianosaisen hakemukses
ta. V akuotuslaitoksen on viipymättä toimitet
tava Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle sen 
asian ratkaisemista varten pyytämä selvitys 
sekä hallussaan olevat asiakirjat. Jos selvi
tystä ja asiakirjoja ei ole toimitettu Tapatur
mavakuutuslaitosten liiton asettamassa koh
tuullisesssa määräajassa, voidaan päätöksen 
antaminen tai korvauksen maksaminen myös 
tällä perusteella katsoa laiminlyödyksi. Ta
paturmavakuutuslaitosten liiton on annettava 
hakemuksen johdosta viipymättä päätös. 

Kun asia on siirtynyt Tapaturmavakuu
tuslaitosten liiton käsiteltäväksi, sillä on oi
keus periä asianomaiselta vakuutuslaitokselta 

takaisin tämän pykälän perusteella suoritta
mansa korvaus ja kohtuulliset käsittelykus
tannukset sekä laiminlyöntimaksu, jonka 
suuruuden ministeriö vahvistaa. Ministeriö 
vahvistaa myös käsittelykustannusten perus
teet Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hake
muksesta. Siltä osin kuin takaisinperityt kor
vaus- ja käsittelykustannukset ja laiminlyön
timaksut eivät vastaa tämän pykälän perus
teella Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle 
aiheutuneita kustannuksia, vakuutuslaitosten 
on osallistuttava niiden kattamiseen siten 
kuin 58 §:ssä säädetään. 

41 c § 
V akuotuslaitos on velvollinen antamaan 

työntekijälle korvausasiassa tämän lain edel
lyttämän neuvonnan ja palvelun hänen omal
la kielellään joko suomeksi tai ruotsiksi. 
Työntekijällä on myös oikeus käyttää tätä 
kieltä vakuutuslaitoksen kanssa asioidessaan. 

Jos vakuutuslaitos ei noudata, mitä 1 mo
mentissa säädetään, Tapaturmavakuutuslai
tosten liiton on annettava työntekijälle mai
nitussa momentissa tarkoitettua neuvontaa ja 
palvelua. 

41 d § 
Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä kor

vausasia koskee lääketieteellisen seikan arvi
ointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava 
asian käsittelyyn ja merkittävä kannanotton
sa asiakirjoihin. 

41 e § 
Vakuutuslaitoksen on viipymättä toimitet

tava korvausta koskeva päätöksensä asian
osaiselle tai hänen omruselleen näiden il
moittamalla osoitteella. Päätös on kirjoitetta
va suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, mikä 
on työntekijän tai, jos asia koskee hänen 
omaistaan, tämän kieli. 

V akuotuslaitoksen on merkittävä sille 
saapuneeseen valitukseen, tapaturmailmoi
tukseen, lääkärinlausuntoon tai muuhun asia
kirjaan ja selvitykseen luotettavasti päivä
määrä, jona se on saapunut vakuutuslaitok
seen. 

V akuotuslaitoksen on säilytettävä tämän 
lain mukaiseen vakuutukseen ja korvausasi
aan liittyvät asiakirjat ja tiedot siten kuin 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ministeriön 
antamien yleisohjeiden mukaan tarkemmin 
määrää. Tässä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot 
voidaan kuitenkin yleisohjeissa määrätyn 
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ajan kuluttua säilyttää alkuperäisten asemes
ta tallennettuina sellaisella ministeriön hy
väksymällä menetelmällä, jolla luotettavasti 
säilytetään alkuperäisten asiakirjojen ja tieto
jen asiasisältö. Tällä tavoin tallennettuina 
niiden katsotaan vastaavan alkuperäisiä, jol
lei muuta näytetä. 

46 § 

Korvauksensaaja on velvollinen vakuu
tuslaitoksen määräyksestä ja sen kustannuk
sella käymään korvaukseen vaikuttavan 
vammansa tai sairautensa selvittämistä var
ten tutkittavana vakuutuslaitoksen nimeämän 
lääkärin luonna tai sen osoittamassa sairaa
lassa, ei kuitenkaan Suomen ulkopuolella, 
jollei erityisestä syystä muuta johdu. Niin 
ikään korvauksensaaja on velvollinen vakuu
tuslaitoksen pyynnöstä kohtuullisessa ajassa 
toimittamaan sille selvityksen korvaukseen 
vaikuttavista muista seikoista. Jos korvauk
sensaaja ilman hyväksyttävää syytä jättää 
tutkimusmääräyksen tai selvityspyynnön 
noudattamatta, vakuutuslaitos voi keskeyttää 
kyseessä olevan korvauksen maksamisen 
siksi, kunnes määräystä tai pyyntöä on nou
datettu. Vakuutuslaitoksen on annettava kes
keytyksestä päätös. 

53 h § 
Mitä tässä luvussa säädetään vakuutuslai

toksen päätöksestä, koskee soveltuvin osin 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tämän lain 
nojalla antamaa päätöstä. V akuotuslaitos ei 
kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla 
41 b §:n 1-4 momentin nojalla annettuun 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tai muu
toksenhakuelimen päätökseen. 

58§ 
Vakuutuslaitos on velvollinen suoritta

maan vuosittain Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitolle erityisen maksun käytettäväksi sille 
vakuuttamattomassa työssä sattuvista työta
paturmista, Suomea sitovasta kansainvälises
tä sopimuksesta johtuvista asuin- ja oleske
lupaikan vakuutuslaitoksen tehtävistä sekä 
muista tämän lain mukaisista tehtävistä ai
heutuvien kustannusten kattamista varten. 
Maksun perusteet vahvistaa ministeriö liiton 
hakemuksesta enintään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. V akuotuslaitos tilittää maksut 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle siten 
kuin asetuksella säädetään. 

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

mentissa, 20 §:n 1 ja 2 momentissa, 28 §:n 
6 momentissa, 35 a §:ssä ja 53 §:n 5 mo
mentissa säädettyjä markkamääriä tarkiste
taan kalenterivuosittain maan yleisessä palk
katasossa tapahtuneiden muutosten johdosta 
sen palkkaindeksin mukaan, joka vuosittain 
vahvistetaan työntekijäin eläkelain 9 §:n so
veltamista varten. Tarkistetut markkamäärät 
pyöristetään siten, että 20 §:n 2 momentissa 
säädetty markkamäärä pyöristetään lähim
mäksi täydeksi kymmeneksi penniksi ja 1 
momentissa säädetty markkamäärä lähim
mäksi täydeksi markaksi, 12 ja 35 a §:ssä 
säädetyt markkamäärät lähimmäksi täydeksi 
kymmeneksi markaksi sekä 11 §:ssä, 16 §:n 
3 momentissa, 28 §:n 6 momentissa ja 
53 §:n 5 momentissa säädetyt markkamäärät 
lähimmäksi täydeksi sadaksi markaksi. 

V akuotuslaitokset osallistuvat 2, 3 ja 5 
momentin mukaisiin korotuksiin ja sellaisiin 
15 §:ssä mainituihin korvauksiin, jotka mak
setaan, kun tapaturman sattumispäivää seu
raavan vuoden alusta on kulunut yli yhdek
sän vuotta, siten kuin ministeriö määrää. 
V akuotuslaitokset tilittävät korotusten ja kor
vausten jaon mukaisen tasauksen Tapaturma
vakuutuslaitosten liittoon siten kuin asetuk
sella säädetään. 

64 § 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto pitää 

tilastoa tässä laissa, ammattitautilaissa 
(1343/88) ja valtion virkamiesten tapaturma
korvauksesta annetussa laissa ( 449/90) tar
koitetuista työtapaturmista ja ammatti
taudeista sekä niistä maksetuista korvauksis
ta. Sama koskee valtion työssä sattuneita ta
paturmia ja ammattitauteja, joista maksetaan 
korvaus valtion varoista. 

Tämän lain mukaista vakuutusta harjoitta
van vakuutuslaitoksen ja valtiokonttorin on 
annettava Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle 
1 momentissa mainittua tilastoa varten tar
vittavat tiedot. Näiden tulee sisältää tiedot 
työtapaturmista ja ammattitaudeista, niiden 
aiheuttamista vammoista ja sairauksista, kul
lekin korvauksensaajalle maksettavista kor
vaoksista ja korvauksen suuruuteen vaikutta
vista tekijöistä samoin kuin vakuutuksenotta
jasta, tämän toimialasta, maksetuista palkois
ta ja vakuutusmaksuista. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto antaa 
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tilastokeskukselle sen toimialaan kuuluvien, 
yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavi
en tilastojen laadintaa varten 39 §:n mukai
seen tapaturmailmoitukseen perustuvat, tar
peelliset tiedot. 

Ministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat 
määräykset tietojen antamisesta. 

64 a § 
Vakuutuslaitos tai Tapaturmavakuutuslai

tosten liitto voi antaa työterveyslaitokselle 
tiedot työperäisten sairauksien rekisteriä var
ten. 

64 b § 
V akuotuslaitoksen ja Tapaturmavakuutus

laitosten liiton on ulosottoa varten asian
omaisten viranomaisten pyynnöstä ilmoitet
tava korvauksensaajalle maksamansa päivä
rahan, elinkoron, huoltoeläkkeen, tapaturma
eläkkeen ja perhe-eläkkeen määrä sekä tie
dossaan olevat muut laitokset, jotka maksa
vat työntekijälle toimeentuloetuuksia. 

65 § 
Työnantajan toimesta on sopivassa pai

kassa pidettävä nähtävänä tämä laki ja tie
donanto siitä, keneltä työtapaturman sattues
sa on haettava korvausta. 

65 a § 
Valtion, kunnan tai muun julkisoikeudel

lisen yhteisön viranomainen tai laitos, julki
sessa virassa oleva lääkäri, sairaala, eläketur
vakeskus sekä lakisääteistä vakuutusta har
joittava vakuutus- tai eläkelaitos on velvolli
nen pyynnöstä antamaan tässä laissa tarkoi
tetulle vakuutuslaitokselle, Tapaturmavakuu
tuslaitosten liitolle ja muutoksenhakuvi
ranomaiselle maksutta kaikki hallussaan ole
vat käsiteltävänä olevan vakuutus- ja kor
vausasian ratkaisuun vaikuttavat tiedot. Sa
ma koskee työnantajaa ja työpaikkater
veydenhuollosta vastaavaa lääkäriä, jolla on 
tämän toimensa perusteella hallussaan vahin
goittuneen terveydentilaa koskevaa aineistoa. 
V akuotuslaitos ja Tapaturmavakuutuslaitos
ten liitto ovat velvollisia maksamaan koh
tuullisen palkkion tässä pykälässä säädetyn 
velvoituksen perusteella annetusta lääkärin
lausunnosta. 

65 b § 
Tieteellistä tutkimusta varten vakuutuslai

tos tai Tapaturmavakuutuslaitosten liitto voi 
antaa hallussaan olevia vakuutus- ja kor
vausasiaa koskevia tietoja edellyttäen, ettei 

kysymyksessä ole 56 a §:n 1 momentissa 
tarkoitettu salassa pidettävä tieto. Ministeriö 
voi kuitenkin antaa luvan 56 a §:n 1 mo
mentissa tarkoitettujen tietojen antamiseen 
tieteellistä tutkimusta varten, jos tietojen 
luovutus ja käyttö ei vaaranna niitä etuja, 
joiden turvaamiseksi salassapidosta on sää
detty. Jollei luvasta muuta johdu, luvan saa
jan salassapitovelvollisuudesta on voimassa, 
mitä 56 a §:n 1 momentissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. Lain 29, 31, 32, 32 a, 35, 35 
aja 37 §, 38 §:n 3 ja 4 momentti sekä 60 
§:n 1 ja 6 momentti tulevat kuitenkin voi
maan vasta 1 päivänä tammikuuta 1999. 

Ennen tämän lain voimaantuloa lakisää
teisen tapaturmavakuutuksen harjoittamista 
varten myönnetyn toimiluvan voimassaolo 
lakkaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
1998. Tämän lain 29 §:n 2 momentissa tar
koitettu ilmoitus voidaan tehdä jo ennen 
mainitun pykälän voimaantuloa. 

Tätä lakia sovellettaessa pidetään 
11 §:ssä, 12 §:n 1 momentissa ja 35 a §:ssä 
tarkoitettuja markkamääriä vuoden 1971 
yleistä J?alkkatasoa vastaavina. 

ValtiOkonttorissa tämän lain voimaan tul
lessa vireillä olevat, vakuuttamattomasta 
työstä johtuvat asiat siirtyvät TaJ;>aturmava
kuutuslaitosten liiton käsiteltäviksi ja ratkais
taviksi 1 päivänä huhtikuuta 1997. Sama 
koskee valtiokonttorin ennen tämän lain voi
maantuloa myöntämien korvausten maksa
mista, tarkistamista ja muita niihin liittyviä 
tehtäviä. Näistä tehtävistä valtiokonttorille 
vuonna 1997 aiheutuvat kustannukset ote
taan huomioon määrättäessä tämän lain 
58 §:n mukaista maksua vuodelle 1997. Ta
paturmavakuutuslaitosten liitto suorittaa niitä 
vastaavan osuuden valtiokonttorille viimeis
tään 31 päivänä elokuuta 1997. 

Jos tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleiden säännösten perusteella vakuutuslai
toksilta vuodelta 1996 peritty maksu ei kata 
sanottuna vuonna yksityisten työnantajien 
työssä sattuvista tapatunnista valtiolle aiheu
tuvia kustannuksia, kattamatta jäänyt osuus 
otetaan huomioon määrättäessä tämän lain 
58 §:n mukaista maksua vuodelle 1997. Ta
paturmavakuutuslaitosten liitto suorittaa sitä 
vastaavan osuuden valtiokonttorille viimeis
tään 31 päivänä elokuuta 1997. Jos vuodelta 
1996 peritty maksu ylittää mainitusta toi
minnasta valtiolle kyseisenä vuonna aiheutu
neet kustannukset, valtiokonttori suorittaa 
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viimeistään mainittuna pruvana ylimenevän 
osuuden Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle 
käytettäväksi vakuuttamattomassa työssä 
sattuneista tapatunnista vuonna 1997 aiheu
tuvien kustannusten kattamiseen. 

2. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Laki 

tapatunnavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 4 §:n muut
tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 27 päivänä 

maaliskuuta 1991 annetun lain (625/91) 4 § seuraavasti: 

4 § 

Korvattava kuntoutus 

Kuntoutujane korvataan kuntoutuksesta 
aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sekä 
suoritetaan korvausta kuntootusajalta synty
neestä ansionmenetyksestä siten kuin jäljem-

3. 

pänä säädetään. Kuntoutuja ei ole velvolli
nen ottamaan vastaan tämän lain mukaista 
kuntoutusta Suomen ulkopuolella, jollei eri
tyisestä syystä muuta johdu. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. 

Laki 

maatalousyrittäjien tapatunnavakuutuslain 9 ja 22 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 

(1026/81) 9 §:n 1 momentti ja 22 §:n 1 ja 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 1 momentti 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa 

(628/91), 22 §:n 1 momentti 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1307/89) ja 
22 §:n 3 momentti 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa (40/88), seuraavasti: 

9 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, korvauk

sen hakemisesta, korvausvelvollisuudesta, 
korvauksesta, korvausasian käsittelystä, kor
vauksensaajan puhevallan käyttämisestä, ta
paturmavakuutuslaitoksen päätöksen alista
misesta, osallistumisesta tapaturmalautakun
nan toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, 
muutoksenhausta tapaturmavakuutuslaitoksen 
päätökseen ja vakuutusmaksun maksuun
panoon, tapaturmavakuutuslaitoksen ta
kaisinsaantioikeudesta sekä tiedoksiantovel
vollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, 
mitä tapaturmavakuutuslaissa, ammattitauti
laissa Ja tapaturmavakuutuslain perusteella 

korvattavasta kuntoutuksesta annetussa laissa 
(625/91) säädetään. Mitä näissä laeissa sää
detään työntekijästä ja vakuutuslaitoksesta, 
sovelletaan vastaavasti maatalousyrittäjään ja 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitok
seen. Tämän lain mukaisiin asioihin· ei kui
tenkaan sovelleta, mitä tapaturmavakuutus
lain 30 b §:ssä ja 41 b §:n 2 ja 4--6 mo
mentissa säädetään. 

22 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on sovel

tuvin osin lisäksi voimassa, mitä työntekijäin 
eläkelain 16 §:ssä, 18 §:n 1 momentissa ja 
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19 §:ssä, maatalousyrittäjien eläkelain 16 ja 
17 §:ssä sekä tapaturmavakuutuslain 30 a, 
37, 56 a, 61 a, 63, 64, 64 a, 64 b, 65 aja 
65 b §:ssä säädetään. Maatalousyrittäjien ta
paturmavakuutuslaitos on velvollinen osallis
tumaan tapaturmavakuutuslain 30 a §:ssä 
tarkoitetun Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
toimintaan ja kustannuksiin siltä osin kuin 
ne liittyvät tämän lain toimeenpanoon. Mi
nisteriö vahvistaa ne perusteet, joiden mu
kaan edellä tarkoitetut kustannukset laske
taan. 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslai
tos pitää ja julkaisee tilastoa tässä laissa tar
koitetuista työvahingoista ja niiden perus
teella maksetuista korvauksista. Se antaa 
tarpeelliset tiedot Tapaturmavakuutuslaitos
ten liitolle tapaturmavakuutuslain 64 §:n 1 
momentissa tarkoitetun tilaston sekä tilasto
keskukselle mainitun lain 64 §:n 3 momen
tissa tarkoitettujen tilastojen pitämistä var
ten. Ministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat 
määräykset tämän momentin säännösten so
veltamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. 

4. Laki 
vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062179) 2 luvun 5 

§:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa 
(389/95), seuraavasti: 

2luku 

Vakuutusyhtiön perustaminen 

5 § 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 1996 

vakuutusyhtiön toimiluvasta säädetään työn
tekijäin eläkelaissa (395/61). Oikeudesta har
joittaa lakisääteistä tapaturmavakuutusta on 
voimassa, mitä siitä tapaturmavakuutuslaissa 
(608/48) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1999. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 
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Liite 

1. 
Laki 

tapatunnavakuutuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/48) 45 §, sellai

sena kuin se on 23 päivänä lokakuuta 1992 annetussa laissa (948/92), 
muutetaan 10 §:n 2 momentti, 11 §, 12 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 15 §:n 4 momentti, 22 ja 

29 §, 30 §:n 1 momentti, 30 a, 31-33 ja 35-38 §, 41 §:n 5 momentti, 46 §:n 2 momentti, 
58 §, 60 §:n 1 ja 6 momentti sekä 64, 64 a, 64 b, 65, 65 aja 65 b §, 

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 2 momentti, 11 §ja 12 §:n 1 momentti 23 päivänä jou
lukuuta 1971 annetussa laissa (956171), 22 § osittain muutettuna 27 päivänä maaliskuuta 
1991 annetulla lailla (627/91), 29 § 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa (396/95), 
30 a § muutettuna 22 päivänä tammikuuta 1988 ja 14 päivänä lokakuuta 1994 annetuilla la
eilla (39/88 ja 893/94), 35 § 6 päivänä huhtikuuta 1979 annetussa laissa (408179), 38 § osit
tain muutettuna 10 päivänä heinäkuuta 1981 annetulla lailla (526/81), 41 §:n 5 momentti ja 
46 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa, 58 § muutettuna 9 päivänä maaliskuuta 1962 
ja 29 päivänä kesäkuuta 1990 annetuilla laeilla (205/62 ja 603/90), 60 §:n 1 momentti 30 
päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1642/92) ja 6 momentti 20 päivänä helmikuuta 
1987 annetussa laissa (192/87), 64 § muutettuna mainituilla 22 päivänä tammikuuta 1988 ja 
14 päivänä lokakuuta 1994 annetuilla laeilla sekä 8 päivänä tammikuuta 1993 annetulla lailla 
(21193), 64 aja 65 b § mainitussa 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa, 64 b § 29 
päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1306/89) ja 65 a § mainitussa 10 päivänä heinä
kuuta 1981 annetussa laissa, sekä 
lisätään lakiin uusi 11 a, 30 b, 32 a, 35 a, 41 b-41 e ja 53 h § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

10§ 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun työnan
tajan työntekijälle sattunut työtapaturma kor
vataan tämän lain mukaisesti valtion varoista 
ottaen huomioon 12 §:n 2 ja 5 momentin 
säännökset. 

11 § 
Jos työtapaturma sattuu sellaisen työnan

tajan työssä olevalle työntekijälle, joka on 
laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa, 
korvataan tapaturma tämän lain mukaisesti 
valtion varoista, ja valtiolla on oikeus 
36 §:ssä sanotun maksun lisäksi periä työn
antajalta, mitä näin on määrätty korvauksena 
suoritettavaksi, kuitenkin enintään 1 000 
markkaa tapatormaa kohti. 

Tapatunnavakuutuslaitosten liitto vastaa 1 
momentissa tarkoitetun työnantajan työnteki
jälle sattuneen työtapatunnan kmvaamisesta 
tämän lain mukaisesti ottaen huomioon 
12 §:n 2 ja 5 momentin säännökset. 

11§ 
Jos työtapaturma sattuu sellaisen työnan

tajan työssä olevalle työntekijälle, joka on 
laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa, 
Tapatunnavakuutuslaitosten liitto vastaa tä
män lain mukaisen korvauksen suorittami
sesta Tapatunnavakuutuslaitosten liitolla on 
oikeus 36 §:ssä tarkoitetun maksun lisäksi 
periä työnantajalta, mitä näin määrätään kor
vauksena suoritettavaksi, kuitenkin enintään 
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Voimassa oleva laki 

12 § 
V akuuttamisvelvollisen työnantajan on 

itse 100 markan määrään asti suoritettava 
korvausta kustakin työtapaturmasta, jollei 
vakuutusta ole vapaaehtoisesti ulotettu käsit
tämään myös tätä korvausvelvollisuutta. 

Jos työnantaja jättää suorittamatta 1 mo
mentissa mainitun korvauksen tai jos syntyy 
erimielisyyttä sellaisen korvauksen suuruu
desta, on vakuutuslaitos, jossa työntekijä on 
vakuutettu työtapaturman varalta, velvollinen 
lain mukaisesti suorittamaan sanotun kor
vauksen. Vastaava velvollisuus on valtiolla, 
jos 2 momentissa mainittu työnantaja laimin
lyö korvausvelvollisuutensa. 

Vakuutuslaitoksella ja valtiolla on oikeus 
periä työnantajalta 3 momentin mukaisesti 
suoritettu korvaus. 

Ehdotus 

1 000 markkaa tapaturmaa kohden. 

11 a § 
Jos muun kuin korvausasian yhteydessä 

syntyy epäselvyyttä siitä, onko työhön sovel
lettava tätä lakia ja asialla on periaatteellista 
merkitystä, asian ratkaisee asianomaisen 
työntekijän, työnantajan tai vakuutuslaitok
sen hakemuksesta Tapatunnavakuutuslaitos
ten liitto. 

12 § 
V akuuttamisvelvollisen työnantajan on 

itse 100 markan määrään asti suoritettava 
korvausta kustakin työtapaturmasta, jollei 
vakuutusta ole vapaaehtoisesti ulotettu kä
sittämään myös tätä korvausvelvollisuutta. 
Vakuutuskirjaan on aina merkittävä, onko 
työnantajalla omavastuu vai ei. 

Jos työnantaja jättää suorittamatta 1 mo
mentissa mainitun korvauksen tai jos syntyy 
erimielisyyttä sellaisen korvauksen suuruu
desta, on vakuutuslaitos, jossa työntekijä on 
vakuutettu työtapaturman varalta, velvollinen 
lain mukaisesti suorittamaan sanotun kor
vauksen. Vastaava velvollisuus on Tapatur
mavakuutuslaitosten liitolla, jos 2 momentis
sa mainittu työnantaja laiminlyö korvausvel
vollisuutensa. 

Vakuutuslaitoksella ja Tapatunnavakuu
tuslaitosten liitolla on oikeus periä työnanta
jalta 3 momentin mukaisesti suoritettu kor
vaus. 

15 § 

Sairaanhoitoa on annettava tarpeettomia 
kustannuksia välttäen vahingoittuneen ter
veydentilaa kuitenkaan vaarantamatta. 

Sairaanhoitoa on annettava tarpeettomia 
kustannuksia välttäen vahingoittuneen ter
veydentilaa kuitenkaan vaarantamatta. V a
hingoittunut ei ole velvollinen ottamaan vas
taan työtapatunnan vuoksi tarpeellista hoitoa 
Suomen ulkopuolella, jollei erityisestä syystä 
muuta johdu. 
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Voimassa oleva laki 

22 § 
Työntekijä on velvollinen ottamaan vas

taan lääkärin määräämää hoitoa, joka tarkoit
taa hänen työ- ja toimintakykynsä paranta
mista, ei kuitenkaan hengenvaaralliseksi kat
sottavaa hoitotoimenpidettä, samoin kuin 
kuntoutusta sen mukaan kuin siitä on erik
seen säädetty. Jos työntekijä ilman hyväksyt
tävää syytä kieltäytyy mainitusta hoidosta tai 
kuntoutuksesta, voidaan hänelle maksettavan 
päivärahan, tapaturmaeläkkeen ja haittarahan 
suorittaminen keskeyttää. 

Jos vamma on pahentunut tai sairaus pit
kittynyt sen johdosta, että vahingoittunut ei 
ole alistunut lääkärin määräämään hoitoon 
taikka että hän on tahallisesti estänyt paran
tumistaan joko jättämällä noudattamatta lää
kärin määräyksen tai muulla tavoin, voidaan 
häneltä määräajaksi pidättää korvaus joko 
kokonaan tai osaksi. 

29 § 
Vain sellaisella kotimaisella vakuutusyh

tiöllä, joka on saanut valtioneuvostolta sii
hen toimiluvan, on oikeus myöntää tässä 
laissa tarkoitettuja vakuutuksia. Valtioneu
voston on myönnettävä toimilupa, jos aiotun 
vakuutusliikkeen tai vakuutusyhtiölain 2 lu
vun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettujen va
kuutusyhtiön osakkaiden ei katsota vaaranta
van lakisääteisen tapaturmavakuutustoimin
nan tervettä kehitystä, jos vakuutusyhtiön 
johto täyttää sille vakuutusyhtiölain 7 luvun 
3 §:n 2 momentissa asetetut vaatimukset ja 
jos vakuutusyhtiön osakepääoma tai takuu
pääoma ja pohjarahasto yhteensä (peruspää
oma) on vähintään 14 000 000 markkaa. 

Mitä vakuutusyhtiölain (1062179) 2 luvun 
5 a §:ssä ja 14 luvun 5 a §:ssä säädetään 
sosiaali- ja terveysministeriöstä, koskee so
veltuvin osin valtion~uvostoa, kun kyse on 
lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevasta 
toimiluvasta. 

360501U 

Ehdotus 

22 § 
Työntekijä on velvollinen ottamaan vas

taan lääkärin määräämää hoitoa, joka tarkoit
taa hänen työ- tai toimintakykynsä paranta
mista. Tämä velvollisuus ei kuitenkaan kos
ke hengenvaarallista toimenpidettä eikä il
man erityistä syytä Suomen ulkopuolella an
nettavaa hoitoa. Sama koskee kuntoutusta 
sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään. 
Jos työntekijä ilman hyväksyttävää syytä 
kieltäytyy mainitusta hoidosta tai kuntoutuk
sesta, voidaan hänelle maksettavan päivära
han, tapaturmaeläkkeen ja haittarahan suorit
taminen keskeyttää. 

Jos vamma on pahentunut tai sairaus pit
kittynyt vahingoittuneesta nippuvasta syystä, 
joka ei ole ko~attavan vamman tai sairau
den seurausta, voidaan häneltä määräajaksi 
pidättää korvaus joko kokonaan tai osaksi. 

Vakuutuslaitoksen on annettava 1 ja 2 
momentissa tarkoitetusta ko~auksen kes
keyttämisestä tai pidättämisestä päätös. 

29 § 
Tämän lain mukaista vakuutusta saa har

joittaa Suomessa 8 §:ssä tarkoitettuna vakuu
tuslaitoksena sellainen vakuutusyhtiölaissa 
( 1062179) tarkoitettu vakuutusyhtiö, jolla on 
oikeus toimilupansa perusteella harjoittaa 
suomalaisten vakuutusyhtiöiden ja vakuu
tusyhdistysten sekä Suomessa toimivien ul
komaisten vakuutusyhtiöiden vakuutus
luokista annetun sosiaali- ja te~eysministe
riön päätöksen (858/95) 1 §:n 1 kohdassa 
mainitun vahinkovakuutusluokan 1 mukaista 
vakuutusta ja joka on tehnyt toiminnan aloit
tamisesta 2 momentissa säädetyn ilmoituk
sen. Sama koskee ulkomaisista vakuutusyhti
öistä annetussa laissa (398195) tarkoitettua 
ulkomaista vakuutusyhtiötä, jolla on oikeus 
harjoittaa edellä mainitun vahinkovakuutus
luokan mukaista vakuutusta Suomessa. 

Vakuutusyhtiön, joka aikoo harjoittaa tä
män lain mukaista vakuutusta Suomessa, on 
viimeistään kahta kuukautta ennen toiminnan 
aloittamista ilmoitettava siitä ministeriölle ja 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle tällaiselle 
vakuutuslaitokselle säädettyjen velvoitteiden 
täyttämistä varten. 
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Tämän pykälän 1 momentissa säädettyä 
markkamäärää voidaan asetuksella muuttaa 
yleisessä hintatasossa tapahtunutta kehitystä 
vastaavasti. 

30 § 
Niissä tapauksissa, joissa valtio on kor

vausvelvollinen, suorittaa korvauksen ((valti
on tapaturmatoimisto)), josta soveltuvin koh
din on voimassa, mitä tässä laissa säädetään 
vakuutuslaitoksesta. 

30 a § 
Tämän lain mukaisia, 29 §:n 1 momentis

sa ja 30 §:n 1 momentissa tarkoitettujen va
kuutuslaitosten yhteisiä asioita hoitaa näiden 
laitosten yhteiselin, jona toimii Tapaturma
vakuutuslaitosten Liitto r.y. 

Yhteiselin voi nimetä tässä laissa tarkoi
tetun vakuutuslaitoksen hoitamaan Suomea 
sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta va
kuutuslaitokselle johtuvia tehtäviä. 

Ehdotus 

Tämän lain mukaista vakuutusta harjoitta
vaan suomalaiseen vakuutusyhtiöön sovelle
taan vakuutusyhtiölain ja ulkomaiseen va
kuutusyhtiöön ulkomaisista vakuutusyhtiöis
tä annetun lain säännöksiä, jollei tästä laista 
muuta johdu. 

30 § 
Niissä tapauksissa, joissa valtio on kor

vausvelvollinen työtapatunnan tai ammatti
taudin johdosta, kmvauksen suorittaa val
tiokonttori. V altionkonttorista on tällöin so
veltuvin osin voimassa, mitä tässä laissa sää
detään vakuutuslaitoksesta. Valtionkonttoriin 
ei sovelleta 41 b §:n 2 ja 4-6 momenttia 

30 a § 
Tapatunnavakuutuslaitosten liitto hoitaa 

tämän lain mukaista vakuutusta harjoittavien 
vakuutuslaitosten y hteistoim intaaedellyttäv iä 
tehtäviä sekä muita tehtäviä siten kuin tässä 
laissa tai muualla laissa taikka asetuksessa 
säädetään. Tapatunnavakuutuslaitosten liitto 
huolehtii myös Suomea sitovasta kansainvä
lisestä sopimuksesta asuin- ja oleskelupaikan 
vakuutuslaitokselle johtuvista tehtävistä. 

Tapatunnavakuutuslaitosten liiton toi
mielimiä ovat yleiskokous ja hallitus. Liitos
sa toimii lisäksi tapatunna-asiain korvaus
lautakunta 

Tapatunnavakuutuslaitosten liiton halli
tukseen kuuluu enintään 13 varsinaista jä
sentä siten, että heistä enintään seitsemän e
dustaa Tapatunnavakuutuslaitosten liiton 
jäsenlaitoksia sekä kolme työnantajien ja 
kolme työntekijöiden ja toimihenkilöiden 
keskeisimpiä keskusjärjestöjä Hallitus va
litsee keskuudestaan puheenjohtajan ja valin
nan vahvistaa ministeriö. Lisäksi hallituk
seen kuuluu enintään viisi varajäsentä, joista 
yksi edustaa työnantajien ja yksi työntekijöi
den ja toimihenkilöiden keskeisimpiä kes
kusjärjestöjä sekä yksi maatalousyrittäjien 
taloudellisia etuja valvovaa edustavinta jär
jestöä. 

Tapatunnavakuutuslaitosten liiton tehtä
vistäja sen hallinnosta määrätään tarkemmin 
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Ehdotus 

sen säiinnöissä Ne annetaan asetuksella sen 
jälkeen, kun Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitto on tehnyt niistä ehdotuksen ministeriöl
le. 

Kaikkien tämän lain mukaista vakuutusta 
harjoittavien vakuutuslaitosten on kuuluttava 
Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon ja osal
listuttava sen tehtävistä aiheutuviin kustan
nuksiin siten kuin tässä laissa säädetään. 
Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon kuuluvat 
lisäksi valtiokonttori ja maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu maata
lousyrittäjien tapaturmavakuutus laitos. V al
tiokonttori osallistuu Tapaturmavakuutuslai
tosten liiton toimintaan ja kustannuksiin vain 
siltä osin kuin ne liittyvät valtiokonttorin 
tästä laista johtuvien tehtävien toimeen
panoon. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuu
tuslaitoksen osallistumisesta Tapaturmava
kuutuslaitosten liiton toimintaan ja sen kus
tannuksiin säädetään erikseen. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hoita
essa 1 momentissa säiidettyjä tehtäviä sitä 
koskevat soveltuvin osin samat oikeudet ja 
velvollisuudet kuin tässä laissa tarkoitettuja 
vakuutuslaitoksia 

30 b § 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitossa on 

korvaustoimen yhtenäisyyden edistämiseksi 
tapaturma-asiain k01vauslautakunta. Lauta
kunnassa on puheenjohtaja, kolme lakimies
jäsentä, neljä työmarkkinajäsentä, viisi lää
käriasiantuntijaa ja tarpeellinen määrä vara
miehiä, jotka ministeriö määrää enintään 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenten tulee 
olla perehtyneitä lakisääteiseen tapaturmava
kuutukseen. Puheenjohtajan ja lakimiesjäsen
ten tulee olla oikeustieteen kandidaatin tut
kinnon suorittaneita. Lääkäriasiantuntijoiden 
tulee olla Suomessa laillistettuja, vakuutus
lääketieteeseen perehtyneitä lääkäreitä 

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan pu
heenjohtajaksi määrätään ministeriön edus
taja. Lakimiesjäsenet ja kaksi lääkäriasian
tuntijaa määrätään Tapaturmavakuutuslaitos
ten liiton ehdotuksesta. Työmark
kinajäsenistä kaksi määrätään työnantajien ja 
kaksi työntekijöiden ja toimihenkilöiden kes
keisimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. 
Työmarkkinajäsenten varamiehistä määrä
tään yksi työnantajien ja yksi työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden keskeisimpien keskusjär-
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31 § 
Vakuutuslaitos älköön kieltäytykö anta

masta ja voimassa pitämästä siltä haettua 
vakuutusta, jos vakuutus koskee sellaista 
yritystä tai työtä, jota varten laitos vahviste
tun yhtiöjärjestyksensä mukaan on oikeutettu 
vakuutuksia myöntämään, ja jos vakuutuk
sen hakija, milloin vakuutuslaitos on keski
näinen yhtiö, sen yhtiöjärjestyksen mukaan 
voidaan hyväksyä yhtiön jäseneksi. 

Ehdotus 

jestöjen ehdotuksesta. Lääkäriasiantuntijoista 
yksi määrätään työnantajien ja yksi työnte
kijöiden ja toimihenkilöiden keskeisimpien 
keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Ehdotusten 
lakimiesjäseniksi ja muiksi kuin työmark
kinajärjestöjen ehdotuksesta määrättäviksi 
lääkäriasiantuntijoiksi tulee sisältää kaksi 
kerlaa niin monta ehdokasta kuin tarvitaan. 
Lautakunta, joka voi toimia myös jakaan
tuneena jaostoihin, valitsee lakimiesjäsenis
tään tarvittavat varapuheenjohtajat. 

Jos tapatunna-asiain korvauslautakunnan 
puheenjohtaja, jäsen, lääkäriasiantuntija tai 
varamies tulee pysyvästi estyneeksi tehtä
väänsä, ministeriö määrää hänen tilalleen jäl
jellä olevaksi toimikaudeksi uuden puheen
johtajan, jäsenen, lääkäriasiantuntijan tai va
ramiehen ottaen huomioon 2 momentin 
säännökset. 

Tapatunna-asiain korvauslautakunnan 
säännöistä säädetään asetuksella. Ministeriö 
vahvistaa lautakunnan hakemuksesta asiat, 
joista vakuutuslaitoksen on pyydettävä lauta
kunnan lausunto. 

31 § 
Vakuutuslaitos ei voi kieltäytyä antamas

ta ja pitämästä voimassa siltä haettua tämän 
lain mukaista vakuutusta. 

Vakuutuslaitoksen on vakuutusta myöntä
essään annettava vakuuttamisvelvolliselle 
vakuutuksenottajalle kiljallinen todistus siitä, 
että kysymyksessä on tämän lain mukainen 
pakollinen vakuutus. Todistus on merkittävä 
vakuutuskiljaan ja 65 §:ssä tarkoitettuun tie
donantoon. Jos vakuutuksen sisältöä rajoi
tetaan tämän lain vastaisesti, vakuutus ei 
täytä tämän lain mukaista vakuuttamisvel
vollisuutta. 
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32 § 
Vakuutussopimus tehtäköön yhdeksi ka

lenterivuodekst tai kuluvan ja seuraavan ka
lenterivuoden loppuun siten, että se jatkuu 
edelleen vuoden kerrallaan, jollei vakuutuk
sen ottaja sitä irtisano sovitussa ajassa, vä
hintään kuukautta ja enintään viittä kuukaut
ta ennen vakuutusvuoden päättymistä. Va
kuutuksen yleisille ehdoille on hankittava 
[sosiaaliministeriön] vahvistus. 

Vakuutuksen irtisanominen on pätevä 
vain, jos samalla näytetään, että vakuutus on 
otettu toisessa vakuutuslaitoksessa alkavaksi 
silloin, kun irtisanotun vakuutuksen voimas
saolo päättyy. 

Vakuutussopimus määrättyä tilapäistä yri
tystä tai työtä varten, joka todennäköisesti 
kestää vuotta lyhyemmän ajan, katsotaan 
olevan voimassa, kunnes työ on päättynyt. 

Jos muu kuin 3 momentissa mainittu yri
tys tai työ lakkaa tai ellei vakuutuksenottaja 
enää ole vakuuttamisvelvollinen, on vakuu
tuksenottajan ilmoitettava vakuutuksen rau
keamisesta vakuutuslaitokselle vähintään 
kuukautta ennen vakuutuskauden päättymis
tä, uhalla, että vakuutuksenottaja muutoin on 
velvollinen suorittamaan kohtuullisen kor
vauksen vakuutuslaitokselle hänen laimin
lyöntinsä johdosta aiheutuneista kustannuk
sista. 

Jos vakuutuksenottaja vakuutusmaksua 
ulosmittauksella perittäessä havaitaan varat
tomaksi tai hänen oleskelupaikkansa on täy
täntöönpanoviranomaisillekin tuntematon, 
katsotaan vakuutussopimus mainitusta to
teamishetkestä lukien rauenneeksi. 

Ehdotus 

32 § 
Vakuutussopimus tehdään vakuutuskau

deksi. Vakuutuskautena on kalenterivuosi, 
paitsi milloin kysymyksessä on kesken vuot
ta voimaan tuleva vakuutus, jolloin ensim
mäinen vakuutuskausi päättyy vakuutuksen 
alkamista seuraavan kalenterivuoden lopus
sa Vakuutus jatkuu sen jälkeen vakuutus
kauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja 
ole sitä btisanonut kirjallisesti viimeistään 
kolme kuukautta ennen vakuutuskauden lop
pumista 

Tämän lain mukaisen pakollisen vakuu
tuksen irtisanominen on pätevä vain, jos sa
malla näytetään, että uusi vakuutus tulee 
voimaan toisessa vakuutuslaitoksessa silloin, 
kun irtisanotun vakuutuksen voimassaolo 
päättyy. 

Vakuutussopimus voidaan tehdä myös 
määrättyä, kestoltaan ajallisesti rajoitettua 
työtä tai työkohdetta varten. Tällainen va
kuutus päättyy ilman irlisanomista ja vakuu
tuskautena on vakuutuksen voimassaoloaika 
Jos työ kuitenkin kestää yli vakuutuskirjaan 
merkityn ajankohdan, vakuutuksen katsotaan 
olevan voimassa, kunnes työ on päättynyt. 
V akuutuksenottajan on ilmoitettava vakuu
tuslaitokselle työn jatkumisesta ennen va
kuutuskirjaan merkityn ajan päättymistä. 

Jos muu kuin 3 momentissa tarkoitettu 
työ päättyy tai yritys lopettaa toimintansa 
taikka jos vakuuttamisvelvollisuus muutoin 
lakkaa, vakuutuksenottajan on ilmoitettava 
tästä kirjallisesti vakuutuslaitokselle vähin
tään kuukautta ennen vakuutuskauden päät
tymistä. Jos vakuutuksenottaja laiminlyö 
ilmoituksen, hän on velvollinen suorittamaan 
vakuutuslaitokselle kohtuullisen korvauksen 
laiminlyöntinsä johdosta aiheutuneista kus
tannuksista. 

Jos vakuutusmaksua ulosmittauksella pe
rittäessä vakuutuksenottaja havaitaan varatto
maksi tai jos hänen oleskelupaikkansa on 
myös täytäntöönpanoviranomaisille tuntema
ton, vakuutussopimus katsotaan mainitusta 
toteamishetkestä alkaen rauenneeksi. 

Jos työnantaja, joka on ottanut tämän lain 
mukaisen vakuutuksen, asetetaan kon
kurssiin, työnantajan tähän tapatunnavakuu
tukseen perustuvat velvollisuudet siirtyvät 
konkurssin alkamisesta lukien kon
kurssipesälle. Vakuutusmaksut konkurssin 
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33 § 
V akuutuksenantajan vastuun katsotaan al

kavan, paitsi 2 momentissa mainituissa ta
pauksissa, siitä ajankohdasta, jolloin vakuu
tuslaitos tai sen asiamies todistettavasti on 
vastaanottanut laitoksen vahvistaman kaavan 
mukaisen vakuutushakemuksen, ellei muusta 
vastuun alkamisajasta ole sovittu. 

Jos haettu vakuutus evätään siitä syystä, 
ettei laitos 31 §:n mukaan ole velvollinen 
vakuutusta myöntämään, on siitä laitoksen 
toimesta kolmen päivän kuluessa, luettuna 
hakemuksen saapumisesta laitokselle, lähe
tettävä todisteeilinen tieto [valtion tapatur
matoimistolle], joka tällöin hankkii vakuu
tuksen jostakin vakuutuslaitoksesta tai, ellei 
tätä voida tehdä, perii työnantajalta vakuu
tusmaksun ja valtion varoilla vastaa hänen 
työssään sattuvien tapatunnien korvaamises
ta. 

35 § 
V akuotusmaksu on määrättävä sellaiseksi, 

että se riittää vakuutetun vastuun peittämi
seen sekä kohtuullisiin hoitokustannuksiin, 
ja sen perusteille on hankittava sosiaali- ja 
terveysministeriön vahvistus. Jos perusteita 
muutetaan, tulevat uudet perusteet noudatet
taviksi sosiaali- ja terveysministeriön mää
räämästä ajankohdasta lukien. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun vakuu
tusmaksuun sisällytetään määrä, jonka suu
ruus on 2 prosenttia tämän lain mukaisesta 
työnantajan vakuutusmaksusta lukuun otta
matta 57 §:ssä tarkoitettua vakuutusta, käy
tettäväksi työsuojelun edistämiseen niin kuin 
siitä työsuojelurahastolaissa ( 407179) on 

Ehdotus 

ajalta maksaa konkurssipesä. 

32 a § 
Vakuutuslaitoksen on annettava tämän 

lain mukaisen pakollisen vakuutuksen va
kuutusehdot kirjallisesti kahta kuukautta en
nen niiden käyttöönottoa tiedoksi ministe
riölle. Ministeriö voi tarvittaessa vaatia, että 
vakuutusyhtiö toimittaa ministeriölle selvi
tyksen niistä vakuutusmaksujen perusteista, 
lomakkeista sekä muista asiakirjoista, joita 
se käyttää tämän lain mukaisessa toiminnas
saan. 

33 § 
Vakuutuksenantajan vastuun katsotaan al

kavan siitä ajankohdasta, jolloin vakuutuslai
tos tai sen asiamies todistettavasti vastaanotti 
vakuutushakemuksen, jollei myöhemmästä 
vastuun alkamisajasta ole erityisestä syystä 
sovittu. Vastuun alkamisaika on merkittävä 
vakuutus kirjaan. 

(2 mom. kumotaan) 

35 § 
Tämän lain mukaista vakuutusta harjoitta

valla vakuutuslaitoksella on oltava laskupe
rusteet, joissa määrätään, miten vakuutus
maksut lasketaan. 

Vakuutusmaksun laskuperusteet on laadit
tava siten, että vakuutusmaksut ovat koh
tuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutu
viin kustannuksiin ottaen huomioon vakuute
tun työn tapatunna- ja ammattitautiriski. Jos 
vakuutusmaksu tai vakuutuksen perusteella 
maksettavien korvausten määrä on siihen 
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erikseen säädetty. Sosiaali- ja terveysminis
teriö antaa tapaturmavakuutusta harjoittaville 
vakuutusyhtiöille tarkemmat ohjeet varojen 
tilittämisestä työsuojelurahastolle. 

Vakuutusmaksu uudesta vakuutuksesta 
on, ellei sen erääntymisajasta ole toisin so
vittu, suoritettava, niin pian kuin vakuutus
sopimus on päätetty. 

Jos vakuutusmaksu on suoritettava ajan
jasoittain taikka vakuutussopimus jatkuu sen 
johdosta, ettei sitä ole irtisanottu, erääntyy 
vakuutusmaksu kultakin ajanjaksolta sen 
ensimmäisenä päivänä. 

Ehdotus 

riittävän suuri, tulee myös vakuutuk
senottajan oma vahinkotilasto ottaa huomi
oon vakuutusmaksua määrättäessä (erikoista
riffoitava vakuutus). Ministeriö antaa mää
räyksiä riskien luokittelustaja vakuutusmak
sun määräytymisestä ammatin tai työn vaa
rallisuuden mukaan sekä vakuutuksenottajan 
oman vahinkotilaston huomioon ottamisesta 
vakuutusmaksun määräytymisessä. V akuu
tusmaksun perustana olevaan palkkasum
maan luettavista työansioista säädetään ase
tuksella. 

Erikoistariffoidun vakuutuksen siirtyessä 
vakuutuslaitoksesta toiseen on vastaanotta
valla vakuutuslaitoksella oikeus saada va
kuutuksen vahinko- ja palkkasummatiedot 
viideltä viimeksi kuluneelta kalenterivuodel
ta 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun vakuu
tusmaksuun sisällytetään määrä, jonka suu
ruus on kaksi prosenttia työnantajan vakuu
tusmaksusta lukuun ottamatta 57 §:ssä tar
koitettuja vakuutuksia, käytettäväksi työ
suojelun edistämiseen niin kuin siitä työ
suojelurahastolaissa (407/19) erikseen sääde
tään. Vakuutuslaitos suorittaa tämän määrän 
Tapatunnavakuutuslaitosten liitolle, joka 
tilittää sen työsuojelurahastolle siten kuin 
asetuksella säädetään. 

35 a § 
Vakuutuskauden vakuutusmaksun muo

dostavat ennakkovakuutusmaksu ja tasoitus
vakuutusmaksu. Vakuutuskauden ennakko
vakuutusmaksu on suoritettava vakuutuslai
toksen määräämänä aikana. Jos vakuutus
kauden lopullinen vakuutusmaksu ylittää tai 
alittaa perityn ennakkovakuutusmaksun mää
rän, vakuutuksenottajalta peritään tai hänelle 
palautetaan tasoitusvakuutusmaksuna lopulli
sen maksun ja ennakkomaksujen erotus va
kuutuslaitoksen määräämänä aikana, kuiten
kin viimeistään vuoden kuluessa vakuutus
kauden päättymisestä, jollei 37 §:stä muuta 
johdu. Sanottu määräaika ei koske päättynei
tä erikoistariffoituja vakuutuksia, jos tästä on 
sovittu vakuutuksenottajan kanssa. V akuu
tuslaitos voi vakuutusehdoissa määritellä 
määrän, jota pienempiä tasoitusvakuutus
maksuja ei peritä eikä palauteta. Tämä mää
rä saa olla enintään 50 markkaa. 
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36 § 
Työnantaja, jonka työssä olevat työnteki

jät on vakuutettava, mutta jonka on todettu 
laiminlyöneen vakuuttamisvelvollisuutensa, 
on velvollinen valtiolle suorittamaan [tapa
turmatoimiston] määräämän maksun, joka 
vastaa kohtuulliseksi harkittua vakuutusmak
sua enintään nelinkertaisena siltä ajalta, jota 
laiminlyönti koskee, ei kuitenkaan pitemmäl
tä ajalta kuin kulumassa olevalta ja kolmelta 
viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta. 

37 § 
Jos vakuutuslaitos siitä syystä, että työn

antaja on antanut vääriä tietoja tai laiminlyö
nyt vakuutusmaksun määräämistä varten tar
peellisten tietojen antamisen, ei ole voinut 
panna hänen maksettavakseen vastuun mu
kaista vakuutusmaksua, olkoon vakuutuslai
toksella oikeus työnantajalta periä vakuutus
maksu enintään nelinkertaisena siltä osalta, 
jota väärä ilmoitus tai laiminlyönti koskee. 

38 § 
Työnantajan maksettava vakuutusmaksu 

on ulosottokelpoinen ilman tuomiota ja pää
töstä. 

Samalla tavoin täytäntöönpanokelpoisia 
ovat vakuutusoikeuden, tapaturmalautakun
nan ja vakuutuslaitoksen lainvoimaiset pää
tökset työnantajan suoritettaviksi määrätyistä 
maksuista ja korvauksista. 

Ehdotus 

36 § 
Työnantaja, jonka työssä olevat työnteki

jät on vakuutettava, mutta jonka on todettu 
laiminlyöneen vakuuttamisvelvollisuutensa, 
on velvollinen suorittamaan Tapaturmava
kuutuslaitosten liitolle maksun, joka vastaa 
kohtuulliseksi katsottavaa vakuutusmaksua 
enintään nelinkertaisena siltä ajalta, jota lai
minlyönti koskee, ei kuitenkaan pitemmältä 
ajalta kuin kulumassa olevalta ja kolmelta 
viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta. 

37 § 
Jos vakuutuslaitos siitä syystä, että työn

antaja on antanut vääriä tietoja tai laiminlyö
nyt vakuutusmaksun määräämistä varten tar
peellisten tietojen antamisen, ei ole voinut 
panna tämän maksettavaksi vastuun mukais
ta vakuutusmaksua, vakuutuslaitoksella on 
oikeus arvioida vastuun laajuus kuluneena 
vakuutuskautena ja periä työnantajalta va
kuutusmaksu enintään nelinkertaisena siltä 
osalta, jota väärä ilmoitus tai laiminlyönti 
koskee. 

38 § 
Työnantajan maksettava vakuutusmaksu 

saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätös
tä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa ( 367/61) sää
detään. 

Samalla tavalla täytäntöönpanokelpoisia 
ovat vakuutusoikeuden, tapaturmalautakun
nan, vakuutuslaitoksen ja Tapaturmavakuu
tuslaitosten liiton lainvoimaiset päätökset 
työnantajan suoritettaviksi määrätytstä mak
suista ja korvauksista. 

Jos vakuutusmaksua ei suoriteta 
35 a §:ssä säiidettävänä aikana, viivästy
misajalta on suoritettava vuotuista viivästys
korkoa korkolain (633/82) 4 §:n 3 momen
tissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 

Ulosottotoimin perittävää vakuutusmak
sua korotetaan kenakaikkisesti 10 prosenttia. 
Vakuutuslaitos voi kuitenkin korotuksen si
jasta jättäessään vakuutusmaksun ulosmitat
tavaksi periä saatavalleen 3 momentissa mai
nittua viivästyskorkoa. Vakuutusmaksu ja 
korotus tai sen sijaan tuleva korko ovat ulos
ottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä 
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siten kuin 1 momentissa säädetään. 

41 § 

Korvauksen saamista varten on vakuutus
laitokselle toimitettava lääkärin antama tai, 
vamman tai sairauden laadusta riip_puen, 
muu luotettava selvitys työntekijän tilasta 
sekä lisäksi, jos vakuutuslaitos sitä vaatii, 
vakuutuslaitoksen määräämän lääkärin anta
ma selvitys. Selvityksen kustannukset mak
saa vakuutuslaitos. Työntekijä on myös vel
vollinen toimittamaan vakuutuslaitokselle 
tarpeellisen selvityksen korvaukseen vaikut
tavista muista seikoista. Jos työntekijä ei 
kohtuullisessa ajassa toimita vakuutuslaitok
sen häneltä pyytämää selvitystä eikä esitä 
menettelylleen hyväksyttävää syytä, voidaan 
asia määrätä raukeamaan. 

360501U 

Vakuutuslaitokselle on toimitettava kor
vauksen saamista varlen lääkärin antama sel
vitys vammasta tai sairaudesta. Työntekijä 
on lisäksi velvollinen vakuutuslaitoksen 
määräyksestä menemään vammansa tai sai
rautensa selvittämistä vaJten tutkittavaksi va
kuutuslaitoksen nimeämälle lääkärille tai sen 
osoittamaan sairaalaan, ei kuitenkaan Suo
men ulkopuolelle, jollei erityisestä syystä 
muuta johdu. Tällaisen selvityksen kustan
nukset maksaa vakuutuslaitos. Työntekijä on 
myös velvollinen pyynnöstä toimittamaan 
vakuutuslaitokselle selvityksen korvaukseen 
vaikuttavista muista seikoista. Jos työntekijä 
ei toimita selvitystä kohtuullisessa ajassa 
eikä esitä laiminlyönnille hyväksyttävää syy
tä, asian käsittely voidaan keskeyttää siksi 
ajaksi, kunnes selvitys esitetään. Vakuutus
laitoksen on annettava keskeytyksestä pää
tös. 

41 b § 
Vakuutuslaitoksen on annettava kor

vausasiassa päätös viipymättä ja viimeistään 
kolmen kuukauden kuluessa saatuaan 39, 41, 
41 a, 44 ja 46 §:ssä tarkoitetut selvitykset. 
Päätös leskeneläkkeeseen oikeutetun työ- tai 
eläketulojen vaikutuksesta leskeneläkkeeseen 
on kuitenkin annettava vuoden kuluessa sii
tä, kun vakuutuslaitokselta on haettu kor
vausta kuoleman tai katoamisen johdosta. 

Jos vakuutuslaitos ei ole antanut päätöstä 
1 momentissa tarkoitetun ajan kuluessa eikä 
viivästyminen johdu asian käsittelystä muu
toksenhakuelimessä tai tapaturma-asiain kor
vauslautakunnassa, siirtyy koroausasian kä
sittely tältä osin Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitolle. Sen on huolehdittava koroausasian 
asianmukaisesta käsittelystä ja suoritettava 
lain edellyttämä koroaus. 

Jollei 47 §:stä muuta johdu, vakuutuslai
toksen on maksettava päätökseensä perustu
va koroaus 14 päivän kuluessa päätöksensä 
antamisesta ja muutoksenhakuelimen päätök
seen perustuva koroaus 30 päivän kuluessa 
siitä, kun vakuutuslaitos sai 1 momentissa 
tarkoitetun selvityksen ja päätös tuli lainvoi
maiseksi. 
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Ehdotus 

Jos vakuutuslaitos ei suorita korvausta 
siten kuin 3 momentissa säädetään, T apatur
mavakuutuslaitosten liitto maksaa korvauk
sen. 

Asia tulee vireille Tapatunnavakuutuslai
tosten liitossa 2 ja 4 momentin mukaista 
menettelyä varten asianosaisen hakemukses
ta. Vakuutuslaitoksen on viipymättä toimitet
tava Tapatunnavakuutuslaitosten liitolle sen 
asian ratkaisemista varten pyytämä selvitys 
sekä hallussaan olevat asiakiljat. Jos selvi
tystä ja asiakiljoja ei ole toimitettu Tapatur
mavakuutuslaitosten liiton asettamassa koh
tuullisesssa määräajassa, voidaan päätöksen 
antaminen tai korvauksen maksaminen myös 
tällä perusteella katsoa laiminlyödyksi. Ta
patunnavakuutuslaitosten liiton on annettava 
hakemuksen johdosta viipymättä päätös. 

Kun asia on siirtynyt Tapatunnavakuutus
laitosten liiton käsiteltäväksi, sillä on oikeus 
periä asianomaiselta vakuutuslaitokselta ta
kaisin tämän pykälän perusteella suoritta
mansa korvaus ja kohtuulliset käsittelykus
tannukset sekä laiminlyöntimaksu, jonka 
suuruuden ministeriö vahvistaa. Ministeriö 
vahvistaa myös käsittelykustannusten perus
teet Tapatunnavakuutuslaitosten liiton hake
muksesta. Siltä osin kuin takaisinperityt kor
vaus- ja käsittelykustannukset ja laiminlyön
timaksut eivät vastaa tämän pykälän perus
teella T apatunnavakuutuslaitosten liitolle 
aiheutuneita kustannuksia, vakuutuslaitosten 
on osallistuttava niiden kattamiseen siten 
kuin 58 §:ssä säädetään. 

41 c § 
Vakuutuslaitos on velvollinen antamaan 

työntekijälle korvausasiassa tämän lain edel
lyttämän neuvonnan ja palvelun hänen omal
la kielellään joko suomeksi tai ruotsiksi. 
Työntekijällä on myös oikeus käyttää tätä 
kieltä vakuutuslaitoksen kanssa asioidessaan. 

Jos vakuutuslaitos ei noudata, mitä 1 mo
mentissa säädetään, Tapatunnavakuutuslai
tosten liiton on annettava työntekijälle mai
nitussa momentissa tarkoitettua neuvontaa ja 
palvelua. 
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45 § 
Vakuutuslaitoksen on annettava vuoden 

kuluessa siitä, kun siltä on haettu korvausta 
kuoleman tai katoamisen johdosta, päätös 
leskeneläkkeeseen oikeutetun työ- tai eläke
tulojen vaikutuksesta eläkkeeseen. 

Ehdotus 

41 d § 
Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä kor

vausasia koskee lääketieteellisen seikan arv i
ointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava 
asian käsittelyyn ja merkittävä kannanotton
sa asiakirjoihin. 

41 e § 
Vakuutuslaitoksen on viipymättä toimitet

tava korvausta koskeva päätöksensä asian
osaiselle tai hänen omaiselleen näiden il
moittamalla osoitteella. Päätös on kirjoitetta
va suomeksi tai ruotsiksi sen mukaan, mikä 
on työntekijän tai jos, asia koskee hänen 
omaistaan, tämän kieli. 

Vakuutuslaitoksen on merkittävä sille 
saapuneeseen valitukseen, tapatunnailmoi
tukseen, lääkärinlausuntoon tai muuhun asia
kirjaan ja selvitykseen luotettavasti päivä
määrä, jona se on saapunut vakuutuslaitok
seen. 

Vakuutuslaitoksen on säilytettävä tämän 
lain mukaiseen vakuutukseen ja kor
vausasiaan liittyvät asiakirjat ja tiedot siten 
kuin Tapatunnavakuutuslaitosten liitto mi
nisteriön antamien yleisohjeiden mukaan 
tarkemmin määrää. Tässä tarkoitetut asiakir
jat ja tiedot voidaan kuitenkin yleisohjeissa 
määrätyn ajan kuluttua säilyttää alkuperäis
ten asemesta tallennettuina sellaisella minis
teriön hyväksymällä menetelmällä, jolla luo
tettavasti säilytetään alkuperäisten asiakirjo
jen ja tietojen asiasisältö. Tällä tavoin tallen
nettuina niiden katsotaan vastaavan alkupe
räisiä, jollei muuta näytetä. 

45 § 
(kumotaan) 

46 § 

Korvauksen saaja on velvollinen vakuu
tuslaitoksen määräyksestä ja sen kustannuk
sella käymään korvaukseen vaikuttavan 
vammansa tai sairautensa selvittämistä var
ten tutkittavana vakuutuslaitoksen nimeämän 
lääkärin luona tai sen osoittamassa sairaalas-

Korvauksensaaja on velvollinen vakuu
tuslaitoksen määräyksestä ja sen kustannuk
sella käymään korvaukseen vaikuttavan 
vammansa tai sairautensa selvittämistä var
ten tutkittavana vakuutuslaitoksen nimeämän 
lääkärin luona tai sen osoittamassa sairaalas-
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sa. Niin ikään korvauksen saaja on velvolli
nen vakuutuslaitoksen pyynnöstä kohtuulli
sessa ajassa toimittamaan sille selvityksen 
korvauksen suuruuteen vaikuttavista muista 
seikoista. Jos korvauksen saaja ilman hyväk
syttävää syytä jättää tutkimusmääräyksen tai 
selvityspyynnön noudattamatta, voidaan ky
symyksessä olevan korvauksen maksaminen 
keskeyttää, kunnes määräystä tai pyyntöä on 
noudatettu. 

58§ 
Vakuutuslaitos on velvollinen suoritta

maan vuosittain valtiolle erityisen maksun 
käytettäväksi yksityisten työnantajien töissä 
sattuvista työtapaturmista valtiolle aiheutuvia 
kustannuksia varten. Maksun suuruuden vah
vistaa sosiaali- ja terveysministeriö enintään 
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Edellä 1 momentissa mainitun maksun 
suorittamiseksi tarpeellinen erä on otettava 
huomioon vakuutusmaksua määrättäessä. 

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

mentissa, 20 §:n 1 ja 2 momentissa, 28 §:n 
6 momentissa ja 53 §:n 5 momentissa sää
dettyjä markkamääriä tarkistetaan kalenteri
vuosittain maan yleisessä palkkatasossa ta-

Ehdotus 

sa, ei kuitenkaan Suomen ul~opuolella, jollei 
erityisestä syystä muuta johdu. Niin ikään 
korvauksensaaja on velvollinen vakuutuslai
toksen pyynnöstä kohtuullisessa ajassa toi
mittamaan sille selvityksen korvaukseen vai
kuttavista muista seikoista. Jos korvauksen
saaja ilman hyväksyttävää syytä jättää tutki
musmääräyksen tai selvityspyynnön noudat
tamatta, vakuutuslaitos voi keskeyttää ky
seessä olevan korvauksen maksamrsen siksi, 
kunnes määräystä tai pyyntöä on noudatettu. 
Vakuutuslaitoksen on annettava keskeytyk
sestä päätös. 

53 h 
Mitä tässä luvussa säädetään vakuutuslai

toksen päätöksestä, koskee soveltuvin osin 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tämän lain 
nojalla antamaa päätöstä Vakuutuslaitos ei 
kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla 
41 b §:n 1-4 momentin nojalla annettuun 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tai muu
toksenhakuelimen päätökseen. 

58§ 
Vakuutuslaitos on velvollinen suoritta

maan vuosittain Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitolle erityisen maksun käytettäväksi sille 
vakuuttamattomassa työssä sattuvista työta
paturmista, Suomea sitovasta kansainvälises
tä sopimuksesta johtuvista asuin- ja oleske
lupaikan vakuutuslaitoksen tehtävistä sekä 
muista tämän lain mukaisista tehtävistä ai
heutuvien kustannusten kattamista varten. 
Maksun perusteet vahvistaa ministeriö liiton 
hakemuksesta enintään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Vakuutuslaitos tilittää maksut 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle siten 
kuin asetuksella säädetään. 

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

mentissa, 20 §:n 1 ja 2 momentissa, 28 §:n 
6 momentissa, 35 a §:ssä ja 53 §:n 5 mo
mentissa säädettyjä markkamääriä tarkiste
taan kalenterivuosittain maan yleisessä palk-
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pahtuneiden muutosten johdosta sen palk
kaindeksin mukaan, joka vuosittain vahviste
taan työntekijäin eläkelain 9 §:n soveltamista 
varten. Tarkistetut markkamäärät pyöriste
tään siten, että 20 §:n 2 momentissa säädetty 
markkamäärä pyöristetään lähimmäksi täy
deksi kymmeneksi penniksi ja 1 momentissa 
säädetty markkamäärä lähimmäksi täydeksi 
markaksi, 12 §:ssä säädetyt markkamäärät 
lähimmäksi täydeksi kymmeneksi markaksi 
sekä 11 §:ssä, 16 §:n 3 momentissa, 28 §:n 
6 momentissa ja 53 §:n 5 momentissa sääde
tyt markkamäärät lähimmäksi täydeksi sa
daksi markaksi. 

V akuotusyhtiöille 2, 3 ja 4 momentin 
mukaisista korotuksista sekä tapaturmalauta
kunnasta johtuvia menoja varten on tarpeel
linen erä otettava huomioon tapaturmava
kuutuslaissa säädettyä, vakuuttamisvelvolli
sen työnantajan vakuutusmaksua määrättäes
sä. Tapaturmalautakunnasta johtuvia menoja 
lukuun ottamatta sanottujen korotusten kus
tantamiseksi tarpeellisten maksujen perusteet 
ja maksujen jaon vakuutuslaitosten kesken 
vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. 

64 § 
Tämän lain 30 a §:ssä mainittu yhteiselin 

pitää tilastoa tässä laissa, ammattitautilaissa 
(638/67) ja valtion viran- ja toimenhaltijain 
tapaturmakorvauksesta annetussa laissa 
(154/35) tarkoitetuista työtapaturmista ja 
ammattitaudeista sekä niistä maksetuista kor
vauksista. 

Vakuutuslaitoksen on annettava yhteiseli
melle 1 momentissa mainittua tilastoa varten 
tarvittavat tiedot. Näiden tulee sisältää tiedot 
työtapaturmista ja ammattitaudeista, niiden 
aiheuttamista vammoista ja sairauksista, kul
lekin korvauksensaajalle maksettavista kor
vaoksista ja korvauksen suuruuteen vaikutta
vista tekijöistä samoin kuin vakuutuksenotta
jasta, tämän toimialasta, maksetuista palkois
ta ja vakuutusmaksuista. 

V akuotuslaitosten yhteiselin antaa pitä-

Ehdotus 

katasossa tapahtuneiden muutosten johdosta 
sen palkkaindeksin mukaan, joka vuosittain 
vahvistetaan työntekijäin eläkelain 9 §:n so
veltamista varten. Tarkistetut markkamäärät 
pyöristetään siten, että 20 §:n 2 momentissa 
säädetty markkamäärä pyöristetään lähim
mäksi täydeksi kymmeneksi penniksi ja 1 
momentissa säädetty markkamäärä lähim
mäksi täydeksi markaksi, 12 ja 35 a §:ssä 
säädetyt markkamäärät lähimmäksi täydeksi 
kymmeneksi markaksi sekä 11 §:ssä, 16 §:n 
3 momentissa, 28 §:n 6 momentissa ja 
53 §:n 5 momentissa säädetyt markkamäärät 
lähimmäksi täydeksi sadaksi markaksi. 

Vakuutuslaitokset osallistuvat 2, 3 ja 5 
momentin mukaisiin korotuksiin ja sellaisiin 
15 §:ssä mainituihin kmvauksiin, jotka mak
setaan, kun tapaturman sattumispäivää seu
raavan vuoden alusta on kulunut yli yhdek
sän vuotta, siten kuin ministeriö määrää. 
Vakuutuslaitokset tilittävät korotusten ja kor
vaustenjaon mukaisen tasauksen Tapaturma
vakuutuslaitosten liittoon siten kuin asetuk
sella säädetään. 

64 § 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto pitää 

tilastoa tässä laissa, ammattitautilaissa 
(1343/88) ja valtion virkamiesten tapaturma
korvauksesta annetussa laissa (449190) tar
koitetuista työtapaturmista ja ammatti
taudeista sekä niistä maksetuista korvauksis
ta. Sama koskee valtion työssä sattuneita ta
paturmia ja ammattitauteja, joista maksetaan 
korvaus valtion varoista 

Tämän lain mukaista vakuutusta harjoitta
van vakuutuslaitoksen ja valtiokonttorin on 
annettavaTapaturmavakuutuslaitosten liitolle 
1 momentissa mainittua tilastoa varten tar
vittavat tiedot. Näiden tulee sisältää tiedot 
työtapaturmista ja ammattitaudeista, niiden 
aiheuttamista vammoista ja sairauksista, kul
lekin korvauksensaajalle maksettavista kor
vaoksista ja korvauksen suuruuteen vaikutta
vista tekijöistä samoin kuin vakuutuksenotta
jasta, tämän toimialasta, maksetuista palkois
ta ja vakuutusmaksuista. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto antaa 
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mästään tilastosta 39 §:n mukaiseen tapatur
mailmoitukseen perustuvat tarpeelliset tiedot 
työministeriölle. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvit
taessa tarkemmat määräykset tietojen anta
misesta. 

64 a § 
Vakuutuslaitos tai vakuutuslaitosten yh

teiselin voi antaa työterveyslaitokselle tiedot 
työperäisten sairauksien rekisteriä varten. 

64 b § 
Vakuutuslaitoksen on ulosottoa varten 

asianomaisen viranomaisen pyynnöstä ilmoi
tettava korvauksensaajalle maksamansa päi
värahan, elinkoron, huoltoeläkkeen, tapatur
maeläkkeen ja perhe-eläkkeen määrä sekä 
tiedossaan olevat muut laitokset, jotka mak
savat työntekijälle toimeentuloetuuksia. 

65 § 
Jokaiseen teollisuuslaitokseen ja työ

huoneistoon on työnantajan toimesta pantava 
julki tämä laki ja tiedonanto siitä, keneltä 
työtapaturman sattuessa korvausta on haetta
va. Muilla työmailla on tämä laki ja mainittu 
tiedonanto pidettävä työnjohtajan luona näh
tävänä. 

65 a § 
Valtion, kunnan tai muun julkisoikeudel

lisen yhteisön viranomainen tai laitos, julki
sessa virassa oleva lääkäri, sairaala, eläketur
vakeskus sekä lakisääteistä vakuutusta har
joittava vakuutus- tai eläkelaitos on velvolli
nen pyynnöstä antamaan tässä laissa tarkoi
tetulle vakuutuslaitokselle sekä muutoksen
hakuviranomaiselle maksutta kaikki hallus
saan olevat käsiteltävänä olevan vakuutus- ja 
korvausasian ratkaisuun vaikuttavat tiedot. 
Sama koskee työnantajaa ja työpaikkater
veydenhuollosta vastaavaa lääkäriä, jolla on 
tämän toimensa perusteella hallussaan vahin
goittuneen terveydentilaa koskevaa aineistoa. 
Vakuutuslaitos on velvollinen maksamaan 

Ehdotus 

tilastokeskukselle sen toimialaan kuuluvien, 
yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavi
en tilastojen laadintaa varten 39 §:n mukai
seen tapaturmailmoitukseen perustuvat, tar
peelliset tiedot. 

Ministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat 
määräykset tietojen antamisesta. 

64 a § 
Vakuutuslaitos tai T apaturmavakuutuslai

tosten liitto voi antaa työterveyslaitokselle 
tiedot työperäisten sairauksien rekisteriä var
ten. 

64 b § 
Vakuutuslaitoksen ja Tapaturmavakuutus

laitosten liiton on ulosottoa varten asian
omaisten viranomaisten pyynnöstä ilmoitet
tava korvauksensaajalle maksamansa päivä
rahan, elinkoron, huoltoeläkkeen, tapaturma
eläkkeen ja perhe-eläkkeen määrä sekä tie
dossaan olevat muut laitokset, jotka maksa
vat työntekijälle toimeentuloetuuksia. 

65 § 
Työnantajan toimesta on sopivassa pai

kassa pidettävä nähtävänä tämä laki ja tie
donanto siitä, keneltä työtapaturman sattues
sa on haettava korvausta. 

65 a § 
Valtion, kunnan tai muun julkisoikeudel

lisen yhteisön viranomainen tai laitos, julki
sessa virassa oleva lääkäri, sairaala, eläketur
vakeskus sekä lakisääteistä vakuutusta har
joittava vakuutus- tai eläkelaitos on velvolli
nen pyynnöstä antamaan tässä laissa tarkoi
tetulle vakuutuslaitokselle, Tapaturmavakuu
tuslaitosten liitolle ja muutoksenhakuvi
ranomaiselle maksutta kaikki hallussaan ole
vat käsiteltävänä olevan vakuutus- J·a kor
vausasian ratkaisuun vaikuttavat tie ot. Sa
ma koskee työnantajaa ja työpaikkater
veydenhuollosta vastaavaa lääkäriä, jolla on 
tämän toimensa perusteella hallussaan vahin
goittuneen terveydentilaa koskevaa aineistoa. 
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kohtuullisen palkkion tässä pykälässä sääde
tyn velvoituksen perusteella annetusta lääkä
rinlausunnosta. 

65 b § 
Tieteellistä tutkimusta varten vakuutuslai

tos tai vakuutuslaitosten yhteiselin voi antaa 
hallussaan olevia vakuutus- ja korvausasiaa 
koskevia tietoja edellyttäen, ettei kysymyk
sessä ole 56 a §:n 1 momentissa tarkoitettu 
salassa pidettävä tieto. Sosiaali- ja terveys
ministenö voi kuitenkin antaa luvan 56 a §:n 
1 momentissa tarkoitettujen tietojen antami
seen tieteellistä tutkimusta varten, jos tieto
jen luovutus ja käyttö ei vaaranna niitä etu
ja, joiden turvaamiseksi salassapidosta on 
säädetty. Jollei luvasta muuta johdu, luvan 
saajan salassapitovelvollisuudesta on voi
massa, mitä 56 a §:n 1 momentissa on sää
detty 

Ehdotus 

Vakuutuslaitos ja Tapatunnavakuutuslaitos
ten liitto ovat velvollisia maksamaan koh
tuullisen palkkion tässä pykälässä säädetyn 
velvoituksen perusteella annetusta lääkärin
lausunnosta. 

65 b § 
Tieteellistä tutkimusta varten vakuutuslai

tos tai Tapaturmavakuutuslaitosten liitto voi 
antaa hallussaan olevia vakuutus- ja kor
vausasiaa koskevia tietoja edellyttäen, ettei 
kysymyksessä ole 56 a §:n 1 momentissa 
tarkoitettu salassa pidettävä tieto. Ministeriö 
voi kuitenkin antaa luvan 56 a §:n 1 mo
mentissa tarkoitettujen tietojen antamiseen 
tieteellistä tutkimusta varten, jos tietojen 
luovutus ja käyttö ei vaaranna niitä etuja, 
joiden turvaamiseksi salassapidosta on sää
detty. Jollei luvasta muuta johdu, luvan saa
jan salassapitovelvollisuudesta on voimassa, 
mitä 56 a §:n 1 momentissa säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. Lain 29, 31, 32, 32 a, 35, 35 
aja 37 §, 38 §:n 3 ja 4 momentti sekä 60 
§:n 1 ja 6 momentti tulevat kuitenkin voi
maan vasta 1 päivänä tammikuuta 1999. 

Ennen tämän lain voimaantuloa lakisää
teisen tapatunnavakuutuksen harjoittamista 
varten myönnetyn toimiluvan voimassaolo 
lakkaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
1998. Tämän lain 29 §:n 2 momentissa tar
koitettu ilmoitus voidaan tehdä jo ennen 
mainitun pykälän voimaantuloa 

Tätä lakia sovellettaessa pidetään 11 
§:ssä, 12 §:n 1 momentissa ja 35 a §:ssä tar
koitettuja markkamääriä vuoden 1971 yleistä 
palkkatasoa vastaavina 

V aitiokonttorissa tämän lain voimaan tul
lessa vireillä olevat, vakuuttamattomasta 
työstä johtuvat asiat siirtyvät Tapatunnava
kuutuslaitosten liiton käsiteltäviksi ja ratkais
taviksi 1 päivänä huhtikuuta 1997. Sama 
koskee valtiokonttorin ennen tämän lain voi
maantuloa myöntämien k01vausten maksa
mista, tarkistamista ja muita niihin liittyviä 
tehtäviä Näistä tehtävistä valtiokanttorille 
vuonna 1997 aiheutuvat kustannukset ote
taan huomioon mäiirättäessä tämän lain 
58 §:n mukaista maksua vuodelle 1997. Ta
patunnavakuutuslaitosten liitto suorittaa niitä 
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2. 

Ehdotus 

vastaavan osuuden valtiokanttorille viimeis
tään 31 päivänä elokuuta 1997. 

Jos tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleiden säännösten perusteella vakuutuslai
toksilta vuodelta 1996 peritty maksu ei kata 
sanottuna vuonna yksityisten työnantajien 
työssä sattuvista tapatunnista valtiolle aiheu
tuvia kustannuksia, kattamatta jäänyt osuus 
otetaan huomioon määrättäessä tämän lain 
58 §:n mukaista maksua vuodelle 1997. Ta
patunnavakuutuslaitosten liitto suorittaa sitä 
vastaavan osuuden valtiokanttorille viimeis
tään 31 päivänä elokuuta 1997. Jos vuodelta 
1996 peritty maksuylittää mainitusta toimin
nasta valtiolle kyseisenä vuonna aiheutuneet 
kustannukset, valtiokonttori suorittaa vii
meistään mainittuna päivänä ylimenevän 
osuuden Tapatunnavakuutuslaitosten liitolle 
käytettäväksi vakuuttamattomassa työssä 
sattuneista tapatunnista vuonna 1997 aiheu
tuvien kustannusten kattamiseen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. 

Laki 
tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 4 § :n muut

tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta 27 päivänä 

maaliskuuta 1991 annetun lain (625/91) 4 § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 

K01vattava kuntoutus 

Kuntoutujane korvataan kuntoutuksesta 
aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sekä 
suoritetaan korvausta kuntoutusajalta synty-

Ehdotus 

4 § 

Korvattava kuntoutus 

Kuntoutujane korvataan kuntoutuksesta 
aiheutuneet kohtuulliset kustannukset sekä 
suoritetaan korvausta kuntoutusajalta synty-
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neestä ansionmenetyksestä siten kuin jäl
jempänä säädetään. 

3. 

Ehdotus 

neestä ansionmenetyksestä siten kuin jäl
jem-pänä säädetään. Kuntoutuja ei ole vel
vollinen ottamaan vastaan tämän lain mu
kaista kuntoutusta Suomen ulkopuolella, jol
lei erityisestä syystä muuta johdu. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. 

Laki 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 9 ja 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänäjoulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 

(1026/81) 9 §:n 1 momentti ja 22 §:n 1 ja 3 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 1 momentti 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa laissa 

(628/91), 22 §:n 1 momentti 29 päivänä joulukuuta 1989 annetussa laissa (1307/89) ja 
22 §:n 3 momentti 22 päivänä tammikuuta 1988 annetussa laissa (40/88), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9§ 
Korvauksen hakemisesta, korvausvelvolli

suudesta, korvauksesta, korvausasian käsitte
lystä, korvauksensaajan puhevallan käyttä
misestä, tapaturmavakuutuslaitoksen päätök
sen alistamisesta, osallistumisesta tapaturma
lautakunnan toiminnasta aiheutuviin kustan
nuksiin, muutoksenhausta tapaturmavakuu
tuslaitoksen päätökseen ja vakuutusmaksun 
maksuunpanoon, tapaturmavakuutuslaitoksen 
takaisinsaantioikeudesta sekä tiedoksiauto
velvollisuudesta on, jollei tästä laista muuta 
seuraa, soveltuvin osin voimassa, mitä tapa
turmavakuutuslaissa, ammattitautilaissa ja 
tapaturmavakuutuslain perusteella korvatta
vasta kuntoutuksesta annetussa laissa 
(625/91) säädetään. Mitä näissä laeissa sää
detään työntekijästä ja vakuutuslaitoksesta 
on vastaavasti sovellettava maatalousyrittä
jään ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuu
tuslaitokseen. 

360501U 

Ehdotus 

9§ 
Jollei tästä laista muuta seuraa, korvauk

sen hakemisesta, korvausvelvollisuudesta, 
korvauksesta, korvausasian käsittelystä, kor
vauksensaajan puhevallan käyttämisestä, ta
paturmavakuutuslaitoksen päätöksen alista
misesta, osallistumisesta tapaturmalautakun
nan toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, 
muutoksenhausta tapaturmavakuutuslaitok
sen päätökseen ja vakuutusmaksun maksuun
panoon, tar.aturmavakuutuslaitoksen ta
kaisinsaantimkeudesta sekä tiedoksiantovel
vollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, 
mitä tapaturmavakuutuslaissa, ammattitauti
laissa ja tapaturmavakuutuslain perusteella 
korvattavasta kuntoutuksesta annetussa laissa 
(625/91) säädetään. Mitä näissä laeissa sää
detään työntekijästä ja vakuutuslaitoksesta, 
sovelletaan vastaavasti maatalousyrittäjään ja 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitok
seen. Tämän lain mukaisiin asioihin ei kui
tenkaan sovelleta, mitä tapatunnavakuutus
lain 30 b §:ssä ja 41 b §:n 2 ja 4-6 mo
mentissa säädetään. 
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22 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on sovel

tuvin osin lisäksi voimassa, mitä työntekijäin 
eläkelain 16 §:ssä, 18 §:n 1 momentissa ja 
19 §:ssä, maatalousyrittäjien eläkelain 16 ja 
17 §:ssä sekä tapaturmavakuutuslain 30 a, 
37, 56 a, 61 a, 63-64 b ja 65 b §:ssä on 
säädetty. 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslai
tos pitää ja julkaisee tilastoa tässä laissa tar
koitetuista työvahingoista ja niiden perus
teella maksetuista korvauksista. Se antaa 
tarpeelliset tiedot tapaturmavakuutuslain 
64 § :n 1 momentissa mainitun tilaston pitä
mistä varten saman lain 30 a §:ssä tarkoite
tulle vakuutuslaitosten yhteiselimelle. Sosi
aali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa 
tarkemmat määräykset tämän momentin 
säännösten soveltamisesta. 

Ehdotus 

22 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on sovel

tuvin osin lisäksi voimassa, mitä työntekijäin 
eläkelain 16 §:ssä, 18 §:n 1 momentissa ja 
19 §:ssä, maatalousyrittäjien eläkelain 16 ja 
17 §:ssä sekä tapaturmavakuutuslain 30 a, 
37, 56 a, 61 a, 63, 64, 64 a, 64 b, 65 aja 
65 b §:ssä säädetään. Maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuslaitos on velvollinen osal
listumaan tapaturmavakuutuslain 30 a §:ssä 
tarkoitetunTapaturmavakuutuslaitosten liiton 
toimintaan ja kustannuksiin siltä osin kuin 
ne liittyvät tämän lain toimeenpanoon. M i
nisteriö vahvistaa ne perusteet, joiden mu
kaan edellä tarkoitetut kustannukset laske
taan. 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslai
tos pitää ja julkaisee tilastoa tässä laissa tar
koitetuista työvahingoista ja niiden perus
teella maksetuista korvauksista. Se antaa 
tarpeelliset tiedot Tapaturmavakuutuslaitos
ten liitolle tapaturmavakuutuslain 64 §:n 1 
momentissa tarkoitetun tilaston sekä tilasto
keskukselle mainitun lain 64 §:n 3 momen
tissa tarkoitettujen tilastojen pitämistä var
ten. Ministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat 
määräykset tämän momentin säännösten so
veltamisesta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1997. 
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vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062179) 2 luvun 5 

§:n 4 momentti, sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetussa laissa 
(389/95), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2luku 

Vakuutusyhtiön perustaminen 

5 § 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön toimiinvasta säädetään työn
tekijäin eläkelaissa (395/61) ja lakisääteisen 
tapaturmavakuutuksen harjoittamiseen annet
tavasta toimiinvasta tapaturmavakuutuslaissa 
(608/48). 

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoitta
van vakuutusyhtiön toimiinvasta säädetään 
työntekijäin eläkelaissa (395/61). Oikeudesta 
harjoittaa lakisääteistä tapaturmavakuutusta 
on voimassa, mitä siitä tapaturmavakuutus
laissa (608/48) säädetään. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1999. 




