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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmava-
kuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muut-
tamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan tapaturmavakuutus-

lain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus-
lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta an-
netun lain täydentämistä saatavan vanhentu-
mista koskevilla säännöksillä, koska vuoden 
2004 alusta voimaan tuleva velan vanhentu-
misesta annettu laki ei koske sosiaalivakuu-
tusetuuksia eikä veroa, julkista maksua tai 
muuta rahasaamista, joka saadaan periä ulos-
ottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä.  

Lakeihin lisättäisiin vakuutusmaksujen ja 
muiden maksujen määräämistä ja perimistä, 
liikaa maksettujen vakuutusmaksujen ta-
kaisinsaantia sekä aiheettomasti maksettujen 
korvausten takaisinperintää koskevat vanhen-
tumissäännökset. 

Vakuutuslaitoksen olisi määrättävä vakuu-
tusmaksu maksettavaksi viimeistään viiden 
vuoden kuluessa maksun erääntymisestä tai 
maksun määräämiselle asetetusta määräajasta 
ja perittävä maksu viidessä vuodessa maksun 
määräämisestä. Näitä vanhentumisaikoja ei 
voitaisi katkaista. Vakuutuksenottajan aiheet-
tomasti maksaman vakuutusmaksun palautus 
vanhentuisi kymmenessä vuodessa maksun 
maksamisesta. Aiheettomasti maksettu kor-
vaus olisi perittävä takaisin kymmenessä 
vuodessa sen maksamisesta. Takaisinperintä-
päätöksellä vahvistettu saatava vanhentuisi 
viiden vuoden kuluessa päätöksen antamises-
ta. Nämä vanhentumisajat voitaisiin katkais-
ta. Katkaisusta alkaisi uusi viiden vuoden 
vanhentumisaika. Lisäksi säädettäisiin mui-
den tapaturmavakuutuslain mukaisten mak-
suvelvoitteiden määräämistä ja perintää kos-
kevasta vanhentumisajasta. 

Työttömyysetuuksien rahoituksesta anne-
tun lain mukaisen omavastuumaksun määräs-
tä ei voisi antaa päätöstä sen jälkeen kun viisi 
vuotta on kulunut maksun perimiselle asete-
tusta ajankohdasta. Omavastuumaksun palau-
tusta olisi haettava viiden vuoden kuluessa 
siitä, kun palautusta koskeva hakemus olisi 
voitu aikaisintaan tehdä. Palautettavaa oma-
vastuumaksua koskeva saatava vanhentuisi 
viiden vuoden kuluttua päätöksen antamises-
ta, jollei vanhentumista ole sitä ennen kat-
kaistu. 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslais-
sa muutokset toteutettaisiin ottaen huomioon, 
että maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus-
maksu peritään maatalousyrittäjien eläkelain 
mukaisen maksun yhteydessä. 

Tapaturmavakuutuslakiin ja maatalousyrit-
täjien tapaturmavakuutuslakiin tehtäisiin li-
säksi vuoden 2004 alusta voimaan tulevasta 
hallintolaista johtuvat muutokset. Hallintola-
ki saatettaisiin koskemaan yleislakina työta-
paturma-asioiden käsittelyä yksityisissä va-
kuutuslaitoksissa ja maatalousyrittäjien elä-
kelaitoksessa. Muutoksilla säädettäisiin vä-
häisiä poikkeuksia hallintolain säännöksiin. 
Poikkeukset koskisivat muun muassa velvoit-
tavien päätösten tiedoksiantoa, virheen kor-
jaamista ja alle 15-vuotiaan puhevallan käyt-
töä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
ne on hyväksytty ja vahvistettu, aikaisintaan 
kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 2004. 

 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

1.1. Lakisääteinen tapaturmavakuutus 

Työtapaturmavakuutuksen menettelysään-
nökset  

Tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) sisäl-
tyy menettelysäännöksiä, joita noudatetaan 
käsiteltäessä tapaturmavakuutuslaitoksissa ja 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitossa vakuut-
tamista, korvausten maksamista ja aiheetto-
masti maksettujen korvausten takaisinperin-
tää koskevia asioita. Säännökset koskevat 
muun muassa vakuutus- ja korvausasian vi-
reille tuloa, korvausasian selvittämistä, asi-
anosaisen kuulemista, ratkaisumenettelyä, 
päätöksen muotoa ja päätöksen tiedoksi an-
tamista. Lisäksi tapaturmavakuutuslakiin si-
sältyy säännöksiä, jotka koskevat menettelyä 
tapaturma-asiain korvauslautakunnassa, jon-
ka tehtävänä on edistää tapaturmavakuutus-
lain mukaisen korvaustoimen yhtenäisyyttä 
antamalla yleisohjeita ja lausuntoja. 

Tapaturmavakuutuslain 41 a §:n 3 momen-
tin mukaan asianosaiselle on varattava tilai-
suus tulla kuulluksi käsiteltäessä vakuutuslai-
toksessa vakuuttamisvelvollisuutta, korvaus-
asiaa ja takaisinperintää sekä näihin rinnas-
tettavia asioita, jos se on hänen etunsa vuoksi 
ilmeisen tarpeellista. Sikäli kuin tapaturma-
vakuutuslaissa ei muuta säädetä, asioiden kä-
sittelyssä vakuutuslaitoksissa noudatetaan 
soveltuvin osin hallintomenettelylain 
(598/1982) 4, 6, 9—11, 16, 16a, 16 b, 21, 23 
ja 24 pykälässä ilmaistuja periaatteita. Maini-
tut hallintomenettelylain säännökset koskevat 
asianosaisen neuvontaa, asiamiehen ja avus-
tajan käyttöä, asiakirjassa olevan puutteen 
poistamista, esteellisyysperusteita, esteelli-
syyden vaikutusta, vajaavaltaisen puhevaltaa, 
edunvalvojan oikeutta käyttää puhevaltaa, 
edunvalvojan ja päämiehen kuulemista, asi-
anosaiselle asetettavaa määräaikaa asiakir-
joissa olevan puutteen poistamiseksi ja selvi-
tyksen esittämistä varten sekä päätöksen si-
sältöä ja perustelemista. Tapaturmavakuutus-

lain 39-41 ja 41 a §:ään sisältyy lisäksi kor-
vausasian vireille tuloa koskevia säännöksiä. 
Lain 41 a § §:n 1 ja 2 momentissa säädetään 
vakuutuslaitoksen velvollisuudesta ryhtyä 
toimenpiteisiin korvausasian vireille saatta-
miseksi sekä korvausasian selvittämiseen. 
Lain 41 b § sisältää määräyksiä korvauspää-
töksen antamista ja korvauksen maksamista 
koskevista määräajoista sekä näiden laimin-
lyönnistä aiheutuvista seuraamuksista. 

Hallintomenettelylain 16 §:n mukaan va-
jaavaltaisella on oikeus käyttää yksinään pu-
hevaltaa sellaista tuloa ja varallisuutta kos-
kevassa asiassa, jota hänellä on oikeus valli-
ta. Vastaavanlainen säännös sisältyy hol-
houstoimesta annettuun lakiin (442/1999; jäl-
jempänä holhoustoimilaki). Näiden säännös-
ten voimaantulon yhteydessä tapaturmava-
kuutuslain 41 a §:n 3 momenttiin otettiin hal-
lintomenettelylaista ja holhoustoimilaista 
poikkeava säännös, jonka mukaan alle 15-
vuotiaan puhevaltaa muussa kuin henkilöä 
koskevassa asiassa käyttää hänen edunvalvo-
jansa. Syynä tähän oli se, ettei katsottu asian-
mukaiseksi, että näin nuori henkilö voisi 
päättää tapaturmakorvauksen maksamiseen 
liittyvistä taloudellisesti merkittävistä asiois-
ta. 

Tapaturmavakuutuslain 41 a §:n 3 momen-
tissa poiketaan lisäksi hallintomenettelylain 
esteellisyyssäännöksistä. Sen mukaan vakuu-
tuslaitoksen toimihenkilö voi sen estämättä, 
mitä hallintomenettelylain 10 §:n 1 momen-
tin 4 ja 5 kohdassa säädetään käsitellä asiaa, 
joka koskee vakuutuslaitosta työnantajana. 
Poikkeussäännöksen tarkoituksena oli tehdä 
mahdolliseksi, että vakuutuslaitoksen toimi-
henkilö voi käsitellä vakuutuslaitoksen 
omaan henkilökuntaan kuuluvaa työntekijää 
koskevaa tapaturmakorvausasiaa silloin, kun 
vakuutuslaitoksen henkilökunta on tapatur-
mavakuutettu kyseisessä vakuutuslaitokses-
sa. 

Tapaturmavakuutuslain mukaiset päätökset 
toimitetaan asianosaiselle tiedoksi lähettä-
mällä ne postitse kirjeellä tämän ilmoitta-
maan osoitteeseen. Myös asianosaista vel-
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voittavia toimenpiteitä koskevat päätökset ja 
ilmoitukset, kuten vakuutusmaksujen mak-
suunpano, annetaan tiedoksi postitse kirjeellä 
ilman saantitodistusta. Noudatetun tiedok-
siantotavan syynä on asioiden suuri määrä. 

Tapaturmavakuutuslain 53 f §:n mukaan 
vakuutuslaitos voi asianosaisen suostumuk-
sella poistaa virheellisen päätöksensä ja rat-
kaista asian uudelleen, jos vakuutuslaitoksen 
päätös perustuu selvästi virheelliseen tai 
puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen 
väärään lain soveltamiseen. Asiavirheen saa 
korjata vain asianosaisen suostumuksella. Li-
säksi vakuutuslaitoksen on korjattava päätök-
sessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai lasku-
virhe. Tällaista virhettä ei saa kuitenkaan 
korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle 
kohtuuttomaan tulokseen. Mikäli suostumus-
ta päätöksessä olevan virheen korjaamiseen 
ei saada, korjaaminen edellyttää, että lain-
voimainen päätös puretaan lain 53 d §:ssä 
säädetyin edellytyksin. Lisäksi 53 f §:ssä 
säädetään korjauksen suorittamisesta ja kor-
jatun päätöksen tiedoksi antamisesta sekä 
kiellosta valittaa vakuutuslaitoksen korjaa-
mista koskevasta kielteisestä päätöksestä.  

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto hoitaa 
eräitä vakuuttamis- ja korvausvelvollisuutta 
koskevia tehtäviä. Liitto muun muassa mak-
saa korvaukset työtapaturmista niissä tapauk-
sissa, joissa työnantaja ei ole vakuuttamis-
velvollinen tai vakuuttamisvelvollisuus on 
laiminlyöty. Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
ton käsitellessä tapaturmavakuutuslain mu-
kaisia korvaus- tai vakuuttamisvelvollisuutta 
koskevia asioita noudatetaan tapaturmava-
kuutuslain 30 a §:n 2 momentin mukaan, mi-
tä tapaturmavakuutuslaissa säädetään vakuu-
tuslaitoksista. Lisäksi Tapaturmavakuutuslai-
tosten liiton hoitaessa tapaturmavakuutuslain 
mukaisia toimeenpanotehtäviä noudatetaan 
soveltuvin osin, mitä hallintomenettelylaissa, 
kielilaissa (148/1992) ja saamen kielen käyt-
tämisestä viranomaisissa annetussa laissa 
(516/1991) säädetään.   

Lausuntoasioiden käsittely tapaturma-
asiain korvauslautakunnassa on tapaturma-
vakuutuslain 30 d §:n 4 momentin mukaan 
kirjallinen ja käsittelyssä on soveltuvin osin 
voimassa, mitä hallintomenettelylaissa, kieli-
laissa ja saamen kielen käyttämisestä viran-
omaisissa annetussa laissa säädetään. Koska 

lautakunta ei päätä kenenkään edusta, oikeu-
desta tai velvollisuudesta, vaan antaa ainoas-
taan suosituksia, lautakuntaan soveltuu hal-
lintomenettelylain 1 §:n 1 momentin sovel-
tamisalasäännöksen perusteella vain sen  
1—13 §. 
 
Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen 
menettelysäännökset 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
(1026/1981) 9 §:n 1 momentin mukaan tapa-
turmavakuutuslain säännöksiä asianosaisen 
kuulemisesta ja eräiden hallintomenettelylain 
periaatteiden soveltamisesta tapaturma-
asioiden käsittelyssä, alle 15-vuotiaan puhe-
vallan käytöstä, vakuutuslaitoksen palveluk-
sessa olevan toimihenkilön esteellisyydestä, 
vakuutuslaitoksen palveluksessa olevan asi-
antuntijalääkärin asemasta,  vakuutuslaitok-
sen tapaturma-asiassa antaman päätöksen 
tiedoksi antamisesta ja aiheettoman korvauk-
sen takaisin perimisestä sovelletaan myös 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksessa. 
 
 
Työtapaturmavakuutuksen vanhentumis-
säännökset 

Tapaturmavakuutuslain mukaisissa asioissa 
noudatetaan yleissäännöksenä määräajasta 
velkomisasioissa ja julkisesta haasteesta vel-
kojille annettua asetusta (32/1868, jäljempä-
nä vanhentumisasetus) ja sen mukaista yleis-
tä kymmenen vuoden vanhentumisaikaa sel-
laisiin saataviin, joiden vanhentumisesta ei 
ole tapaturmavakuutuslaissa erityissäännöstä. 
Vanhentumisaika alkaa saatavan syntymises-
tä. Perusteettoman edun palautusta koskeva 
vanhentumisaika alkaa, kun perusteeton etu 
on saatu tai kun oikeutetusti saatu etu osoit-
tautuu myöhemmin perusteettomaksi. Van-
hentumisasetuksen mukaan velan vanhentu-
misen katkaisun seurauksena alkaa kulua uu-
si kymmenen vuoden mittainen vanhentu-
misaika. Katkaisutoimi voi olla vapaaehtoi-
nen tai katkaisu voidaan tehdä virallistoimin. 
Velkavastuu voidaan pysyttää voimassa mi-
ten pitkään tahansa katkaisemalla vanhentu-
minen ennen kuin kymmenen vuotta on ku-
lunut edellisestä katkaisuhetkestä. 

Myös tapaturmavakuutuslakiin sisältyy 
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vanhentumista koskevia erityissäännöksiä. 
Vahingoittuneen oikeus hakea tapaturmakor-
vausta ei pääsääntöisesti vanhene. Ainoas-
taan silloin, kun korvausasian vireille tulo on 
kohtuuttomasti viivästynyt vahingoittuneesta 
johtuvasta syystä, voidaan korvaus evätä vii-
västymisajalta, ei kuitenkaan vireille tuloa 
edeltävän vuoden ajalta. Lisäksi oikeus 
erääntyneeseen korvauserään tai muuhun 
suoritukseen on menetetty, jos sitä ei ole nos-
tettu kolmen vuoden kuluessa. Tätä säännös-
tä on sovellettu vakuutuslaitoksen tai muu-
toksenhakuelimen lainvoimaisella päätöksel-
lä myönnettyihin korvauseriin, jotka on suo-
ritettu postiosoituksena korvauksensaajan 
nostettavaksi postitoimipaikkaan. Korvaus 
voidaan lain 47 §:n 3 momentin mukaan 
maksaa vain poikkeustapauksessa vakuutus-
laitoksen hyväksymän syyn perusteella muul-
la tavoin kuin suoraan korvauksensaajan tilil-
le. Tällöin erillistä korvauksen nostotoimen-
pidettä ei tarvita. Näin ollen säännöksellä ei 
ole juurikaan käytännön merkitystä. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto voi tapa-
turmavakuutuslain 36 §:n mukaan määrätä 
vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneelle 
työantajalle maksun, joka vastaa kohtuulli-
seksi katsottavaa vakuutusmaksua enintään 
nelinkertaisena siltä ajalta, jota laiminlyönti 
koskee. Maksua ei kuitenkaan voi määrätä 
pitemmältä ajalta kuin kulumassa olevalta ja 
kolmelta viimeksi kuluneelta kalenterivuo-
delta. Näin ollen oikeus määrätä maksu tätä 
pitemmältä ajalta vanhentuu. 

Tapaturmavakuutusmaksu määrätään 
35 a §:n mukaan vakuutuskausittain. Vakuu-
tuskauden pituus on  kalenterivuosi. Kesken 
kalenterivuotta voimaan tulevan vakuutuksen 
ensimmäinen vakuutuskausi päättyy kuiten-
kin vasta vakuutuksen alkamista seuraavan 
kalenterivuoden viimeisenä päivänä. Vakuu-
tus voidaan myös irtisanoa neljännesvuosit-
tain päättymään kesken vakuutuskauden. 
Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa muun 
muassa työntekijöille vakuutuskauden aikana 
maksetun palkan ja eri vastuuluokkiin kuulu-
van työn määrä sekä erikoistariffoiduissa va-
kuutuksissa vakuutuskauden aikana vakuu-
tuksenottajan työssä sattuneet tapaturmat. 
Koska maksuun vaikuttavat seikat ovat sel-
villä lopullisesti vasta vakuutuskauden pää-
tyttyä, tapaturmavakuutusmaksu maksetaan 

vakuutuskauden aikana etukäteisarvioon pe-
rustuvana ennakkovakuutusmaksuna. Ennak-
kovakuutusmaksu on maksettava vakuutus-
laitoksen määräämänä aikana. Vakuutusmak-
sun määrä tarkistetaan vakuutuskauden pää-
tyttyä tasoitusvakuutusmaksulla vastaamaan 
lopullista tilannetta. 

Mikäli peritty ennakkovakuutusmaksu on 
liian suuri, vakuutuslaitos palauttaa ylimene-
vän osuuden tasoitusvakuutusmaksuna va-
kuutuksenottajalle. Jos ennakkomaksu on lii-
an pieni, vakuutuslaitos perii puuttuvan 
osuuden vakuutuksenottajalta tasoitusvakuu-
tusmaksuna. Tasoitusvakuutusmaksu on suo-
ritettava vakuutuksenottajalle tai perittävä 
tältä vakuutuslaitoksen määräämänä aikana, 
kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa va-
kuutuskauden päättymisestä. Jos vakuutus 
päättyy kesken vakuutuskauden, tämä aika 
lasketaan vakuutuksen päättymisestä. Päätty-
neiden erikoistariffoitujen vakuutusten koh-
dalla tämä aika voidaan sopia kolmeksi vuo-
deksi. Vakuutusmaksu voidaan maksuun 
panna näiden määräaikojen jälkeen 37 §:n 
nojalla tapauksissa, joissa vakuutusmaksua ei 
voida määrätä sen vuoksi, että työnantaja on 
laiminlyönyt vakuutusmaksua varten välttä-
mättömien tietojen antamisen tai on antanut 
vääriä tietoja. Vakuutuslaitos voi periä tällöin 
arvioidun vastuun perustella kohtuullisena 
pidettävän vakuutusmaksun enintään nelin-
kertaisena ajalta, jota laiminlyönti tai virheel-
liset tiedot koskevat. Lain 35 a §:ssä säädet-
tyjä määräaikoja ei ole käytännössä tulkittu 
vanhentumissäännöksiksi, vaan lähinnä mak-
sun erääntymisajoiksi. 

Työantajan vakuutusmaksu saadaan tapa-
turmavakuutuslain 38 §:n 1 momentin mu-
kaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä si-
ten kuin verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961; 
jäljempänä veroulosottolaki) säädetään. Mai-
nitun lain 11 §:n 1 momentin perusteella va-
kuutuslaitoksen oikeus saada työnantajalta 
vakuutusmaksu on menetetty, jollei sitä ole 
peritty viiden vuoden kuluessa sitä seuran-
neen vuoden alusta, jona saaminen on mää-
rätty tai maksuunpantu. Tätä viiden vuoden 
vanhentumisaikaa ei voida siten katkaista. 
Kyseessä oleva vanhentumisaika on tulkittu 
niin ehdottomaksi, ettei vakuutuslaitos ole 
sen jälkeen myöskään voinut käyttää vanhen-
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tunutta saatavaa kuittaamiseen. Samaa van-
hentumissäännöstä on sovellettu myös tapa-
turmavakuutuslain mukaisten vapaaehtoisten 
vakuutusmaksujen perintään, koska tapatur-
mavakuutuslain 57 §:n 5 momentin mukaan 
mainittuja vakuutuksia pidetään tapaturma-
vakuutuslain mukaisina vakuutuksina. Yh-
denmukainen täytäntöönpanokelpoisuus on 
perusteltua, koska vakuutuslaitos ei voi kiel-
täytyä myöntämästä siltä haettua vakuutusta, 
vaikka vakuutuksen ottaminen on vapaaeh-
toista. 

Tapaturmavakuutuslain 38 b § ja 38 c §:ssä 
säädetään lisämaksuvelvollisuudesta, joka 
voidaan määrätä  vakuutuksenottajalle ja va-
kuutuslaitokselle, jos vakuutusyhtiön selvi-
tystilan tai konkurssin johdosta tapaturmava-
kuutuslain mukaiseen pakolliseen vakuutuk-
sen perustuva korvaus jää joko osittain tai 
kokonaan turvaamatta. Näin määrätty lisäva-
kuutusmaksu voidaan periä siten kuin ve-
roulosottolaissa säädetään.   

Tapaturmavakuutuslain 53 f §:n mukaan 
aiheettomasti maksettu etuus on perittävä ta-
kaisin. Pykälässä tarkemmin säädetyissä ti-
lanteissa takaisinperinnästä voidaan kuiten-
kin osaksi tai kokonaan luopua. Jotta aiheet-
tomasti maksetun korvauksen takaisinperi-
minen olisi mahdollista, virheellisen korva-
uspäätöksen tilalle on ensin annettava uusi 
muutettu korvauspäätös, jonka perusteella 
takaisinperintäpäätös vasta voidaan tehdä. 
Jollei asianosainen anna suostumusta virheel-
lisen korvauspäätöksen muuttamiseen vahin-
gokseen, vakuutuslaitoksen on haettava ensin 
sen poistamista vakuutusoikeudelta.  

Nykyisin tapaturmavakuutuslain mukaisen 
korvauksen takaisinperinnässä noudatetaan 
vanhentumisasetuksen mukaista yleistä 
kymmenen vuoden vanhentumisaikaa, joka 
alkaa kulua erikseen jokaisen korvauserän 
osalta sen maksamishetkestä lukien. Aiheet-
tomasti maksetun korvauksen takaisinperin-
nän takarajaksi muodostuu kuitenkin käytän-
nössä usein viisi vuotta, koska vakuutusoike-
us on vain erittäin painavista syistä poistanut 
virheellisen päätöksen, jonka antamisesta on 
kulunut yli viisi vuotta. Jos hakija on esimer-
kiksi tahallisesti salannut päätökseen olen-
naisesti vaikuttavia tietoja, poistopäätös on 
voitu tehdä yleisen kymmenen vuoden van-
hentumisajan puitteissa.  

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen 
vanhentumissäännökset 

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
18 §:n 2 momentin mukaan sanotun lain mu-
kainen vakuutusmaksu peritään maatalous-
yrittäjien eläkelain (467/1969) mukaisen elä-
kevakuutusmaksun yhteydessä. Tapaturma-
vakuutusmaksun perimistä ja vanhentumista 
koskevat samat säännöt kuin maatalousyrittä-
jien eläkelain mukaista vakuutusmaksua. 
Tästä säädetään maatalousyrittäjien tapatur-
mavakuutuslain 18 §:n 1 momentissa ja 
22 §:n 1 momentissa. Vakuutusmaksu saa-
daan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä si-
ten kuin verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa säädetään. 
Vakuutusmaksu on perittävä maksuvelvolli-
selta viimeistään maksuunpanovuotta välit-
tömästi seuraavan viiden kalenterivuoden ku-
luessa. Muutoin oikeus maksun saamiseen on 
menetetty.  Työvahinkokorvauksesta saadaan 
vähentää maksamatta jääneet maatalousyrit-
täjien tapaturmavakuutuslain ja maatalous-
yrittäjien eläkelain mukaiset vakuutusmaksut 
maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 
(667/1967) säännöksiä noudattaen.  
 
1.2. Työttömyysvakuutusmaksu ja työn-

antajan työttömyysturvan omavas-
tuumaksu 

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun 
lain mukaiset vanhentumissäännökset 

Tapaturmavakuutuslain 29 §:ssä tarkoitetut 
vakuutuslaitokset perivät työnantajalta työn-
antajan ja palkansaajan työttömyysvakuu-
tusmaksut. Työttömyysetuuksien rahoituk-
sesta annetun lain mukaan työnantaja, joka 
tapaturmavakuutuslain mukaan on velvolli-
nen vakuuttamaan työntekijänsä, on velvolli-
nen maksamaan työnantajan työttömyysva-
kuutusmaksun. Työnantaja pidättää palkan-
saajan työttömyysvakuutusmaksun jokaisen 
palkanmaksun yhteydessä sellaiselta työnte-
kijältä, jota koskee lakisääteinen tapaturma-
vakuutussuoja. Laissa säädetään erikseen ti-
lanteista, joissa työttömyysvakuutusmaksun 
maksuvelvollisuutta ei ole, vaikka tapatur-
mavakuutusmaksu on maksettava. Työttö-
myysvakuutusmaksu peritään lakisääteisen 
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tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksun yh-
teydessä. Työnantaja vastaa vakuutuslaitok-
selle myös palkansaajan työttömyysvakuu-
tusmaksun suorittamisesta.  

Työttömyysetuuksien rahoituksesta anne-
tun lain mukaan vakuutuslaitoksella on oike-
us vuoden alussa tai sen aikana alkavalta va-
kuutukselta kantaa työttömyysvakuutusmak-
sun ennakkoa. Maksun perintä tapaturmava-
kuutusjärjestelmän yhteydessä hoidetaan si-
ten, että vakuutusmaksun muodostavat työt-
tömyysvakuutusmaksun ennakko ja vakuu-
tusmaksu. Ennakko on suoritettava vakuu-
tusmaksukausittain etukäteen. Työttömyys-
vakuutusmaksu määrätään kalenterivuosittain 
tapaturmavakuutuslain mukaisen vakuutuk-
sen  vakuutuskauden päätyttyä. Tapaturma-
lain mukainen vakuutuskausi on pääsääntöi-
sesti kalenterivuosi. Vakuutuskauden päätyt-
tyä työnantaja antaa vakuutuslaitokselle 
palkkailmoituksen, jossa ilmoitetaan toteutu-
neet palkat. Palkkailmoituksen perusteella 
vakuutuslaitos määrää lopullisen vakuutus-
maksun. Mikäli peritty ennakko on liian suu-
ri, vakuutuslaitos palauttaa ylimenevän 
osuuden työnantajalle.  Jos ennakkomaksu on 
liian pieni, vakuutuslaitos perii puuttuvan 
osuuden työnantajalta. Laissa ei ole erityisiä 
säännöksiä siitä, missä ajassa lopullinen va-
kuutusmaksu on määrättävä tapaturmavakuu-
tuslain mukaisen vakuutuksen vakuutuskau-
den päätyttyä.  

Työttömyysetuuksien rahoituksesta anne-
tun lain mukaisissa asioissa noudatetaan 
yleissäännöksenä  vanhentumisasetusta ja sen 
mukaista yleistä kymmenen vuoden vanhen-
tumisaikaa. Vanhentumisaika alkaa saatavan 
syntymisestä. Vanhentumisasetuksen mu-
kaan velan vanhentumisen katkaisun seu-
rauksena alkaa kulua uusi kymmenen vuoden 
mittainen vanhentumisaika. Velkavastuu 
voidaan pysyttää voimassa miten pitkään ta-
hansa katkaisemalla vanhentuminen ennen 
kuin kymmenen vuotta on kulunut edellisestä 
katkaisuhetkestä. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto voi tapa-
turmavakuutuslain 36 §:n mukaan määrätä 
vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneelle 
työantajalle maksun, joka vastaa kohtuulli-
seksi katsottavaa vakuutusmaksua enintään 
nelinkertaisena siltä ajalta, jota laiminlyönti 
koskee. Maksua ei kuitenkaan voi määrätä 

pitemmältä ajalta kuin kulumassa olevalta ja 
kolmelta viimeksi kuluneelta kalenterivuo-
delta. Näin ollen oikeus määrätä maksu tätä 
pitemmältä ajalta vanhentuu. Työnantaja, jo-
ka on laiminlyönyt tapaturmavakuutuslaissa 
säädetyn vakuuttamisvelvollisuutensa, on 
velvollinen suorittamaan työttömyysvakuu-
tusmaksun edellä mainitun tapaturmavakuu-
tuslain 36 §:n nojalla maksuunpannun vakuu-
tusmaksun lisämaksuna. Oikeus määrätä 
työttömyysvakuutusmaksu takautuvasti va-
kuutuksen laiminlyöntitapauksessa vanhen-
tuu siten samoin kuin oikeus määrätä tapa-
turmavakuutusmaksu.  

Jos työnantaja on antanut vääriä tietoja tai 
laiminlyönyt vakuutusmaksun määräämistä 
varten tarpeellisten tietojen antamisen, työt-
tömyysvakuutusmaksu voidaan panna mak-
suun tapaturmavakuutuslain 37 §:n nojalla. 
Vakuutuslaitos voi periä tällöin arvioidun 
vastuun perusteella kohtuullisena pidettävän 
vakuutusmaksun enintään nelinkertaisena 
ajalta, jota laiminlyönti tai virheelliset tiedot 
koskevat. 

Työttömyysvakuutusmaksu ja viivästys-
korko saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai 
päätöstä siten kuin veroulosottolaissa sääde-
tään. Mainitun lain 11 §:n 1 momentin perus-
teella vakuutuslaitoksen oikeus saada vakuu-
tusmaksu on menetetty, jollei sitä ole peritty 
viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuo-
den alusta, jona saaminen on määrätty tai 
maksuunpantu. Tätä viiden vuoden vanhen-
tumisaikaa ei voida siten katkaista. 

Työttömyysturvalain (1290/2002) uudis-
tuksen yhteydessä muutettiin työttömyystur-
van lisäpäiväoikeutta koskevia ehtoja. Ennen 
vuotta 1950 syntyneelle työnhakijalle, joka 
on täyttänyt 57 vuotta ennen enimmäisajan 
päättymistä, voidaan enimmäisajan estämättä 
maksaa palkansaajan ansiopäivärahaa ja pe-
ruspäivärahaa sen kalenterikuukauden lop-
puun saakka, jona hän täyttää 60 vuotta. 
Vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneelle 
työnhakijalle voidaan enimmäisajan estämät-
tä maksaa palkansaajan peruspäivärahaa ja 
ansiopäivärahaa sen kalenterikuukauden lop-
puun saakka, jona työnhakija täyttää 65 vuot-
ta, jos hän on täyttänyt 59 vuotta ennen 
enimmäisajan päättymistä ja on enimmäis-
ajan täyttyessä ollut 11 §:n 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla työssä vähintään 5 vuotta 
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viimeisen 20 vuoden aikana. Vuonna 1950 
tai sen jälkeen syntyneiden lisäpäiväoikeuden 
rahoittamiseksi säädettiin työttömyysetuuk-
sien rahoituksesta annetussa laissa työnanta-
jan työttömyysturvan omavastuumaksusta. 
Työnantajan työttömyysturvan omavastuu-
maksua koskevat säännökset tulevat voimaan 
tammikuun 1 päivänä 2009. 

Työttömyysvakuutusrahasto vastaa työnan-
tajan työttömyysturvan omavastuumaksun 
määräämisestä ja perimisestä. Työttömyys-
etuuksien rahoituksesta annetun lain 24 §:n 
mukaan työttömyysturvan omavastuumaksun 
ovat velvollisia maksamaan valtion tilivirasto 
ja liikelaitos sekä työnantaja, joka tapatur-
mavakuutuslain mukaan on velvollinen va-
kuuttamaan työntekijänsä. Omavastuumak-
sun perusteena lain 24 §:n 1 momentin 1 
kohdan tarkoittamissa tilanteissa on se 
etuusmenoa vastaava määrä, joka irtisanotul-
le työntekijälle tulisi ansiopäivärahan suurui-
sena maksettavaksi lisäpäivien alkamisesta 
siihen saakka, kun hän täyttää 63 vuotta, kui-
tenkin vähintään yhden vuoden etuusmenoa 
vastaava määrä. Omavastuun perusteena 
24 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa 
tilanteissa on se ansiopäivärahan suuruista 
etuusmenoa vastaava määrä, jolta ajalta irti-
sanotulle työntekijälle on maksettu työttö-
myysetuutta työsuhteen päättymisestä siihen 
saakka, kun hän täyttää 63 vuotta. Täysimää-
räinen omavastuu on 80 prosenttia edellä 
mainituissa tapauksissa tarkoitetusta etuus-
menosta.  

Jos työnantaja on tehnyt irtisanomansa li-
säpäiviin oikeutetun henkilön kanssa toistai-
seksi voimassa olevan työsopimuksen ja 
työntekijä on ollut sanotussa työssä vähin-
tään vuoden, työttömyysvakuutusrahasto pa-
lauttaa työnantajalle hakemuksesta sen osan 
lisäpäivien omavastuumaksusta, jota koskeva 
osa jää käyttämättä. Jos työnantaja irtisanoo 
työntekijän uudelleen, peritään omavastuu-
maksu heti työttömyyden alkaessa sen estä-
mättä, mitä 24 §:n 2 momentin 1 kohdassa 
säädetään.  

Työttömyysvakuutusrahasto antaa omavas-
tuumaksun määrästä, palauttamisesta ja 
omavastuumaksun perimättä jättämisestä kir-
jallisen päätöksen. Omavastuumaksun peri-
mistä tai palauttamista koskevan päätöksen 
antamiselle ei ole asetettu määräaikaa. Pää-

töksellä asetettu omavastuumaksu saadaan 
ulosottaa ilman tuomiota siten kuin verojen 
ja maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa säädetään. Omavastuumaksu on 
menetetty, jollei sitä ole peritty viiden vuo-
den kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta, 
jona saaminen on määrätty tai maksuunpan-
tu. Tätä viiden vuoden vanhentumisaikaa ei 
voida siten katkaista.  
 
2.  Muutostarpeet  

2.1. Työtapaturmavakuutus ja maatalo-
usyrittäjien tapaturmavakuutus 

Julkisen hallintotehtävän hoitaminen  

Vuoden 2004 alusta voimaan tuleva hallin-
tolaki (434/2003) on hallinnon toimintaa 
sääntelevä yleislaki, jossa säädetään hyvän 
hallinnon perusteista ja hallintoasioissa nou-
datettavasta menettelystä. Hallintolaki korvaa 
sillä kumottujen hallintomenettelylain, asia-
kirjain lähettämisestä annetun lain (74/1954) 
ja tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun 
lain (232/1966) säännökset. Hallintolakiin on 
pyritty kokoamaan hallintoasian käsittelyssä 
noudatettavat menettelysäännökset sekä hal-
linnon palvelujen laadun vähimmäisvaati-
mukset mahdollisimman kattavasti siten, ett-
ei muuhun lainsäädäntöön tarvitsisi ottaa sa-
maa asiaa koskevia säännöksiä. Muussa lais-
sa ei myöskään tulisi tarpeettomasti viitata 
hallintolain säännöksiin. 

Hallintolakia on pääsäännön mukaan nou-
datettava kaikentyyppisten julkisen hallinto-
tehtävien hoitamisessa sekä hallintoasioiden 
vireillepanoon, käsittelyyn ja tiedoksiantoon 
liittyvässä menettelyssä. Hallintolain 2 §:n 
nojalla laki tulee suoraan sovellettavaksi 
myös lakisääteistä tapaturmavakuutusta toi-
meenpaneviin yksityisiin vakuutuslaitoksiin, 
Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen, Tapa-
turmavakuutuslaitosten liittoon ja tapaturma-
asiain korvauslautakuntaan siltä osin kuin ne 
hoitavat julkista hallintotehtävää, jollei erik-
seen toisin säädetä.  

Hallintolakia koskevan hallintovaliokunnan 
mietinnön (HaVM29/2002vp) mukaan eri 
hallinnonaloilla on selvitettävä tarpeet ja 
mahdollisuudet yhteensovittaa erityislainsää-
däntö hallintolain kanssa siten, että tarve 
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poiketa hallintolain säännöksistä jää mahdol-
lisimman vähäiseksi. Hallintolain 5 §:n mu-
kaan, jos muussa laissa on hallintolaista 
poikkeavia säännöksiä, niitä sovelletaan hal-
lintolain asemasta. 

Kuten edellä todettiin, tapaturmavakuutus-
järjestelmässä sovelletaan nykyisin 41a §:n 
viittaussäännösten nojalla soveltuvin osin 
hallintomenettelylain keskeisiä periaatteita. 
Valtaosa hallintomenettelylain säännöksistä 
on otettu hallintolakiin samansisältöisinä. 
Joidenkin hallintomenettelylain säännösten 
sanamuotoa on hallintolakiin siirtämisen yh-
teydessä täsmennetty ja hallintolaki sisältää 
myös joitakin aivan uusia säännöksiä. Kuten 
aikaisemmin todettiin tapaturmavakuutuslaki 
poikkeaa hallintomenettelylaista asianosaisen 
kuulemisen, alle 15-vuotiaan puhevallan käy-
tön ja eräiden esteellisyyssäännösten osalta. 
Tämän lisäksi tapaturmavakuutuslakiin sisäl-
tyy korvauksen hakemiseen, vakuutus- ja 
korvausasian selvittämiseen ja käsittelyyn, 
päätösten sisältöön ja tiedoksiantoon sekä 
päätösten korjaamiseen liittyviä erityisiä me-
nettelysäännöksiä. 

Uuden hallintolain voimaantulon myötä on 
tarkistettava, mitkä edellä mainitusta tapa-
turmavakuutuslain menettelysäännöksistä tu-
lee kumota, muuttaa tai säilyttää entisellään 
ja onko tarpeen lisätä joitakin uusia erityis-
säännöksiä. Tällöin on otettava huomioon 
muun muassa perustuslain vaatimukset ja 
hallintolain hyvän hallinnon tavoitteet. Tältä 
osin keskeiset säännökset sisältyvät perustus-
lain 19 ja 21 §:ään ja 80 §:n 1 momenttiin. 
Hallintolain keskeinen tavoite on, että sitä 
noudatettaisiin hallinnon yleislakina kaiken-
tyyppisten julkisten hallintotehtävien hoita-
misessa sekä hallintoasioiden vireillepanoon, 
käsittelyyn ja tiedoksiantoon liittyvässä me-
nettelyssä ja että muuhun lainsäädäntöön si-
sältyviä yksittäisiä säännöksiä voitaisiin 
mahdollisimman laajasti kumota tarpeetto-
mina. Hallintolain 5 § mukaan hallintolaista 
voidaan poiketa vain lain tasoisin säännök-
sin. 
 
 
Esteellisyys 

Hallintolain 28 §:ssä on lueteltu hallinto-
lain mukaiset esteellisyysperusteet. Sen 1 

momentin 4 kohdan mukaan virkamies on es-
teellinen, jos hän on palvelussuhteessa tai kä-
siteltävään asiaan liittyvässä toimeksian-
tosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle on 
odotettavissa asian ratkaisusta erityistä hyö-
tyä tai vahinkoa. Tämä esteellisyyssäännös 
on ongelmallinen vakuutuslaitoksen toimi-
henkilön osallistuessa yksittäisen asian käsit-
telyyn. Tapaturmavakuutuslaitokset ovat lain 
nojalla velvolliset hoitamaan tapaturmava-
kuutuslain ja ammattitautilain täytäntöön-
panoon kuuluvia tehtäviä. Näissä tehtävissä 
vakuutuslaitosten toimihenkilöt joutuvat kä-
sittelemään ja ratkaisemaan vakuutuslaitok-
sessa työtapaturman varalta turvan järjestä-
neitä työnantajia, näiden palveluksessa va-
kuutettuina olevia työntekijöitä sekä yrittäjiä 
koskevia tapaturmavakuutuksen toimeenpa-
noon kuuluvia asioita. Samoin vakuutuslai-
toksen toimihenkilöt joutuvat käsittelemään 
samassa vakuutuslaitoksessa tapaturma-
vakuutettuina olevien, vakuutuslaitoksen 
omaan henkilökuntaan kuuluvien henkilöi-
den työtapaturma-asioita. Viimeksi mainitun 
osalta tapaturmavakuutuslain 41 a §:n 3 mo-
mentissa säädetään nykyisin käsittelyn mah-
dollistava poikkeus hallintomenettelylain 
vastaavista esteellisyyssäännöksistä.  
 
 
 
Puhevallan käyttäminen 

Hallintolain mukaan vajaavaltaisella on oi-
keus käyttää yksinään puhevaltaa asiassa, jo-
ka koskee hänen vallitsemaansa tuloa tai va-
rallisuutta. Holhoustoimilain 25 §:n mukaan 
vajaavaltaisella on oikeus määrätä, mitä hän 
on vajaavaltaisuuden aikana työllään ansain-
nut ja siitä, mikä on tullut tällaisen omaisuu-
den sijaan. Nuorista työntekijöistä annetun 
lain (998/1993) mukaan myös alle 15-vuotias 
henkilö voi tehdä työsopimuksen huoltajansa 
suostumuksella. Lisäksi peruskoulujen vuosi-
luokilla 7-9 olevat oppilaat ovat opiskeluun 
liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteis-
sa syntyneen vamman tai sairauden korvaa-
misesta annetun lain (1318/2002) mukaisen 
tapaturmasuojan piirissä. Viimeksi mainitun 
lain mukainen  tapaturmaturva ja sitä koske-
va puhevallan käyttö määräytyy tapaturma-
vakuutuslain säännösten nojalla. Alle 15-
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vuotiaan ansionmenetyskorvauksen perus-
teena käytetään tapaturmavakuutuslain 
28 §:n mukaan vähintään mainitun lain mu-
kaisen vähimmäisvuosityöansion kaksinker-
taista määrää. Siksi on mahdollista, että alle 
15-vuotiaalle henkilölle voidaan myöntää ta-
paturman seurauksena muun muassa pysyvä 
toimeentuloetuus ja haittakorvaus. Holhous-
toimilain voimaan tullessa tapaturmavakuu-
tusjärjestelmässä pidettiin tärkeänä, ettei alle 
15-vuotias voisi käyttää puhevaltaa tapatur-
makorvausta koskevassa asiassa, joissa ky-
symys voi olla merkittävästä taloudellisesta 
etuudesta. Tällainen poikkeussäännös on 
edelleenkin tarpeen.  

Myös tapaturmavakuutuslain 42 §:ään si-
sältyy hallintolaista poikkeava, puhevallan 
käyttöä koskeva säännös. Säännös koskee 
puhevallan käyttämistä tilanteissa, joissa asi-
anosainen ei iän, sairauden, vamman tai 
muun syyn vuoksi itse kykene hoitamaan 
asioitaan eikä hänelle ole ehditty määrätä 
edunvalvojaa. Tällaisissa tapauksissa kor-
vauksenhakijan puhevaltaa voi käyttää va-
kuutuslaitoksen hyväksymä asianosaisen lä-
hiomainen tai muu henkilö, joka on pääasial-
lisesti huolehtinut hänestä. Säännös on otettu 
lakiin asianosaisen etua ajatellen. Se on asi-
anosaisen edun vuoksi edelleen aiheellista 
säilyttää tapaturmavakuutuslaissa, koska hal-
lintolaissa on rajoitetumpi puhevallan käyttä-
jien piiri. 
 
 
 
Kuuleminen 

Hallintolain 34 §:n mukaan asianosaiselle 
on ennen asian ratkaisua varattava tilaisuus 
lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa seli-
tyksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityk-
sistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkai-
suun. Hallintolaissa on erikseen mainittu, 
milloin asian saa ratkaista asianosaista kuu-
lematta. Kuuleminen voidaan jättää toimit-
tamatta esimerkiksi silloin, kun se on ilmei-
sen tarpeetonta.  

Tapaturmavakuutuslain 41 a §:n 3 momen-
tin mukaan asianosaiselle on varattava tilai-
suus tulla kuulluksi, jos se on hänen etunsa 
vuoksi ilmeisen tarpeellista. Työtapaturmista 
voidaan maksaa paitsi ansionmenetyskorva-

uksia myös korvausta yleisestä pysyvästä 
haitasta, sairaanhoidon ja kuntoutuksen kus-
tannuksista sekä erilaisia lisiä, kuten haitta-
lisää. Korvaukset myönnetään useimmiten 
määräaikaisina vahingoittuneen terveydenti-
lan ja muiden olosuhteiden muutoksia seura-
ten. Tapaturmakorvausasia tulee säännönmu-
kaisesti vireille työantajan tekemällä tapa-
turmailmoituksella, jonka jälkeen vakuutus-
laitos on velvollinen omasta aloitteestaan 
huolehtimaan korvausasian selvittämisestä. 
Vahingoittunut ei säännönmukaisesti tee var-
sinaista korvaushakemusta, vaan vakuutuslai-
tos selvittää vahingoittuneen oikeuden eri 
korvauksiin vahingoittuneen toimittamien 
sekä vakuutuslaitoksen eri tahoilta pyytämien 
selvitysten perusteella.  

Nykyisin kuulemisvelvollisuuden katsotaan 
koskevan lähinnä tapauksia, joissa korvaus 
joltakin osin evätään ja vakuutuslaitos on 
saanut sellaista selvitystä, jonka osalta va-
hingoittuneella ei ole ollut mahdollisuutta 
lausua kantaansa. Siksi esimerkiksi hoitavan 
lääkärin ja vahingoittuneen toimittamista 
lääkärin lausunnoista ei ole enää tarpeen 
erikseen kuulla vahingoittunutta. Sama kos-
kee vakuutuslaitoksen eri viranomaisten, ku-
ten verottajan ja Eläketurvakeskuksen rekis-
teristä saamia tietoja, jotka vahingoittunut 
voi itse saada halutessaan suoraan rekisterien 
pitäjältä. Vahingoittunutta on kuultu muun 
muassa silloin, kun on ollut aihetta epäillä 
saatujen tietojen kiistattomuutta tai niiden 
puutteellisuutta ja kun vahingoittuneen nä-
kemyksellä saattaa olla asian ratkaisussa 
merkitystä. Tarvetta varsinaiseen kuulemi-
seen vähentää se, että vakuutuslaitoksen on 
huolehdittava siitä, että asian ratkaisua varten 
tarvittava selvitys hankitaan korvauksenhaki-
jalta ja muulta asianosaiselta.  

Käytännössä tapaturma-asioissa noudatetut 
kuulemisen periaatteet eivät ole olennaisesti 
poikenneet hallintomenettelylaista. Tapatur-
mavakuutuslain 41 a §:n 3 momenttiin sisäl-
tyvä kuulemisvelvoitteen määrittely ei kui-
tenkaan vastaa sanamuodoltaan hallintolain 
34 §:ää. Edellä olevan perusteella sekä perus-
tuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
asianosaisen kuulemisen merkitystä korosta-
vat säännökset huomioon ottaen tapaturma-
vakuutuslaissa ei ole aiheellista säilyttää hal-
lintolaista poikkeavaa kuulemissäännöstä.  
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Asian selvittämisvelvollisuus 

Hallintolain 31 §:n mukaan viranomaisen 
on huolehdittava asian riittävästä ja asianmu-
kaisesta selvittämisestä hankkimalla asian 
ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvityk-
set. Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaa-
timuksensa perusteista. Hänen on muutoinkin 
myötävaikutettava vireille panemansa asian 
selvittämiseen. Hallintolain selvittämisvel-
vollisuudessa lähtökohtana on, että velvoitta-
vien hallintopäätösten kohdalla selvitysvas-
tuu on pääsääntöisesti viranomaisella ja 
edunsuovien päätösten osalta asianosaisella 
itsellään.  

Tapaturmavakuutuslain menettely poikkeaa 
edellä mainituista periaatteista. Tapaturma-
vakuutuslain 41 §:n mukaan tapaturma-asia 
tulee yleensä vireille vahingoittuneen työnan-
tajan tekemällä tapaturmailmoituksella. Li-
säksi vakuutuslaitokselle on toimitettava lää-
kärin antama selvitys vammasta tai sairau-
desta. Tämän jälkeen vakuutuslaitoksen vel-
vollisuutena on 41 a §:n 1 momentin mukaan 
huolehtia mahdollisimman nopeasti korvaus-
asian ratkaisua varten tarvittavan selvityksen 
hankkimisesta. Vakuutuslaitoksen on myös 
ryhdyttävä toimenpiteisiin korvausasian vi-
reille tuloa varten, jos sen tietoon on muulla 
tavoin saatettu tapaturma, jonka johdosta va-
kuutuslaitos voi joutua suorittamaan korvas-
ta. Lain 45 §:ssä säädetään lisäksi maksussa 
olevia korvauksia koskevasta vahingoittu-
neen oma-aloitteisesta tietojenantovelvolli-
suudesta. Muutoin vahingoittuneen velvolli-
suus toimittaa tietoja perustuu pääsääntöisesti 
vakuutuslaitoksen tekemään pyyntöön. Lain 
41 b §:ssä säädetään korvausasian ratkaise-
mista ja korvauksen maksamista koskevista 
määräajoista sekä niin sanotusta  korvausta-
kuumenettelystä, jolla vahingoittunut voi 
saattaa viivästyneen korvausasian Tapatur-
mavakuutuslaitosten liiton käsiteltäväksi. 
Näin ollen tapaturmakorvausasioissa asian 
pääasiallinen selvittämisvelvollisuus on jär-
jestelmää toimeenpanevalla vakuutuslaitok-
sella.  

Lain 41 c §:ssä säädetään lisäksi vakuutus-
laitoksen velvollisuudesta antaa työntekijälle 
tämän korvausasiassa tarvitsemaa yleistä 
neuvontaa ja palvelua sekä Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liiton velvollisuudesta huolehtia 

neuvonnan ja palvelun antamisesta laimin-
lyöntitapauksissa. Säännökset on otettu la-
kiin, kun tapaturmavakuutusjärjestelmän 
toimeenpano avattiin ulkomaiselle kilpailul-
le. Lain 41 d §:ssä on lisäksi säännös, joka 
koskee lääkärin osallistumista vakuutuslai-
toksessa korvausasian käsittelyyn.  

Tapaturmavakuutusjärjestelmä on kollek-
tiiviseen vastuuseen perustuva lakisääteinen 
sosiaalivakuutusjärjestelmä, joka rahoitetaan 
työnantajilta ja yrittäjiltä perittävin vakuu-
tusmaksuin. Maatalousyrittäjien tapaturma-
vakuutus rahoitetaan valtion, vakuutettujen 
sekä Kansaneläkelaitoksen ja Maatalousyrit-
täjien eläkelaitoksen osuudella. Siksi on tär-
keää, että perittävät vakuutusmaksut ja 
myönnettävät etuudet voitaisiin vahvistaa 
mahdollisimman oikeiden tietojen perusteel-
la. Laissa pitää olla riittävän yksityiskohtaiset 
säännökset selvittämisvelvollisuuden jakau-
tumisesta asianosaisen ja vakuutuslaitoksen 
kesken sekä selvittämisvelvollisuuden lai-
minlyönnin seurauksista. Tapaturmavakuu-
tusjärjestelmän asioiden selvittämisvelvolli-
suutta koskevat tarpeet on otettu huomioon 
edellä mainituissa tapaturmavakuutuslain eri-
tyissäännöksissä. Ne poikkeavat hallintolais-
ta korvauksenhakijan eduksi ja ovat myös 
yksityiskohtaisemmat kuin hallintolain sään-
nökset. Siksi nykyiset asian selvittämisvel-
vollisuutta koskevat säännökset on tarpeen 
säilyttää edelleenkin tapaturmavakuutuslais-
sa.  
 
Asia- ja kirjoitusvirheen korjaaminen 

Hallintolain 50 ja 51 §:ssä säädetään asia- 
ja kirjoitusvirheen korjaamisesta. Hallinto-
lain mukaan päätöksessä olevan asiavirheen 
korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyt-
tää hänen suostumustaan. Suostumusta ei 
kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se 
on aiheutunut asianosaisen omasta menette-
lystä. Päätöksessä olevan ilmeisen kirjoitus-
virheen osalta lähtökohtana on, että virhe on 
korjattava. Virhettä ei saa kuitenkaan korjata 
asianosaisen vahingoksi, jos se johtaa asian-
osaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä virhe 
ole aiheutunut asianosaisen omasta menette-
lystä. 

Tapaturmavakuutuslain 53 f §:n mukaan 
päätöksessä olevaa asiavirhettä ei saa mis-
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sään tilanteessa korjata asianosaisen vahin-
goksi, jollei hän ole antanut korjaamiseen 
suostumustaan. Ilmeistä kirjoitusvirhettä, jo-
ka johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tu-
lokseen, ei saa missään tilanteessa korjata. 
Siten tapaturmavakuutuslaissa on hallintolain 
säännöksiä rajoitetumpi mahdollisuus korjata 
päätöksessä oleva asia- tai kirjoitusvirhe 
henkilön vahingoksi.  

Hallintolain 6 §:ssä nimenomaisesti säädet-
ty luottamuksensuoja asettaa erityisen suuria 
vaatimuksia tapaturmavakuutusta hoitavan 
vakuutuslaitoksen toiminnalle. Tapaturma-
korvausasioiden monimuotoisuuden vuoksi 
virheen ilmeisyys ja asianosaisen myötävai-
kutus virheen syntymiseen on usein tulkin-
nanvaraista. Myös lopputuloksen kohtuutto-
muutta yksittäisen asianosaisen kannalta on 
usein vaikea arvioida. Siksi tapaturmavakuu-
tuslaissa olisi aiheellista säilyttää hallintola-
kia tiukempi sääntely virheen korjaamisesta 
asianosaisen vahingoksi. 
 
 
Päätöksen tiedoksianto 

Hallintolain 59 §:n mukaan tavallinen tie-
doksianto toimitetaan postitse kirjeellä vas-
taanottajalle. Lain 60 §:n mukaan todisteelli-
nen tiedoksianto toimitetaan pääsääntöisesti 
postitse saantitodistusta vastaan. Tiedoksian-
to on toimitettava perille saantitodistusta vas-
taan, jos se koskee velvoittavaa päätöstä, 
jonka tiedoksisaannista alkaa kulua muutok-
senhakuaika tai muu vastaanottajan oikeu-
teen vaikuttava määräaika. Hallintolain pe-
rustelujen mukaan velvoittavia päätöksiä 
ovat kaikki sellaiset päätökset, joissa asete-
taan jokin toiminnallinen velvoite, esimer-
kiksi maksuvelvoite. Todisteellista tiedok-
siantotapaa perustellaan henkilön mahdolli-
suudella reagoida mahdollisen määräajan ku-
luessa.  

Tapaturmavakuutuslakiin perustuvat vas-
taanottajaa velvoittavat päätökset toimitetaan 
asianosaiselle tiedoksi postitse tämän vakuu-
tuslaitokselle ilmoittamaan osoitteeseen. 
Jollei muuta näytetä, päätöksen katsotaan tul-
leen asianosaisen tietoon seitsemäntenä päi-
vänä sen päivän jälkeen, jona päätös on pos-
titettu asianosaisen osoitteeseen. Siten mää-
räajan kuluminen voidaan valituksen osalta 

arvioida tarvittaessa uudelleen, jos asiassa 
esitetään riittävä selvitys siitä, ettei päätöstä 
ole saatu tiedoksi seitsemän päivän kuluessa 
sen postituspäivästä. Asianosainen saa hakea 
muutosta vakuutusmaksun ja muiden tapa-
turmavakuutuslain perusteella määrättyjen 
maksujen maksuunpanoon perustevalituksel-
la kahden vuoden kuluessa sitä seuraavan 
vuoden alusta, jona saaminen on määrätty tai 
maksuunpantu. Vaaraa oikeusturvan mene-
tykseen ei käytännössä näissä asioissa ole, 
koska vakuutusmaksut siirtyvät jo huomatta-
vasti aikaisemmin ulosottoperintään, jolloin 
perustevalitusmahdollisuus on edelleen käy-
tettävänä. 

Tapaturmavakuutuslaitokset antavat tuhan-
sia massaluonteisia velvoitteita tiedoksi vuo-
sittain. Lähinnä nämä ovat vakuutusmaksu-
jen maksuunpanoja. Maksuunpano perustuu 
asianosaisen toimintaan ja siihen liittyviin 
lakisääteisiin velvoitteisiin. Maksuunpano ja 
takaisinperintäpäätösten toimittaminen peril-
le saantitodistusta vastaan merkitsisi vakuu-
tuslaitosten työmäärän ja hallintokustannus-
ten lisääntymistä ja käsittelyn hidastumista. 
Siten tapaturmavakuutusjärjestelmän toi-
meenpanon toimivuuden kannalta on perus-
teltua, että myös velvoittavat päätökset voi-
taisiin lähettää jatkossakin tavallisena tiedok-
siantona postitse kirjeellä. 
 
Vanhentumislainsäädännön uudistaminen  

Vanhentumisasetus on kumottu vuoden 
2004 alusta voimaan tulevalla velan vanhen-
tumisesta annetulla lailla (728/2003; jäljem-
pänä vanhentumislaki), joka korvaa samalla 
vanhentumisasetuksen. Vanhentumislaki on 
luonteeltaan yleislaki. Sitä sovelletaan, jollei 
muualla laissa ole poikkeavia säännöksiä. 
Vanhentumislakia ei kuitenkaan sen 1 §:n 
mukaan sovelleta eläke- tai sosiaalilainsää-
dännön nojalla taikka lakisääteisen vakuu-
tuksen perusteella suoritettavaan eläkkee-
seen, korvaukseen tai muuhun etuuteen eikä 
rahasaamiseen, joka saadaan periä ulosotto-
toimin ilman tuomiota tai päätöstä. Vanhen-
tumislakia sovelletaan muun muassa perus-
teettoman edun palautukseen. Vanhentumis-
lain säännökset tulevat kuitenkin sovelletta-
vaksi vain, jollei erityislainsäädännöstä muu-
ta johdu.  
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Vanhentumislain mukainen ensisijainen 
yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta, 
joka alkaa kulua pääsääntöisesti siitä, kun 
velka erääntyy maksettavaksi. Laissa on 
määritelty tilanteet, joissa kolmen vuoden 
määräaikaa sovelletaan. Takaisin perittävän 
etuuden ja aiheettomasti maksetun vakuu-
tusmaksun maksuunpanon vanhentumisaika 
alkaa siitä, kun etuuden tai maksun suorittaja 
on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää 
aiheettomasti maksetusta etuudesta tai suori-
tetusta vakuutusmaksusta ja niiden saajasta. 
Vanhentumisaika on kuitenkin  viisi vuotta 
sen jälkeen, kun velasta on annettu lainvoi-
mainen tuomio tai muu ulosottoperuste, joka 
voidaan panna täytäntöön niin kuin lainvoi-
mainen tuomio. Yleisen kolmen vuoden van-
hentumisajan rinnalla on toissijainen kym-
menen vuoden vanhentumisaika, joka alkaa 
saatavan perusteena olevasta tapahtumasta. 
Laissa on myös säännökset siitä, kuinka ve-
lan vanhentuminen voidaan katkaista. Myös 
vanhentumislain mukaan velkavastuu voi-
daan pitää voimassa miten pitkään tahansa 
katkaisemalla vanhentuminen ennen kuin 
edellinen vanhentumisaika on kulunut um-
peen. 

Ulosottolain muuttamisesta annettu laki 
(679/2003) tulee voimaan 1 päivänä maalis-
kuuta 2004. Sen mukaan ulosoton vireille tu-
lo ja täytäntöönpano edellyttävät, että haki-
jalla on täytäntöönpanokelpoinen ulosottope-
ruste, jota koskeva oikeus ei ole lakannut 
maksun vanhentumisen tai muun syyn vuok-
si. Ulosottoperuste on lain mukaan täytän-
töönpanokelpoinen 15 vuoden ajan. Jos ulos-
ottoperusteessa tarkoitettu velkoja on luon-
nollinen henkilö tai jos korvaussaatava pe-
rustuu rikokseen tai yhteiskuntapalveluun, 
ulosottoperuste on pääsääntöisesti täytän-
töönpanokelpoinen 20 vuoden ajan. Tuomio-
istuin voi poikkeustapauksissa velkojan kan-
teesta pidentää määräaikaa kymmenen vuot-
ta. Täytäntöönpanokelpoisuus merkitsee, että 
oikeus maksun perimiseen ulosoton kautta 
menetetään lopullisesti määräajan kuluttua 
umpeen. Lainmuutos on osittain taannehtiva. 
Jos ulosottoperuste on annettu ennen 1 päi-
vää maaliskuuta 1993, täytäntöönpanokelpoi-
suuden määräaika lasketaan mainitusta päi-
västä. 

Koska vanhentumislain soveltamisala ei 

koske tapaturmavakuutuslain mukaisia kor-
vauksia eikä maksuja, tapaturmavakuutusla-
kiin on otettava siihen jo nykyisin sisältyviä 
erityisiä vanhentumissäännöksiä täydentävät 
säännökset. Tapaturmakorvausten takaisinpe-
rintään ei ole myöskään aiheellista soveltaa 
vanhentumislain mukaista kolmen vuoden 
vanhentumisaikaa, vaan tapaturmavakuutus-
laissa olisi tarpeen säätää erikseen aiheetto-
masti maksetun etuuden takaisinperimisen 
määräaika ja erikseen takaisinperintäsaatavan 
vanhentumisaika. Monivaiheisen takaisinpe-
rintäprosessin aikana ei ole aiheellista erik-
seen muistuttaa korvauksensaajaa aiheetto-
masti maksetusta korvauksesta vanhentumi-
sen katkaisemiseksi, koska vasta takaisinpe-
rintäpäätöksellä vahvistetaan, mikä takaisin-
perittävä määrä on. Erilliset katkaisutoimet 
tulevat ajankohtaisiksi vasta takaisinperintä-
päätöksen antamisen jälkeen.  

Lainvoimainen takaisinperintäpäätös saa-
daan tapaturmavakuutuslain 53 c §:n panna 
täytäntöön niin kuin riita-asiassa annettu 
lainvoimainen tuomio. Se muodostaa ulosot-
tolaissa (37/1895) tarkoitetun ulosottoperus-
teen, jonka perusteella vakuutuslaitos voi ha-
kea suoraan saatavansa ulosmittausta siten 
kuin ulosottolaissa säädetään. Vakuutuslaitos 
voi periä takaisin aiheettomasti maksamansa 
eläkkeen myös kuittaamalla sen muista kuin 
lain 63 §:n 1 momentin toisessa virkkeessä 
tarkoitetuista vastaisuudessa maksettavista 
korvauseristä.  

Vahingoittuneen oikeus hakea ja saada 
korvausta voi vanhentua korvausasian vireil-
le tuloa edeltävää vuotta aikaisemmalta ajal-
ta, jos vireille tulo on kohtuuttomasti viiväs-
tynyt vahingoittuneesta johtuvasta syystä. Li-
säksi oikeus tapaturmavakuutuslain mukaan 
erääntyneeseen korvauserään tai muuhun 
suoritukseen menetetään, jos sitä ei ole nos-
tettu kolmen vuoden kuluessa. Tällä sään-
nöksellä ei ole nykyisin juurikaan käytännön 
merkitystä, mutta se on kuitenkin edelleen 
tarpeen niitä vähäisiä poikkeustapauksia var-
ten, joissa korvaus maksetaan vakuutuslai-
toksen suostumuksella muutoin kuin korva-
uksensaajan pankkitilille. Vahingoittuneen 
korvausta koskeviin tapaturmavakuutuslain 
vanhentumissäännöksiin ei ole tarpeen tehdä 
muutoksia. 
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2.2. Työttömyysvakuutusmaksu ja työn-
antajan työttömyysturvan omavas-
tuumaksu 

Vanhentumislainsäädännön uudistaminen 

Työttömyysvakuutusmaksu ja työnantajan 
työttömyysturvan omavastuumaksu saadaan 
ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siten 
kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosot-
totoimin annetussa laissa  säädetään. Koska 
vanhentumislain soveltamisala ei siten koske 
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun 
lain mukaisia maksuja, työttömyysetuuksien 
rahoituksesta annettuun lakiin on otettava 
siihen jo nykyisin sisältyviä erityisiä vanhen-
tumissäännöksiä täydentävät säännökset. 
Vanhentumista koskevien säännösten olisi 
tarkoituksenmukaista olla mahdollisimman 
yhdenmukaiset tapaturmavakuutuslain mu-
kaisen vakuutusmaksun vanhentumissään-
nösten kanssa, koska työttömyysvakuutus-
maksujen perintä tapahtuu tapaturmavakuu-
tusmaksun yhteydessä.  

Työnantajan työttömyysturvan omavas-
tuumaksua koskevat säännökset tulevat voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2009. Omavas-
tuumaksua ja sen palauttamista koskien lais-
sa ei ole säännöksiä maksun vanhentumises-
ta. Tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista 
säätää vanhentumisesta myös näiltä osin. 
 
 
3.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Työtapaturmavakuutus ja maatalo-
usyrittäjien tapaturmavakuutus  

Julkisen hallintotehtävän hoitaminen 

Ehdotetuissa muutoksissa on lähtökohtana, 
että tapaturmavakuutuslaitosten, Maatalous-
yrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen, Tapa-
turmavakuutuslaitosten liiton ja tapaturma-
asiain korvauslautakunnan julkisen tehtävän 
hoitamiseen sovellettaisiin hallintolakia, joll-
ei erityisestä syystä perusteita hallintolaista 
poikkeavaan sääntelyyn tapaturmavakuutus-
laissa ole.  

Tapaturmavakuutuslaissa ehdotetaan säily-
tettäväksi alle 15-vuotiaan puhevallan käyt-

töä koskeva poikkeussäännös. Sen mukaan 
tällaisen henkilön puhevaltaa muussa kuin 
henkilöä koskevassa asiassa käyttää hänen 
edunvalvojansa. Samoin säilytettäisiin hallin-
tolaista poikkeava säännös lähiomaisen oi-
keudesta puhevallan käyttöön korvausasiassa 
vakuutuslaitoksen suostumuksella silloin, 
kun korvauksenhakija ei pysty iän, vamman, 
sairauden tai muun syyn vuoksi hoitamaan 
asioitaan eikä hänellä ole vielä edunvalvojaa. 
Säännös on tarpeen tapaturma-asioissa, kos-
ka tapaturma on ennakoimaton tapahtuma ja 
korvausasiassa on kysymys menetetyn toi-
meentulon ja hoidon korvaamisesta.  

Esteellisyyssäännösten osalta tapaturmava-
kuutuslaissa säädettäisiin lisäksi poikkeus, 
joka tekee mahdolliseksi, että vakuutuslai-
toksen toimihenkilö voi hallintolain esteelli-
syysäännöksistä huolimatta käsitellä tapa-
turmavakuutuslain mukaista asiaa, joka kos-
kee vakuutuslaitoksessa työtapaturmavakuu-
tuksen ottanutta työnantajaa, yrittäjää ja näi-
den palveluksessa olevaa henkilöä samoin 
kuin vakuutuslaitoksen oman henkilökunnan 
tapaturma-asioita.   

Myös virheen korjaamista koskevissa 
säännöksissä ehdotetaan poikettavaksi hallin-
tolaista. Tapaturmavakuutuslain nykyisiä 
asia- ja kirjoitusvirheen korjaamista koskevia 
säännöksiä ehdotetaan täydennettäviksi siten, 
että myös menettelyvirhe olisi säännöksissä 
tarkoitettu asiavirhe ja että ilmeiseen kirjoi-
tus- tai laskuvirheeseen verrattava selvä virhe 
olisi säännöksessä tarkoitettu kirjoitusvirhe. 
Tämä muutos vastaisi hallintolakia. Muilta 
osin mainitut lainkohdat säilyisivät asiasisäl-
löltään entisellään, joten niissä säilyisi hallin-
tolain säännöksiä rajoitetumpi mahdollisuus 
korjata päätöksessä oleva virhe asianosaisen 
vahingoksi. Pykälän nykyistä 3 ja 4 moment-
tia vastaavat säännökset sisältyvät hallintola-
kiin, joten ne ehdotetaan kumottavaksi. 

Tapaturmavakuutusjärjestelmässä noudate-
tun käytännön mukaan vakuutuslaitoksen, 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja Maata-
lousyrittäjien eläkelaitoksen päätökset toimi-
tetaan asianosaiselle tiedoksi postitse tavalli-
sena tiedoksiantona. Tapaturmavakuutusjär-
jestelmän toimivuuden kannalta on tärkeää, 
että näin voidaan menetellä jatkossakin myös 
asianosaista velvoittavien päätösten osalta. 
Tapaturmavakuutuslakiin ehdotetaan siksi 
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otettavaksi tätä koskeva hallintolaista poik-
keava säännös. 

Edellä olevien lisäksi tapaturmavakuutus-
laissa säilyisivät sen 39—41 §:ään sisältyvät 
tapaturmakorvauksen hakemista koskevat 
erityissäännökset, jotka ovat välttämättömiä 
korvausmenettelyn kannalta. Samoin säilytet-
täisiin lain 41 a, 41 b ja 41 c §:ssä olevat 
korvausasian selvittämisvelvollisuutta, pää-
töksen antamista ja niin sanottua korvaus- ja 
palvelutakuuta koskevat erityissäännökset, 
jotka antavat asianosaiselle hallintolakia pa-
remman oikeussuojan. Edellä todettuja poik-
keuksia lukuun ottamatta tapaturmavakuutus-
lain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuu-
tuslain toimeenpanoon sovellettaisiin siltä 
osin kuin kysymyksessä on julkisen hallinto-
tehtävän hoitaminen hallintolain säännöksiä.  
 
Vanhentumissäännökset 

Koska vuoden 2004 alusta voimaan tulevat 
vanhentumislain säännökset eivät koske laki-
sääteistä tapaturmavakuutusta eivätkä maata-
lousyrittäjien tapaturmavakuutusta, mainittu-
jen lakien nykyisiä vanhentumissäännöksiä 
ehdotetaan täydennettäviksi. Erityissäännök-
sissä voidaan ottaa samalla huomioon tapa-
turmavakuutusjärjestelmän erityispiirteet ja 
käytännön tarpeet. Liian lyhyt vanhentumis-
aika saattaisi houkutella vakuutusmaksun 
välttämisyrityksiin. Työntekijän tapaturma-
turva jää yhteisvastuullisesti muiden työnan-
tajien kustannettavaksi, jos vakuutusmaksut 
peritään liian alhaisina. Siksi on perusteltua, 
että tapaturmavakuutusmaksun maksuun-
panoaika on riittävän pitkä. Vanhentumislain 
mukaista kolmen vuoden vanhentumisaikaa 
voidaan pitää tapaturmavakuutusjärjestelmän 
kannalta liian lyhyenä. Toisaalta muun muas-
sa vakuutusmaksun määräämisessä on käy-
tännössä noudatettu yleisen vanhentumislain-
säädännön edellyttämää lyhyempää vanhen-
tumiskäytäntöä. Samoin vanhentumisajan 
jatkamismahdollisuus ei ole kaikissa tapauk-
sissa tarkoituksenmukaista järjestelmän toi-
mivuuden kannalta. Ehdotettavilla säännök-
sillä pyritään lyhentämään vanhentumislain 
tapaan nykyisiä vanhentumisaikoja niissä ta-
pauksissa, joissa se on mahdollista järjestel-
män toimeenpanon kannalta. 

Tapaturmavakuutuslakiin ehdotetaan van-

hentumissäännöstä, joka koskee vakuutuslai-
toksen oikeutta määrätä tapaturmavakuutus-
maksu työnantajan maksettavaksi. Vakuutus-
laitos ei voisi määrätä työnantajan vakuu-
tusmaksua maksettavaksi sen jälkeen, kun 
viisi vuotta on kulunut vakuutuskauden tasoi-
tusvakuutusmaksun erääntymispäivästä. Ta-
soitusvakuutusmaksu erääntyisi vakuutuslai-
toksen vakuutusehdoissaan määräämänä ai-
kana, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua 
vakuutuskauden päättymisestä taikka jos va-
kuutus päättyy kesken vakuutuskauden, va-
kuutuksen päättymisestä.  Päättyneiden eri-
koistariffoitujen vakuutusten kohdalla tämä 
määräaika voisi olla kolme vuotta, jos siitä 
on vakuutuksenottajan kanssa sovittu. Laissa 
säilyisi nykyinen erityissäännös, joka koskee 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton työnanta-
jalle vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyön-
nin vuoksi määräämän korotetun vakuutus-
maksun vanhentumista. 

Maksuunpannun vakuutusmaksun perimi-
sen vanhentumisen osalta ehdotetaan nouda-
tettavaksi edelleen tapaturmavakuutuslain 
nykyistä periaatetta. Sen mukaan maksuun-
pantu vakuutusmaksu olisi perittävissä niin 
kuin veroulosottolaissa säädetään. Vakuutus-
laitos voisi siten periä maksun suoraan ilman 
tuomiota tai päätöstä viiden vuoden kuluessa 
maksun maksuunpanosta. Muussa tapaukses-
sa vakuutuslaitos menettäisi oikeutensa mak-
sun saamiseen. 

Lisäksi lakiin otettaisiin säännös, joka kos-
kee sellaisten tapaturmavakuutuslain perus-
teella määrättävien maksuvelvoitteiden van-
hentumista, joiden osalta vanhentumisesta ei 
erikseen säädetä. Säännös koskisi muun mu-
assa laiminlyöntitapauksissa työnantajalta 
perittäviä korvauksia ja työnantajan omavas-
tuuosuutta sekä Tapaturmavakuutuslaitosten 
liiton vakuutuslaitokselle ja työnantajalle 
määräämiä takuumaksuja. Tällainen maksu 
olisi määrättävä kymmenen vuoden kuluessa 
siitä, kun vakuutuslaitos tai Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitto sai tiedon maksuvelvol-
lisuuden perusteesta ja perittävä viiden vuo-
den kuluessa maksun määräämisestä. Vii-
meksi ehdotettuja vanhentumisaikoja ei voisi 
katkaista. 

Tapaturmavakuutuslaissa säädettäisiin li-
säksi aiheettomasti maksetun korvauksen ta-
kaisinperintää ja vakuutuksenottajan aiheet-
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tomasti maksaman vakuutusmaksun palau-
tusta koskevasta vanhentumisesta. Kuten ny-
kyisinkin, aiheettomasti maksetun korvauk-
sen takaisinperinnästä olisi päätettävä kym-
menen vuoden kuluessa sen maksupäivästä 
lukien. Takaisinperintäpäätöksellä vahvistet-
tu saatava vanhentuisi viiden vuoden kulut-
tua päätöksen antamisesta. Työnantajan oi-
keus aiheettomasti maksetun vakuutusmak-
sun palautukseen vanhentuisi niin ikään 
kymmenessä vuodessa vakuutusmaksun 
maksupäivästä. Vanhentumisen katkaisemi-
sesta alkaisi kulua uusi viiden vuoden van-
hentumisaika.  

Viimeksi mainitut vanhentumisajat alkaisi-
vat kulua saatavan syntymisestä kuten ny-
kyisinkin. Näin ollen työnantajan tai yrittäjän 
virheellisesti maksaman vakuutusmaksun pa-
lautuksen vanhentumisaika alkaisi kulua 
kunkin virheellisesti suoritetun vakuutus-
maksuerän maksupäivästä lukien. Aiheetto-
masti maksetun korvauksen takaisinperinnän 
vanhentumisaika alkaisi puolestaan kulua jo-
kaisen korvauserän osalta sen maksamispäi-
västä lukien. 

Aiheettomasti maksetun korvauksen osalta 
ehdotettu kymmenen vuoden määräaika kat-
keaisi vain takaisinperintäpäätöksen antami-
sella. Muissa tilanteissa vanhentuminen kat-
keaisi siten kuin vanhentumislain 10 tai 
11 §:ssä säädetään. Vanhentumisajan katkai-
sun jälkeen alkava uusi viiden vuoden van-
hentumisaika voitaisiin myös katkaista van-
hentumislain 10 tai 11 §:ssä säädetyllä taval-
la.  

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen 
(HE 154/2003) työeläkelakeihin tarvittavista 
eläkevakuutusmaksusaatavien vanhentumista 
koskevista erityissäännöksistä. Mainitun eh-
dotuksen mukaan vakuutusmaksun vanhen-
tumista koskeva maatalousyrittäjien eläkelain 
säännös säilyisi nykyisenä, joten tältä osin 
myöskään maatalousyrittäjien tapaturmava-
kuutuslakiin ei tarvita muutoksia. Sen sijaan 
maatalousyrittäjien eläkelakiin ehdotetaan li-
sättäväksi säännös, jonka mukaan aiheetto-
masti maksetun maatalousyrittäjien eläkelain 
mukaisen vakuutusmaksun palautuksen van-
hentumiseen sovellettaisiin samoja määräyk-
siä kuin vastaavaan työntekijäin eläkelain 
(395/1961) mukaiseen eläkevakuutusmak-
suun. Jotta maatalousyrittäjien eläkelain ja 

maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 
mukaisen vakuutusmaksun yhteys säilyisi 
nykyisenä ehdotetaan, että edellä tapaturma-
vakuutuslakiin ehdotetut muutokset eivät 
koskisi maatalousyrittäjien tapaturmavakuu-
tuslain mukaista vakuutusmaksua. Sen sijaan 
maatalousyrittäjien eläkelakiin vakuutusmak-
susaatavan vanhentumista koskeva edellä 
mainitussa hallituksen esityksessä ehdotettu 
muutos on tarpeen saattaa koskemaan myös 
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakia. 
Virheellisesti suoritetun tapaturmavakuutus-
maksun palautus vanhentuisi siten mainitun 
hallituksen esityksen mukaan kymmenessä 
vuodessa saatavan syntyhetkestä lukien. Syn-
tyhetki olisi virheellisesti maksetun vakuu-
tusmaksun maksupäivä. Vanhentumisen voisi 
katkaista vapaamuotoisesti siten kuin van-
hentumislain 10 ja 11 §:ssä säädetään. Van-
hentumisen katkaisemisesta alkaisi kulua uu-
si viiden vuoden pituinen vanhentumisaika. 
Muutoin kuin vakuutusmaksun osalta maata-
lousyrittäjien tapaturmavakuutukseen sovel-
lettaisiin soveltuvin osin tapaturmavakuutus-
lakiin ehdotettavia vanhentumissäännöksiä.  
 
 
3.2. Työttömyysvakuutusmaksu ja työn-

antajan työttömyysturvan omavas-
tuumaksu 

Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun 
lain mukaiset vanhentumissäännökset 

Koska vuoden 2004 alusta voimaan tulevat 
vanhentumislain säännökset eivät koske työt-
tömyysvakuutusmaksua, työttömyysetuuksi-
en rahoituksesta annettua lakia ehdotetaan 
täydennettäväksi. Erityissäännöksissä voi-
daan ottaa samalla huomioon työttömyys-
etuuksien rahoitusjärjestelmän erityispiirteet 
ja  työttömyysvakuutusmaksun perintä tapa-
turmavakuutusmaksun yhteydessä. On tar-
koituksenmukaista, että tapaturmavakuutus-
maksua ja työttömyysvakuutusmaksua kos-
kevat vanhentumissäännökset ovat mahdolli-
simman yhdenmukaiset.  

Vakuutusmaksun liian lyhyt vanhentumis-
aika saattaisi houkutella vakuutusmaksun 
välttämisyrityksiin. Siksi on perusteltua, että 
työttömyysvakuutusmaksun maksuunpanoai-
ka on riittävän pitkä. Vanhentumislain mu-
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kaista kolmen vuoden vanhentumisaikaa voi-
daan pitää liian lyhyenä. Samoin vanhentu-
misajan jatkamismahdollisuus ei ole kaikissa 
tapauksissa tarkoituksenmukaista järjestel-
män toimivuuden kannalta. Ehdotettavilla 
säännöksillä pyritään lyhentämään vanhen-
tumislain tapaan nykyisiä vanhentumisaikoja 
niissä tapauksissa, joissa se on mahdollista 
järjestelmän toimeenpanon kannalta. 

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyys-
etuuksien rahoituksesta annettuun lakiin otet-
taisiin säännös, jonka mukaan vakuutusmak-
su on määrättävä tapaturmavakuutuslaissa 
tarkoitetun vakuutuskauden päättymistä seu-
raavan kalenterivuoden aikana. Vakuutus-
maksun määräämisen jälkeen vakuutuslaitos 
voi hakea työttömyysvakuutusmaksun ulos-
ottoa verojen ja maksujen perimisestä ulosot-
totoimin annetun lain mukaisesti. Määräaika 
asettaa vakuutuslaitoksille velvollisuuden 
selvittää vakuutusmaksun määräytyminen ja 
määrätä vakuutusmaksu. Maksun määräämi-
selle asetetun  kalenterivuoden määräajan 
jälkeen vakuutuslaitos voisi määrätä vakuu-
tusmaksun viiden vuoden aikana, jos vakuu-
tusmaksua ei ole voitu määrätä tai se on mää-
rätty virheellisin perustein.   

Esityksessä ehdotetaan lakiin otettavaksi 
säännös, jonka mukaan työnantajan ja pal-
kansaajan oikeus saada takaisin aiheettomasti 
suoritettu työttömyysvakuutusmaksu tai sen 
ennakko vanhentuu  kymmenen vuoden ku-
luttua  sen maksupäivästä, jollei vanhentu-
mista ole sitä ennen katkaistu. Vanhentumi-
sen katkaisemisesta alkaa kulua uusi viiden 
vuoden vanhentumisaika. Vanhentuminen   
katkeaa  siten kuin velan vanhentumisesta 
annetun lain 10 tai 11 §:ssä säädetään. Työn-
antaja ja palkansaajan työttömyysvakuutus-
maksun ja sen ennakon maksuunpanosta voi-
daan valittaa noudattaen, mitä tapaturmava-
kuutuslain 53 a §:n 3 ja 4 momentissa sääde-
tään. Lain perusteella määrätyn maksun mak-
suunpanosta saa tehdä kirjallisen perustevali-
tuksen tapaturmalautakunnalle kahden vuo-
den kuluessa sitä seuraavan vuoden alusta, 
jona saaminen on määrätty tai maksuunpan-
tu. Jos sellainen valitus tehdään ulosmittauk-
sen johdosta, on lisäksi voimassa, mitä vero-
jen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 
annetussa laissa perustevalituksesta sääde-
tään. Työnantaja ja palkansaaja voivat perus-

tevalituksella saada vahvistettua aiheettomas-
ti maksamansa vakuutusmaksu tai ennakko. 
Aiheettomasti suoritettua vakuutusmaksua tai 
sen ennakkoa koskeva vanhentumissäännös 
on siten tarpeellinen.  

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyys-
etuuksien rahoituksesta annettuun lakiin otet-
taisiin säännös, jonka mukaan omavastuu-
maksun määrästä  ei voi antaa päätöstä sen 
jälkeen kun  viisi vuotta on kulunut omavas-
tuumaksun perimiselle asetetusta ajankoh-
dasta. Jos omavastuumaksusta ei ole annettu 
päätöstä viiden vuoden aikana, päätöstä ei 
voisi enää antaa.  

Lisäpäivien omavastuumaksun palautusta 
olisi haettava  viiden  vuoden kuluessa siitä,  
kun hakemus olisi voitu lain mukaan aikai-
sintaan tehdä. Hakemuksen vireille tulo kes-
keyttäisi määräajan kulumisen. Palautettavaa 
omavastuumaksua koskeva saatava vanhen-
tuisi  viiden vuoden kuluttua päätöksen an-
tamisesta, jollei vanhentumista ole sitä ennen 
katkaistu. Vanhentuminen katkeaa  siten kuin 
velan vanhentumisesta annetun lain 10 tai 
11 §:ssä säädetään.  
 
 
4.  Esityksen vaikutukset   

Esitys lyhentää tapaturmavakuutuksessa ja 
työttömyysvakuutusmaksujärjestelmässä ny-
kyisin noudatettuja, pääosin yleiseen vanhen-
tumislainsäädäntöön perustuvia vanhentu-
misaikoja. Esityksellä ei arvioida olevan 
merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Esitys 
myös selkeyttää tapaturmavakuutus- ja työt-
tömyysvakuutusmaksuasioissa noudatettavia 
vanhentumissäännöksiä.  

Hallintolain ulottaminen koskemaan yleis-
lakina tapaturmavakuutuslain ja maatalous-
yrittäjien tapaturmavakuutuslain toimeenpa-
noa yhdenmukaistaa menettelyn hallinnossa 
noudatettavien hyvän hallinnon periaatteiden 
kanssa. Hallintolain soveltamiseen ehdotetut 
poikkeukset johtuvat vakuutusjärjestelmien 
erityispiirteistä ja ovat välttämättömiä niiden 
toimeenpanon kannalta. Ne eivät kuitenkaan 
vaaranna vakuutetun oikeusturvaa, vaan an-
tavat hänelle osin hallintolakia tehokkaampaa 
suojaa. Esityksellä ei ole sukupuolten tasa-
arvoon kohdistuvia vaikutuksia taikka alueel-
lisia vaikutuksia. 



 HE 159/2003 vp  
  
   

 

17

5.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja 
terveysministeriössä. Valmistelun yhteydessä 
on kuultu oikeusministeriötä hallintolaista 
poikkeavien erityissäännösten osalta. Esityk-
sessä on otettu huomioon oikeusministeriön 
tekemät huomautukset. Lisäksi on kuultu va-
kuutusvalvontavirastoa, asian kannalta kes-
keisinä työmarkkinaosapuolina Teollisuuden 
ja Työnantajain Keskusliittoa, Palvelu-
työnantajat ry:tä, Suomen Ammattiliittojen 
Keskusjärjestö SAK ry:tä, Toimihenkilökes-
kusjärjestö STTK ry:tä, AKAVA ry:tä ja 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK:ta sekä Tapaturmavakuutuslaitosten 
liittoa ja Työttömyysvakuutusrahastoa.  
 
6.  Esitykseen vaikuttavia seikkoja 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen 
yksityisten alojen työeläkelainsäädännön 
muuttamiseksi (HE 154/2003). Siinä työnte-
kijäin eläkelakiin ehdotetut muutokset vai-
kuttavat tässä esityksessä maatalousyrittäjien 
tapaturmavakuutuksessa noudatettaviksi eh-
dotettuihin vakuutusmaksun vanhentumis-
säännöksiin. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut   

1.1. Tapaturmavakuutuslaki 

30 a §. Pykälän 3 momentista poistetaan 
nykyiset lakiviittaukset, joiden mukaan Ta-
paturmavakuutuslaitosten liiton hoitaessa ta-
paturmavakuutuslain mukaisia toimeenpano-
tehtäviä noudatetaan soveltuvin osin hallin-
tomenettelylain, kielilain ja saamen kielen 
käyttämisestä viranomaisissa annetun lain 
säännöksiä. Tammikuun 1 päivänä 2004 
voimaan tuleva uusi kielilaki (423/2003) tu-
lee sovellettavaksi Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liiton toimeenpanotehtäviin ilman nimen-
omaista lakiviittaustakin kyseisen lain omien 
soveltamisalasäännösten kautta. Samoin hal-
lintolakia sovellettaisiin jäljempänä ehdotet-
tavien muutosten seurauksena Tapaturmava-
kuutuslaitosten liittoon lakiin sisältyvien so-
veltamisalasäännösten mukaisesti. Poikkeuk-
sista hallintolain säännöksiin ehdotetaan sää-
dettäväksi jäljempänä. Hallitus on lisäksi an-
tanut eduskunnan käsiteltäväksi esityksen 
saamen kielilaiksi (HE 46/2003 vp), joka eh-
dotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2004 
alusta. Laki ulottuisi Tapaturmavakuutuslai-
tosten liittoon lakiehdotukseen sisältyvien 
lain soveltamisalasäännösten mukaisesti. 

30 d §. Pykälän 4 momentista poistetaan 
edellä 30 a §:n kohdalla todetuin perusteluin 
nykyiset lakiviittaukset kumoutuvaan hallin-
tomenettelylakiin, kielilakiin ja lakiin saa-
men kielen käyttämisestä viranomaisissa.     

35 a §. Pykälässä säädetään ennakkovakuu-
tusmaksun ja tasoitusvakuutusmaksun suorit-
tamisajan sijasta näiden vakuutusmaksusaa-
tavien maksettavaksi erääntymisen ajankoh-
dasta, josta jäljempänä 38 §:ään ehdotettava 
vakuutusmaksusaatavan maksuunpanon van-
hentumisaika laskettaisiin. Vakuutuslaitok-
sen olisi siten määrättävä erääntymisajankoh-
taan mennessä maksuun pantavat vakuutus-
maksut ja vakuutuksenottajalle palautettavan 
tasoitusmaksun määrä. Edellä mainituista 
määräajoista voidaan 37 §:n mukaisesti poi-
keta, jos vakuutuslaitos ei ole voinut määrätä 

työnantajan vakuutusmaksua tai maksu on 
määrätty virheellisesti sen vuoksi, että työn-
antaja on antanut vääriä tietoja tai on laimin-
lyönyt sitä varten välttämättömien tietojen 
antamisen. 

37 §. Pykälän 2 momenttia täydennettäisiin 
siten, että säännöstä voitaisiin soveltaa myös 
tapauksiin, joissa vakuutusmaksun määrää-
misen jälkeen ilmenee, että maksu on mää-
rätty liian alhaiseksi sen vuoksi, että työnan-
taja on antanut virheellisiä tietoja tai laimin-
lyönyt tietojen antamisen. Ehdotetun mo-
mentin mukaan vakuutuslaitos voisi tällaises-
sa tapauksessa määrätä uudelleen kohtuulli-
sen vakuutusmaksun arvioidun vastuun pe-
rusteella ja periä sen työnantajalta enintään 
nelinkertaisena ajalta, jota laiminlyönti tai 
virheelliset tiedot koskevat. Vakuutusmaksua 
näin arvioitaessa tulisi ottaa kuitenkin huo-
mioon vakuutusmaksun määräämistä koske-
vat 35 §:n määräykset. Määrättävästä korote-
tusta vakuutusmaksusta vähennettäisiin työn-
antajan jo aikaisemmin mahdollisesti suorit-
tama vakuutusmaksu.  

38 §. Pykälän 1 momenttiin siirrettäisiin 
nykyisin pykälän 3 ja 4 momentissa olevat 
säännökset työnantajan velvollisuudesta 
maksaa viivästyneelle vakuutusmaksulle vii-
västysajalta korkolain (633/1982) 4 §:n 1 
momentin mukaista viivästyskorkoa sekä 
ulosottotoimin perittävän vakuutusmaksun 
korottamisesta viivästyskoron sijaan.  

Pykälän 2 momentissa säädetään vakuutus-
laitoksen työnantajaan kohdistuvan vakuu-
tusmaksusaatavan vanhentumisesta. Edellä 
ehdotetun 35 a §:n mukaan tasoitusvakuu-
tusmaksu erääntyisi suoritettavaksi vakuutus-
laitoksen määräämänä aikana, kuitenkin vii-
meistään vuoden kuluessa vakuutuskauden 
päättymisestä taikka jos vakuutus on päätty-
nyt kesken vakuutuskauden, vakuutuksen 
päättymisestä. Niin sanottujen päättyneiden 
erikoistariffoitujen vakuutusten osalta tämä 
määräaika voi olla niin sovittaessa enintään 
kolme vuotta. Tarkemmasta erääntymisajasta 
näiden määräaikojen puitteissa määrätään 
kunkin vakuutuslaitoksen vakuutusehdoissa. 
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Ehdotetun momentin ensimmäisen virkkeen 
mukaan vakuutuslaitos ei voisi määrätä työn-
antajan maksettavaksi tämän lain mukaista 
vakuutusmaksua enää sen jälkeen, kun viisi 
vuotta on kulunut vakuutuskauden tasoitus-
vakuutusmaksun erääntymisestä. Tätä van-
hentumisaikaa ei voitaisi katkaista. Siten va-
kuutuslaitos menettäisi oikeuden vakuutus-
kauden vakuutusmaksun saamiseen, jollei si-
tä ole maksuunpantu viiden vuoden kuluttua 
siitä ajankohdasta lukien, jolloin kysymyk-
sessä olevan vakuutuskauden tasoitusvakuu-
tusmaksu vakuutuslaitoksen ehtojen mukaan 
erääntyisi. 

Momentin ensimmäistä virkettä sovellettai-
siin myös 37 §:n mukaan korotettuihin mak-
suihin. Myös tällöin viiden vuoden vanhen-
tumisaika laskettaisiin vakuutuskausittain sii-
tä lukien, kun tasoitusvakuutusmaksu vakuu-
tuksen ehtojen mukaan erääntyisi kunkin va-
kuutuskauden osalta maksettavaksi. Momen-
tin ensimmäinen virke on kirjoitettu niin, ett-
ei se koskisi vakuuttamisvelvollisuuden lai-
minlyönnin vuoksi työnantajalle määrättävää 
korotettua vakuutusmaksua, jonka määrää 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Tällaisen 
maksun määräämisen vanhentumisesta sää-
detään 36 §:ssä, jonka mukaan korotettu 
maksua ei voi määrätä pitemmältä ajalta kuin 
kulumassa olevalta ja kolmelta viimeksi ku-
luneelta vuodelta. 

Momentin toisessa virkkeessä säädettäisiin 
lisäksi tapaturmavakuutuslain mukaan mää-
rätyn työnantajan vakuutusmaksun perinnäs-
tä ja vanhentumisesta. Lain mukaan makset-
tavaksi määrätty vakuutusmaksu voitaisiin 
nykyiseen tapaan ulosottaa ilman tuomiota 
tai päätöstä niin kuin veroulosottolaissa sää-
detään viidessä vuodessa maksun määräämi-
sestä tai maksuunpanosta. Säädös on kirjoi-
tettu siten, että se soveltuu sekä vakuutuslai-
toksen edellä tarkoitetussa viiden vuoden 
ajassa että Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
36 §:ssä säädetyssä ajassa määräämän vakuu-
tusmaksun perintään. Oikeus vakuutusmak-
sun saamiseen olisi siten menetetty, jos sitä 
ei ole peritty työnantajalta viiden vuoden ku-
luessa siitä lukien, kun vakuutusmaksu on 
määrätty. Jos vakuutusmaksun suuruuden 
määrääminen ratkaistaan työnantajan perus-
tevalituksen johdosta muutoksenhakuelimen 
päätöksellä, edellä mainittu viiden vuoden 

aika alkaa kulua muutoksenhakuelimen lain-
voimaisesta päätöksestä. Ehdotettu vanhen-
tumissäännös koskee myös viivästyneelle 
vakuutusmaksusaatavalle perittävää viiväs-
tyskorkoa ja maksun korotusta. 

Pykälän 3 momentissa säädetään työnanta-
jan aiheettomasti maksaman vakuutusmak-
sun palautuksen vanhentumisesta. Vakuutuk-
senottajaa turvaa lain 53 a §:ssä säädetty pe-
rustevalitusoikeus. Sen nojalla vakuutuk-
senottaja voi tehdä vakuutusmaksua koske-
van perustevalituksen tapaturmalautakunnal-
le kahden vuoden kuluessa sitä seuraavan 
vuoden alusta, jona vakuutuslaitos on mak-
suunpannut ennakkovakuutusmaksun tai suo-
rittanut tasoitusvakuutusmaksun ja saada sitä 
kautta muutoksenhakuelimen päätöksen. Täl-
lainen päätös on täytäntöön pantavissa siten 
kuin riita-asiassa annettu lainvoimainen tuo-
mio. Työantajan oikeus saada takaisin aiheet-
tomasti maksamansa vakuutusmaksu vanhen-
tuisi ehdotuksen mukaan kymmenen vuoden 
kuluessa vakuutusmaksun maksupäivästä, 
jollei työnantaja ole sitä ennen katkaissut 
vanhentumista. Vanhentumisen katkaisemi-
sesta alkaisi kulua uusi viiden vuoden van-
hentumisaika. Vanhentuminen katkeaisi siten 
kuin velan vanhentumisesta annetun lain 10 
tai 11 §:ssä säädetään.  

Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan vanhen-
tumissäännöstä, jota sovellettaisiin sellaisiin 
tapaturmavakuutuslain mukaisiin työantajaan 
tai vakuutuslaitokseen kohdistuviin maksu- 
tai suoritusvelvoitteisiin, joita tapaturmava-
kuutuslain muut vanhentumissäännökset ei-
vät koskisi. Säännös on tarkoitettu sovellet-
tavaksi muun muassa vakuutuslaitoksen tai 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton lain 
11 §:n, 12 §:n 3 momentin, 38 b ja 38 c §:n ja 
41 b §:n 6 momentin perusteella työantajaan 
tai vakuutuslaitokseen kohdistamiin sekä 
muihin näihin rinnastettaviin tapaturmava-
kuutuslakiin perustuviin maksu- tai suoritus-
velvoitteisiin. Säännös ei ole tarkoitettu so-
vellettavaksi 35 a §, 36 ja 37 §:ssä tarkoitet-
tuihin vakuutusmaksuihin. Se ei koskisi 
myöskään vakuutetulle maksettavia korvauk-
sia. Niiden osalta vanhentumisesta säädetään 
41 §:ssä, jota ei ehdoteta muutettavaksi. 
Momentissa tarkoitettu maksuvelvollisuus 
olisi määrättävä kymmenen vuoden kuluessa 
siitä lukien, kun vakuutuslaitos tai Tapatur-
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mavakuutuslaitosten liitto sai tietoonsa mak-
sun tai muun suoritusvelvollisuuden perus-
teen. Oikeus tässä ajassa määrätyn maksun 
tai suorituksen perimiseen vanhentuisi, jos si-
tä ei ole peritty viiden vuoden kuluessa mak-
sun määräämisestä, jollei tapaturmavakuutus-
laissa erikseen muuta säädetä. Viimeksi mai-
nittu viittaus koskee takuusuoritusten peri-
mistä, joista säädetään 38 b ja 38 c §:ssä. 

41 a §. Pykälän 3 momentista poistetaan 
erityissäännökset, jotka koskevat asianosai-
sen kuulemista ja eräiden hallintomenettely-
lain periaatteiden soveltamista tapaturma-
asioiden käsittelyssä. Näin ollen tapaturma-
vakuutuslain toimeenpanoon siltä osin kuin 
kysymys on julkisen tehtävän hoitamisesta 
tulevat jatkossa sovellettaviksi hallintolain 
säännökset lukuun ottamatta jäljempänä eh-
dotettavia poikkeussäännöksiä.  

Laissa ehdotetaan säilytettäväksi nykyinen 
alle 15-vuotiaan puhevallan käyttöä koskeva, 
hallintolaista poikkeava säännös. On edelleen 
perusteltua, että edunvalvoja päättäisi huo-
mattavista taloudellisista eduista, jotka voivat 
liittyä myös alle 15-vuotiaalle maksettaviin 
ansionmenetyksen ja pysyvän haitan kor-
vauksiin.  

Lisäksi pykälässä poikettaisiin hallintolain 
esteellisyyssäännöksistä siten, ettei vakuutus-
laitoksen toimihenkilö olisi pelkästään tämän 
asemansa vuoksi esteellinen käsittelemään 
tapaturma-asiaa, jossa vakuutuslaitos, jonka 
palveluksessa hän toimii, on työnantajan 
asemassa eikä myöskään asiaa, joka koskee 
vakuutuslaitoksessa tapaturmavakuutuksen 
ottanutta työnantajaa, tällaisen työantajan 
palveluksessa olevaa henkilöä tai yrittäjää.    

41 d §. Pykälään lisätään säännös, jonka 
tarkoituksena on selkeyttää vakuutuslaitok-
sen palveluksessa toimivan asiantuntijalääkä-
rin asemaa tapaturmakorvausasioissa suh-
teessa terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annettuun lakiin. Momenttiin lisättäisiin 
määräys, jonka mukaan tapaturmavakuutus-
laitoksen asiantuntijalääkärinä toimivan lää-
kärin tapaturmakorvausasiassa antamaan lää-
ketieteelliseen arvioon ei sovelleta, mitä ter-
veydenhuollon ammattihenkilöistä annetun 
lain 23 §:ssä säädetään. Mainittu säännös 
koskee laillistetun lääkärin tuomioistuimelle 
tai muulle julkiselle viranomaiselle esitettä-
väksi tarkoitettuun lääkärinlausuntoon lisää-

mää vahvistusta, jonka perusteella todistus 
tai lausunto on pätevä ilman valallista vah-
vistusta, jollei tuomioistuin toisin määrää.  

Ehdotettavalla säännöksellä halutaan ko-
rostaa sitä, että vakuutuslaitoksen asiantunti-
jalääkärin ja vahingoittunutta hoitavan lääkä-
rin asema ja tehtävät eroavat toisistaan. Ta-
paturmavakuutuslaitoksen asiantuntijalääkä-
rin tehtävänä on asiantuntemuksensa puitteis-
sa antaa lääketieteellinen arvio korvausasian 
ratkaisuun vaikuttavasta lääketieteellisestä 
seikasta. Useimmiten kysymys on lääketie-
teellisestä syy-yhteydestä tapaturman ja va-
hingoittuneen oireiden välillä sekä työky-
kyyn ja yleiseen haittaa vaikuttavien toimin-
takyvyn rajoitusten arvioinnista. Korvausasi-
an ratkaisuun vaikuttavat useimmiten myös 
muut kuin lääketieteelliset seikat. Asiantunti-
jalääkäri osallistuu suullisesti ja kirjallisesti 
korvausratkaisun tekemiseen yhtenä asian-
tuntijana juristien, korvauskäsittelijöiden ja 
muiden hänen kanssaan samassa asemassa 
olevien asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntija-
lääkäri toimii korvausasian käsittelyssä ja 
ratkaisemisessa osana vakuutuslaitoksen rat-
kaisuprosessia. Hän ei siten ole vakuutuslai-
toksen ulkopuolinen tietolähde eikä hänen 
antamastaan arviosta kuulla erikseen asian-
osaista. Edellä mainittujen asiantuntijoiden 
kokonaisarvion perusteella hakijalle annetaan 
perusteltu päätös, johon hän voi hakea muu-
tosta. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
annettu laki sääntelee hoitavan lääkärin ja 
potilaan välistä suhdetta. Tällaista suhdetta ei 
ole vakuutuslaitoksen asiantuntijalääkärin ja 
vahingoittuneen tai muun asiakkaan välillä.  

41 e §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin 
siitä, miten vakuutuslaitoksen tapaturma-
asiassa antama päätös annetaan tiedoksi. 
Säännöksellä poikettaisiin hallintolain 
60 §:stä, jonka mukaan tiedoksianto on toi-
mitettava postitse saantitodistusta vastaan, 
jos se koskee velvoittavaa päätöstä, jonka 
tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenha-
kuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vai-
kuttava määräaika. Ehdotuksen mukaan va-
kuutuslaitoksen tapaturma-asioissa tekemät 
päätökset annettaisiin nykyiseen tapaan tie-
doksi lähettämällä päätös sen vastaanottajalle 
tämän ilmoittamaan postiosoitteeseen kirjeel-
lä ilman saantitodistusta. Samaa tiedoksian-
totapaa noudatettaisiin myös vakuutuslaitok-
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sen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton lait-
taessa maksuun tapaturmavakuutuslain mu-
kaisia maksuja. Ehdotettu tiedoksiantotapa 
on perusteltua tapaturmavakuutusasioissa 
vuosittaisten asioiden suuren lukumäärän 
vuoksi. Nykyisen käytännön mukaisen pää-
tösten tiedoksiantotavan säilyttämisen ei voi-
da katsoa vaarantavan asianosaisten oikeus-
turvaa. Päätökseen olisi merkittävä paitsi 
vastaanottajan nimi, myös päivä, jona päätös 
on postitettu ja vastaanottajan vakuutuslai-
tokselle ilmoittama osoite. Tapaturmavakuu-
tuslain mukaan valittajan katsotaan saaneen 
tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä sen 
päivän jälkeen, jona päätös on postitettu hä-
nen ilmoittamaansa osoitteeseen.  

53 f §. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin 
asiavirheen korjaamisen edellytykseksi hal-
lintolain 50 §:ää vastaavasti myös päätöstä 
tehtäessä tapahtunut menettelyvirhe. Tapa-
turmavakuutuslaissa ehdotetaan muutoin säi-
lytettäväksi nykyinen asiavirheen korjaamis-
ta koskeva erityissäännös, jolla poikettaisiin 
hallintolain 50 §:stä sillä osin, että asiavir-
heen korjaaminen asianosaisen vahingoksi 
edellyttäisi tapaturma-asioissa aina asian-
osaisen suostumusta.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hallin-
tolaista poikkeavasti myös kirjoitus- ja las-
kuvirheen oikaisun osalta. Asianosaiselle 
kohtuuttomaan lopputulokseen johtavaa kir-
joitus- ja laskuvirheen taikka muun niihin 
verrattavan virheen korjausta ei voisi tehdä 
hallintolain 51 §:stä poiketen silloinkaan, kun 
se on aiheutunut asianosaisen omasta menet-
telystä. 

Pykälän nykyinen 3—4 momentti kumot-
taisiin.  

53 g. Pykälään lisättävä 4 momentissa sää-
dettäisiin aiheettomasti maksetun korvauksen 
takaisinperintää koskevasta vanhentumisesta. 
Aiheettomasti maksettu korvaus olisi perittä-
vä takaisin kymmenen vuoden kuluessa sen 
maksupäivästä lukien. Siten yli kymmenen 
vuotta aikaisemmin aiheettomasti maksetun 
etuuden takaisinperimisestä ei voitaisi enää 
antaa päätöstä. Takaisinperintäpäätöksellä 
vahvistettu saatava vanhentuisi viiden vuo-
den kuluttua takaisinperintäpäätöksen anta-
misesta, jollei velan vanhentumista ole sitä 
ennen katkaistu. Vanhentumisen katkaisu-
menettelyn ja vanhentumisen katkeamisen 

osalta olisi voimassa, mitä siitä velan van-
hentumisesta annetun lain 10 ja 11 §:ssä sää-
detään. Tästä vanhentumisen katkaisusta al-
kaisi kulua uusi, viiden vuoden pituinen van-
hentumisaika. 
 
1.2. Maatalousyrittäjien tapaturmava-

kuutuslaki 

22 §. Pykälän 1 momentti ehdotetaan tar-
kistettavaksi siten, että siinä oleva viittaus-
säännös työntekijäin eläkelain 19 §:ään tar-
kennettaisiin koskemaan sanotun pykälän 1 
momentin viimeistä virkettä sekä pykälän 2 
ja 3 momenttia. Muutoksen seurauksena ai-
heettomasti maksetun tapaturmavakuutus-
maksun palautuksen vanhentumiseen sovel-
lettaisiin samoja määräyksiä kuin vastaavaan 
maatalousyrittäjien eläkelain mukaiseen elä-
kevakuutusmaksuun. Lisäksi pykälässä oleva 
viittaussäännös työntekijäin eläkelain 
16 §:ään kumottaisiin, jolloin todistajan kuu-
lemisen osalta noudatettaisiin hallintolain 
säännöksiä. 
 
1.3. Laki työttömyysetuuksien rahoituk-

sesta 

22 §. Maksuvelvollisuuden laiminlyönti. 
Pykälää ehdotetaan muutettavaksi sanamuo-
doltaan ehdotettua tapaturmalain  37 §:ää 
vastaavaksi. Jos työnantaja on antanut vir-
heellisiä tietoja tai laiminlyönyt vakuutus-
maksun määräämistä varten tarpeellisten tie-
tojen antamisen, noudatettaisiin tapaturma-
vakuutuslain 37 §:n säännöksiä. Vakuutuslai-
toksella on tällöin tapaturmavakuutuslain 
37 §:n mukaan oikeus määrätä työnantajalle 
tapaturmavakuutuslain 35 §:n säännösten 
mukaisesti arvioidun vastuun perusteella 
kohtuullisena pidettävä vakuutusmaksu enin-
tään nelinkertaisena ajalta, jota laiminlyönti 
tai virheelliset tiedot koskevat. Työttömyys-
vakuutusmaksu määrätään vastaavasti samal-
ta ajalta työttömyysetuuksien rahoituksesta 
annetun lain 22 §:n mukaisesti.  

26 §. Maksujen vanhentuminen. Pykälä on 
uusi. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan sää-
dettäväksi ajasta, jonka kuluessa vakuutuslai-
toksen on määrättävä työttömyysvakuutus-
maksu. Esityksessä ehdotetaan, että työttö-
myysvakuutusmaksu on määrättävä tapatur-



 HE 159/2003 vp  
  
   

 

22

mavakuutuslain mukaista vakuutuskautta 
seuraavan kalenterivuoden aikana. Mikäli lo-
pullista vakuutusmaksua ei ole voitu määrätä 
tai se on määrätty virheellisin perustein, va-
kuutusmaksua ei voisi määrätä sen jälkeen, 
kun viisi vuotta on kulunut edellä mainitun 
kalenterivuoden päättymisestä. Kun vakuu-
tusmaksu määrätään ehdotetun viiden vuoden 
kuluessa, voidaan vakuutusmaksu ulosottaa 
verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min annetussa laissa säädetyn viiden  vuoden 
ajan, jonka jälkeen oikeus maksun saamiseen 
on menetetty.  

Ehdotetun lain 22 § 1 momentin mukaan 
jos työnantaja on antanut virheellisiä tietoja 
tai laiminlyönyt vakuutusmaksun määräämis-
tä varten tarpeellisten tietojen antamisen, 
noudatettaisiin vastaavasti tapaturmavakuu-
tuslain 37 §:n säännöksiä. Lain 26 §:n 1 mo-
mentissa ehdotettu viiden vuoden määräaika 
vakuutusmaksun määräämiselle koskisi myös 
tätä vakuutusmaksua. Jos  työttömyysvakuu-
tusmaksua ei määrätä viimeistään viiden 
vuoden aikana vakuutuskauden päättymistä 
seuraavan kalenterivuoden jälkeen, maksua 
ei voitaisi enää määrätä. On tarkoituksenmu-
kaista, että myös näissä tapauksissa on ole-
massa määräaika, jonka kuluessa lopullinen 
vakuutusmaksu on määrättävä. Tällöin työt-
tömyysvakuutusmaksuna voidaan periä koh-
tuullisena pidettävä vakuutusmaksu enintään 
nelinkertaisena ajalta, jota virheelliset tiedot 
tai laiminlyönti koskevat.  

Viiden vuoden määräaika vakuutusmaksun 
määräämiselle koskisi myös tapauksia, joissa  
vakuutusmaksun perusteena olevien tietojen 
havaitaan  olevan virheellisiä ja vakuutus-
maksua  oikaistaan virheellisten tietojen joh-
dosta takautuvasti jos se on muutoin mahdol-
lista. Kyseessä olevilla tapauksilla tarkoite-
taan esimerkiksi työnantajan palkkailmoituk-
seen tulevia muutoksia ja täsmennyksiä tai 
kun vakuutusmaksun määräämisessä on ta-
pahtunut jokin virhe.   

Lain 22 § 1 momentin mukaan työnantaja, 
joka on laiminlyönyt tapaturmavakuutuslain 
mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa ja  si-
ten myös työttömyysvakuutusmaksujen suo-
rittamisen, on velvollinen suorittamaan työt-
tömyysvakuutusmaksun tapaturmavakuutus-
lain 36 §:n nojalla maksuunpannun vakuu-
tusmaksun lisämaksuna. Työttömyysvakuu-

tusmaksu peritään tällöin enintään nelikertai-
sesti korotettuna. Maksut peritään siltä ajalta, 
jota laiminlyönti koskee, ei kuitenkaan pi-
temmältä ajalta kuin kulumassa olevalta ja 
kolmelta viimeksi kuluneelta kalenterivuo-
delta. Edellä mainitut tapaturmalain 36 §:n 
mukaiset maksut erääntyvät kun ne määrä-
tään ja maksu voidaan ulosottaa verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa säädetyn viiden  vuoden ajan, 
jonka jälkeen oikeus maksun saamiseen on 
menetetty. Ehdotettu 26 §:n 1 momentti ei 
koskisi edellä mainittuja tapauksia.  

Lain 26 § 2 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi työnantajan tai palkansaajan aiheet-
tomasti maksaman vakuutusmaksun palau-
tusoikeuden vanhentumisesta. Aiheettomasti 
suoritettu vakuutusmaksu käsittäisi työnanta-
jan liikaa maksaman ennakon ja vakuutus-
maksun sekä palkansaajalta pidätetyn vakuu-
tusmaksun.  

Työnantajan ja palkansaajan työttömyys-
vakuutusmaksun ja sen ennakon maksuun-
panosta voidaan valittaa noudattaen, mitä ta-
paturmavakuutuslain 53 a §:n 3 ja 4 momen-
teissa säädetään. Työnantaja ja palkansaaja 
voivat tehdä kyseisen lainkohdan nojalla 
maksua koskevan perustevalituksen tapatur-
malautakunnalle kahden vuoden kuluessa sitä 
seuraavan vuoden alusta, jona saaminen on 
määrätty tai maksuunpantu ja saada sitä kaut-
ta muutoksenhakuelimen päätöksen. Tällai-
nen päätös on täytäntöön pantavissa siten 
kuin riita-asiassa annettu lainvoimainen tuo-
mio. Työantajan ja palkansaajan oikeus saada 
takaisin aiheettomasti maksamansa maksu 
vanhentuisi ehdotuksen mukaan kymmenen 
vuoden kuluessa vakuutusmaksun maksupäi-
västä, jollei vanhentumista sitä ennen ole 
katkaistu. Vanhentumisen katkaisemisesta 
alkaisi kulua uusi viiden vuoden vanhentu-
misaika. Saatavan vanhentumiselle ei säädet-
täisi lopullista vanhentumisaikaa vaan saata-
van vanhentuminen voitaisiin katkaista aina 
uudelleen.  

Vanhentuminen katkeaisi siten kuin velan 
vanhentumisesta annetun lain 10 tai 11 §:ssä 
säädetään. Takaisinperintäsaatavan vanhen-
tuminen voidaan katkaista joko vapaamuo-
toisilla tai oikeudellisilla katkaisutoimilla. 
Katkaisutoimilta edellytetään, että katkaisu-
toimen tekee joko velkoja tai velallinen. Li-
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säksi edellytetään, että katkaisutoimen yh-
teydessä saatava yksilöidään riittävästi ja että 
toinen osapuoli saa katkaisutoimesta tiedon.  

Ehdotetun 26 §:n 3 momentin mukaan 
omavastuumaksun määrästä  ei voisi antaa 
päätöstä sen jälkeen kun  viisi vuotta on ku-
lunut omavastuumaksun perimiselle 24 b §:n 
1 tai 2 momentissa asetetusta ajankohdasta. 
Omavastuumaksu peritään 24 §:n 1 momen-
tin 1 kohdan mukaisesti lisäpäiväoikeuden 
alkaessa ja 24 §:n 1 momentin 2 kohdan mu-
kaisesti irtisanotun työntekijän täytettyä 63 
vuotta. Lain 24 b §:n 2 momentin mukaan jos 
työnantaja on tehnyt irtisanomansa lisäpäi-
viin oikeutetun henkilön kanssa toistaiseksi 
voimassa olevan työsopimuksen ja työntekijä 
on ollut sanotussa työssä vähintään vuoden, 
työttömyysvakuutusrahasto palauttaa työnan-
tajalle hakemuksesta sen osan lisäpäivien 
omavastuumaksusta, jota koskeva osa jää 
käyttämättä. Jos työnantaja irtisanoo työnte-
kijän uudelleen, peritään omavastuumaksu 
heti työttömyyden alkaessa sen estämättä, 
mitä 24 §:n 2 momentin 1 kohdassa sääde-
tään. Päätöksen antamiselle asetettavan mää-
räajan alkaminen on tarkoituksenmukaista 
kytkeä edellä mainittuihin ajankohtiin. Työt-
tömyysvakuutusrahasto voi siinä vaiheessa 
saada omavastuumaksun määräämiseksi tar-
vittavia tietoja ja ryhtyä selvittämään asiaa. 
Työttömyysvakuutusrahaston on tehtävä pää-
tös omavastuumaksun määrästä. Omavas-
tuumaksua koskevalla päätöksellä asetettu 
omavastuumaksu saadaan ulosottaa ilman 
tuomiota siten kuin verojen ja maksujen pe-
rimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
säädetään. Verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetun lain mukaan saami-
nen on maksuvelvolliselta perittävä viiden 
vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden 
alusta lukien, jona saaminen on määrätty tai 
maksuunpantu, uhalla, että oikeus maksun 
saamiseen on menetetty.   

Ehdotetun 26 §:n 4 momentin mukaan lisä-
päivien omavastuumaksun palautusta on  
haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun 
hakemus olisi voitu lain 24 b §:n 2 momentin 
mukaan aikaisintaan tehdä. Jos työnantaja on 
tehnyt irtisanomansa lisäpäiviin oikeutetun 
henkilön kanssa toistaiseksi voimassa olevan 
työsopimuksen ja työntekijä on ollut sanotus-
sa työssä vähintään vuoden, työttömyysva-

kuutusrahasto palauttaa työnantajalle hake-
muksesta sen osan lisäpäivien omavastuu-
maksusta, jota koskeva osa jää käyttämättä. 
Hakemuksen vireilletulo keskeyttäisi viiden 
vuoden määräajan kulumisen. Työttömyys-
vakuutusrahastolle syntyy velvollisuus antaa 
omavastuumaksun palauttamista koskeva 
päätös lain 24 c §:n mukaisesti.  Palautetta-
vaa omavastuumaksua koskeva saatava van-
hentuu  viiden vuoden kuluttua päätöksen an-
tamisesta, jollei vanhentumista ole sitä ennen 
katkaistu. Vanhentuminen katkeaa  siten kuin 
velan vanhentumisesta annetun lain 10 tai 
11 §:ssä säädetään. Saatavan vanhentumisel-
le ei säädettäisi lopullista vanhentumisaikaa 
vaan saatavan vanhentuminen voitaisiin kat-
kaista aina uudelleen.  
 
2.  Voimaantulo 

2.1. Laki tapaturmavakuutuslain muut-
tamisesta  

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu, aikaisintaan 
kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 2004. Lain 
voimaantulosäännökseen ehdotetaan otetta-
vaksi tapaturmavakuutuslain mukaisten ai-
heettomasti maksettujen korvausten takaisin-
perimiselle, takaisinperintäpäätöksellä vah-
vistetuille korvaussaataville, vakuutusmaksu-
jen ja muiden maksujen maksuunpanolle, 
maksuunpannuille vakuutusmaksusaataville 
ja aiheettomasti suoritettujen vakuutusmak-
sujen palauttamiselle ehdotettujen vanhen-
tumisaikojen johdosta siirtymäsäännös. La-
kiin ehdotetut vanhentumisajat koskisivat 
myös sellaisia saatavia, jotka ovat syntyneet 
ennen lain voimaantuloa. Niitä koskevia 
vanhentumisaikoja laskettaessa otettaisiin 
huomioon myös ennen lain voimaantuloa ku-
lunut aika kuitenkin siten, että tällaisen saa-
tavan vanhentuminen tapahtuisi aikaisintaan 
kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta, 
jollei saatavan vanhentuminen tapahtuisi 
myös lain voimaan tullessa voimassa olevien 
vanhentumissäännösten mukaan tätä ennen. 
Voimaantulosäännöksessä saatavalla tarkoi-
tettaisiin kaikkia edellä mainittuja korvauksia 
ja maksuja. Siirtymäsäännöksen kolmen 
vuoden määräajalla olisi merkitystä aikai-
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sempaa lyhyempien vanhentumisaikojen ta-
kia, jotta velkojalle jäisi riittävä aika reagoi-
da. Samanpituinen kolmen vuoden siirtymä-
aika on vanhentumislain voimaantulosään-
nöksessä. Voimaantulosäännökseen sisältyisi 
lisäksi 35 a §:ää koskeva perusindeksisään-
nös. 

Lailla ehdotetaan kumottavaksi tapaturma-
vakuutuslain täytäntöönpanosta annetun ase-
tuksen (850/1948) 6 §. Virka-avun saaminen 
todistajan kuulemiseen valan tai vakuutuksen 
nojalla ja asianosaisen kuulemiseen totuus-
vakuutuksen nojalla määräytyisi siten jatkos-
sa hallintolain 40 §:n nojalla.  
 
2.2. Maatalousyrittäjien tapaturmava-

kuutuslaki  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu, aikaisintaan kuiten-
kin 1 päivänä tammikuuta 2004. Lakia sovel-
lettaisiin myös ennen lain voimaan tuloa syn-
tyneisiin saataviin, minkä vuoksi sitä koske-
vaan voimaantulosäännökseen otettaisiin ta-
paturmavakuutuslakia vastaava, ennen lain 
voimaan tuloa syntyneitä saatavia koskeva 
siirtymäsäännös.  
 
2.3. Laki työttömyysetuuksien rahoituk-

sesta annetun lain muuttamisesta 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu, aikaisintaan 
kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 2004. Työt-
tömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 
mukaisten vakuutusmaksujen määräämiselle 
ja aiheettomasti suoritettujen vakuutusmak-
sujen palauttamiselle ehdotettujen vanhen-
tumisaikojen johdosta ehdotetaan voimaantu-
losäännökseen otettavaksi siirtymäsäännös.  

Lain 26 §:n 1 ja 2 momenttiin ehdotetut 
vanhentumisajat koskisivat myös ennen lain 
voimaantuloa määrättävää vakuutusmaksua 
tai aiheettomasti suoritettavaa työttömyysva-
kuutusmaksua tai sen ennakkoa. Tällöin van-
hentumisaikoja laskettaessa otetaan huomi-
oon myös ennen lain voimaantuloa kulunut 

aika. Oikeus määrätä vakuutusmaksu lakkaa 
tai saatava vanhentuu kuitenkin tämän lain 
nojalla aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua 
lain voimaantulosta, jollei se lakkaisi tai 
vanhentuisi myös aikaisemmin voimassa ol-
leiden säännösten mukaan tätä ennen.  Siir-
tymäsäännöksen kolmen vuoden määräajalla 
olisi merkitystä aikaisempaa lyhyempien 
vanhentumisaikojen takia, jotta velkojalle 
jäisi riittävä aika reagoida. Samanpituinen 
kolmen vuoden siirtymäaika on vanhentu-
mislain voimaantulosäännöksessä. 

Lain työttömyysetuuksien rahoituksesta 
annetun lain muuttamisesta 26 §:n 3 ja 4 
momentit ehdotetaan tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2009 saman aikaisesti 
lailla 1301/2002 työnantajan työttömyystur-
van omavastuusta säädettyjen säädösten 
kanssa.  
 
3.  Säätämisjärjes tys  

Tapaturmavakuutuslakiin ja maatalousyrit-
täjien tapaturmavakuutuslakiin ehdotetut vä-
häiset poikkeukset hallintolain säännöksistä 
eivät vaaranna perustuslain mukaisten hyvän 
hallinnon vaatimusten toteutumista. Poikke-
ukset ovat välttämättömiä tapaturmavakuu-
tusjärjestelmien toimeenpanon kannalta ja 
poikkeussäännökset myös osin takaavat asi-
anosaiselle hallintolakia tehokkaamman suo-
jan toimeentuloturvan toteutumisessa.   

Vanhentumislaki on annettu tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä. Siinä muun muas-
sa säädetään velkoihin aiemmin sovellettuja 
vanhenemisaikoja lyhyempiä vanhentumisai-
koja, joiden voimaantulossa sovelletaan sa-
manpituista kolmen vuoden siirtymäaikaa 
kuin nyt kysymyksessä olevissa lakiehdotuk-
sissa. Nyt ehdotetuissa lainmuutoksissa ei ole 
heikennetty korvauksensaajan maksussa ole-
via etuuksia eivätkä ne vaikuta vakuutetun 
turvaan. Hallitus katsoo, että ehdotetut lait 
voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 

1. 

 
 
 
 

Laki 

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 30 a §:n 3 

momentti, 30 d §:n 4 momentti, 35 a § , 37 §:n 2 momentti, 38 §, 41 a §:n 3 momentti, 41 d §, 
41 e §:n 1 momentti ja 53 f §,  

sellaisina kuin ne ovat, 30 a §:n 3 momentti, 30 d §:n 4 momentti ja 37 §:n 2 momentti laissa 
723/2002, 35 a § laissa 748/2003, 38 §, 41 d § ja 41 e §:n 1 momentti laissa 1204/1996, 41 
a §:n 3 momentti laissa 1329/1999 ja 53 f § laissa 893/1994,   

lisätään 53 g §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 893/1994, uusi 4 momentti seu-
raavasti: 
 

30 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton käsitel-
lessä tämän lain mukaisia korvaus- ja vakuut-
tamisvelvollisuutta koskevia asioita noudate-
taan lisäksi soveltuvin osin, mitä tässä laissa 
säädetään vakuutuslaitoksista.   
 
 

30 d § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lausuntoasioiden käsittely on lautakunnas-
sa kirjallinen. Valtioneuvoston asetuksella 
säädetään asian ratkaisemisesta lautakunnas-
sa, lautakunnan päätösvaltaisuudesta ja hal-
linnosta sekä lautakunnan lausunnon muo-
dosta. Lautakunta vahvistaa lausuntopyyn-
nöissä käytettävät lomakkeet. Lautakunnan 
toiminnasta aiheutuvat menot luetaan Tapa-
turmavakuutuslaitosten liiton kustannuksiksi. 
 
 

35 a § 
Vakuutuskauden vakuutusmaksun muodos-

tavat ennakkovakuutusmaksu ja tasoitusva-
kuutusmaksu. Mitä 35 §:n 2 momentissa sää-

detään vakuutusmaksusta, koskee vastaavasti 
myös ennakkovakuutusmaksua. Vakuutus-
kauden ennakkovakuutusmaksu erääntyy 
maksettavaksi vakuutuslaitoksen määräämä-
nä aikana. Jos vakuutuskauden lopullinen 
vakuutusmaksu ylittää tai alittaa perityn en-
nakkovakuutusmaksun määrän, vakuutuk-
senottajalta peritään tai hänelle palautetaan 
tasoitusvakuutusmaksuna lopullisen maksun 
ja ennakkomaksujen erotus. Tasoitusvakuu-
tusmaksuna perittävä tai palautettava määrä 
erääntyy maksettavaksi vakuutuslaitoksen 
määräämänä aikana. Tasoitusvakuutusmaksu 
erääntyy kuitenkin maksettavaksi viimeistään 
vuoden kuluessa vakuutuskauden päättymi-
sestä tai jos vakuutus on päättynyt kesken 
vakuutuskauden, vakuutuksen päättymisestä, 
jollei 37 §:n 2 momentista muuta johdu. 
Päättyneiden erikoistariffoitujen vakuutusten 
osalta tämä määräaika saa kuitenkin olla yhtä 
vuotta pidempi, jos siitä on vakuutuksenotta-
jan kanssa sovittu, kuitenkin enintään kolme 
vuotta. Vakuutuslaitos voi vakuutusehdoissa 
määritellä määrän, jota pienempiä tasoitus-
vakuutusmaksuja ei peritä eikä palauteta. 
Tämä määrä saa olla enintään 8,41 euroa.  
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37 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos vakuutuslaitos ei ole voinut määrätä 
työnantajan maksettavaksi vakuutusmaksua 
35 ja 35 a §:n mukaisesti tai jos työnantajan 
vakuutusmaksu on määrätty liian alhaiseksi 
sen vuoksi, että työnantaja on laiminlyönyt 1 
momentissa säädettyjen tietojen antamisen 
tai on antanut tiedot virheellisinä, vakuutus-
laitoksella on oikeus määrätä 35 §:n sään-
nökset huomioon ottaen työnantajalle arvioi-
dun vastuun perusteella kohtuullisena pidet-
tävä vakuutusmaksu enintään nelinkertaisena 
ajalta, jota laiminlyönti tai virheelliset tiedot 
koskevat. Näin määrätystä vakuutusmaksusta 
vähennetään työnantajan viimeksi mainitulta 
ajalta aikaisemmin suorittama vakuutusmak-
su.  
 

38 § 
Työnantajan on suoritettava tämän lain 

mukaiselle viivästyneelle vakuutusmaksulle 
viivästymisajalta vuotuista viivästyskorkoa 
korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa 
säädetyn korkokannan mukaan. Ulosottotoi-
min perittävää vakuutusmaksua korotetaan 
kertakaikkisesti 10 prosenttia. Vakuutuslaitos 
voi kuitenkin korotuksen sijasta jättäessään 
vakuutusmaksun ulosotettavaksi periä saata-
valleen edellä mainittua viivästyskorkoa. 

Vakuutuslaitos ei saa määrätä työnantajan 
maksettavaksi vakuutusmaksua sen jälkeen, 
kun viisi vuotta on kulunut vakuutuskauden 
tasoitusvakuutusmaksun erääntymispäivästä. 
Tämän lain mukaisesti määrätty työnantajan 
vakuutusmaksu ja sille suorituksen viivästy-
misen ajalta 1 momentin mukaan perittävä 
viivästyskorko ja vakuutusmaksun korotus 
saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä 
niin kuin verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) 
säädetään.  

Työantajan oikeus saada takaisin aiheetto-
masti suorittamansa vakuutusmaksu vanhen-
tuu kymmenen vuoden kuluttua vakuutus-
maksun maksupäivästä, jollei vanhentumista 
ole sitä ennen katkaistu. Vanhentuminen kat-
keaa siten kuin velan vanhentumisesta anne-
tun lain (728/2003) 10 tai 11 §:ssä säädetään. 
Vanhentumisen katkaisemisesta alkaa kulua 
uusi viiden vuoden vanhentumisaika. 

Vakuutuslaitos ja Tapaturmavakuutuslai-

tosten liitto eivät saa määrätä työnantajan tai 
vakuutuslaitoksen maksettavaksi 11 §:ään, 
12 §:n 3 momenttiin, 38 b ja 38 c §:ään tai 41 
b §:n 6 momenttiin  perustuvaa tai muuta 
näihin rinnastettavaa tämän lain mukaista 
maksua tai suoritusta sen jälkeen, kun kym-
menen vuotta on kulunut siitä, kun vakuutus-
laitos tai Tapaturmavakuutuslaitosten liitto 
sai tietoonsa maksu- tai suoritusvelvollisuu-
den perusteen. Jollei muualla tässä laissa toi-
sin säädetä, tällaista maksua tai  suoritusta ei 
saa periä sen jälkeen, kun viisi vuotta on ku-
lunut sen määräämisestä.   
 

41 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Alle 15-vuotiaan puhevaltaa muussa kuin 
henkilöä koskevassa asiassa käyttää hänen 
edunvalvojansa. Vakuutuslaitoksen toimi-
henkilö ei ole pelkästään tämän asemansa 
vuoksi esteellinen käsittelemään tämän lain 
täytäntöönpanoon kuuluvaa asiaa, jossa va-
kuutuslaitos, jonka palveluksessa hän toimii, 
on työnantajan asemassa, eikä myöskään asi-
aa, joka koskee vakuutuslaitoksessa tämän 
lain mukaisen turvan järjestänyttä työnanta-
jaa, tällaisen työantajan palveluksessa olevaa 
tai yrittäjää. 
 

41 d § 
Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä korva-

usasia koskee lääketieteellisen seikan arvi-
ointia, laillistetun lääkärin on osallistuttava 
asian käsittelyyn ja merkittävä kannanottonsa 
asiakirjoihin. Lääkärin tässä toimessa anta-
maan arvioon ei sovelleta, mitä terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetun lain 
(559/1994)23 §:ssä säädetään.  
 
 

41 e § 
Vakuutuslaitoksen on annettava tämän lain 

mukainen päätös ja maksuunpano tiedoksi 
lähettämällä se vastaanottajalle tämän ilmoit-
tamaan postiosoitteeseen kirjeellä. Päätös on 
kirjoitettava suomeksi tai ruotsiksi sen mu-
kaan, mikä on vahingoittuneen tai, jos asia 
koskee hänen edunsaajaansa, tämän kieli. 
Päätökseen on merkittävä myös päivä, jona 
se on postitettu, vastaanottajan nimi sekä tä-
män vakuutuslaitokselle ilmoittama osoite. 
— — — — — — — — — — — — — — 



 HE 159/2003 vp  
  
   

 

27

53 f § 
Jos vakuutuslaitoksen päätös perustuu sel-

västi virheelliseen tai puutteelliseen selvityk-
seen tai ilmeisen väärään lain soveltamiseen 
taikka päätöstä tehtäessä on tapahtunut me-
nettelyvirhe, vakuutuslaitos voi poistaa vir-
heellisen päätöksensä ja ratkaista asian uu-
delleen. Päätöksen korjaaminen asianosaisen 
vahingoksi edellyttää kuitenkin, että asian-
osainen suostuu päätöksen korjaamiseen.  

Vakuutuslaitoksen on korjattava päätökses-
sään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe 
tai muu niihin verrattava selvä virhe. Virhettä 
ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen 
johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulok-
seen. 
 

53 g §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Aiheettomasti maksettu korvaus on perittä-
vä takaisin kymmenen vuoden kuluessa sen 
maksupäivästä lukien. Takaisinperintäpää-
töksellä vahvistettu saatava vanhentuu viiden 
vuoden kuluttua päätöksen antamisesta, jollei 
vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. Ta-
kaisinperintäpäätöksellä vahvistetun saatavan 
vanhentuminen katkeaa siten kuin velan van-

hentumisesta annetun lain 10 tai 11 §:ssä 
säädetään. Tämän vanhentumisajan katkai-
semisesta alkaa kulua uusi viiden vuoden 
vanhentumisaika. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

200 . 
Tämän lain 38 §:ää ja 53 g §:n 4 momenttia 

sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa 
syntyneeseen saatavaan. Tällaisen saatavan 
vanhentumisaikaa laskettaessa otetaan huo-
mioon myös ennen lain voimaantuloa kulu-
nut aika. Vakuutusmaksun erääntymisaikaa 
vastaa tällöin tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olevan 35 a §:n mukainen määräai-
ka. Kysymyksessä oleva saatava vanhentuu 
kuitenkin tämän lain nojalla aikaisintaan 
kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta, 
jollei se tätä ennen vanhentuisi tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olevien säännös-
ten mukaan.   

Tätä lakia sovellettaessa 35 a §:ssä säädet-
tyä rahamäärää pidetään vuoden 1971 yleistä 
palkkatasoa vastaavana.  

Tällä lailla kumotaan tapaturmavakuutus-
lain täytäntöönpanosta 3 päivänä joulukuuta 
1948 annetun asetuksen (850/1948) 6 §. 

————— 
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2. 

 
 

Laki 

maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain  22 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 

(1026/1981)  22 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 724/2002, seuraavasti: 
 
 

22 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu-

vin osin lisäksi voimassa, mitä työntekijäin 
eläkelain 19 §:n 1 momentin viimeisessä 
virkkeessä sekä 2 ja 3 momentissa, maatalo-
usyrittäjien eläkelain 16 ja 17 §:ssä ja tapa-
turmavakuutuslain 30 a ja 30 b §:ssä, 55 §:n 
1 momentissa sekä 61 a, 63, 64 h ja 64 i §:ssä 
säädetään. Maatalousyrittäjien tapaturmava-
kuutuslaitos on velvollinen osallistumaan ta-
paturmavakuutuslain 30 a ja 30 b §:ssä mai-
nitun Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toi-
mintaan ja kustannuksiin siltä osin kuin ne 
liittyvät tämän lain toimeenpanoon. Sosiaali- 
ja terveysministeriö vahvistaa maatalousyrit-
täjien tapaturmavakuutuslaitoksen hakemuk-

sesta perusteet, joiden mukaan tarkoitetut 
kustannukset lasketaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 

200 . 
Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain 

voimaantuloa syntyneeseen saatavaan. Täl-
laisen saatavan vanhentumisaikaa laskettaes-
sa otetaan huomioon myös ennen lain voi-
maantuloa kulunut aika. Kysymyksessä oleva 
saatava vanhentuu kuitenkin tämän lain no-
jalla aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua 
lain voimaantulosta, jollei se tätä ennen van-
hentuisi tämän lain voimaan tullessa voimas-
sa olevien säännösten mukaan.  

————— 
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3.  

 
 

Laki 

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 heinäkuuta 1998 annetun lain (555/1998) 

22 §:n 1 momentti ja 
lisätään  lailla 639/2001 kumotun 26 §:n tilalle uusi 26 § seuraavasti: 

 
22 § 

Maksuvelvollisuuden laiminlyönti 

Työnantaja, joka on laiminlyönyt tapatur-
mavakuutuslaissa säädetyn vakuuttamisvel-
vollisuutensa, on velvollinen suorittamaan 
työttömyysvakuutusmaksun mainitun lain 
36 §:n nojalla maksuunpannun vakuutusmak-
sun lisämaksuna. Lisämaksun maksuun-
panossa noudatetaan sanotun lainkohdan 
säännöksiä. Jos työnantaja on antanut vir-
heellisiä tietoja tai laiminlyönyt vakuutus-
maksun määräämistä varten tarpeellisten tie-
tojen antamisen, noudatetaan vastaavasti ta-
paturmavakuutuslain 37 §:n säännöksiä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

26 § 

Maksujen vanhentuminen 

Vakuutuslaitoksen on määrättävä työttö-
myysvakuutusmaksu edellä 21 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun vakuutuskauden päättymistä 
seuraavan kalenterivuoden aikana. Mikäli 
vakuutusmaksua ei ole voitu määrätä tai se 
on määrätty virheellisin perustein, vakuu-
tusmaksua ei voi määrätä sen jälkeen, kun 
viisi vuotta on kulunut edellisessä virkkeessä 
mainitun kalenterivuoden päättymisestä. 

Työnantajan ja palkansaajan oikeus saada 
takaisin aiheettomasti suoritettu työttömyys-

vakuutusmaksu tai sen ennakko vanhentuu  
kymmenen vuoden kuluttua  sen maksupäi-
västä, jollei vanhentumista ole sitä ennen 
katkaistu. Vanhentuminen katkeaa siten kuin 
velan vanhentumisesta annetun lain 
(728/2003) 10 tai 11 §:ssä säädetään. Van-
hentumisen katkaisemisesta alkaa kulua uusi 
viiden vuoden vanhentumisaika.  

Omavastuumaksun määrästä ei voi antaa 
päätöstä sen jälkeen kun viisi vuotta on kulu-
nut omavastuumaksun perimiselle 24 b §:n 1 
tai 2 momentissa asetetusta ajankohdasta.  

Lisäpäivien omavastuumaksun palautusta 
on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun 
hakemus olisi voitu lain 24 b §:n 2 momentin 
mukaan aikaisintaan tehdä. Hakemuksen vi-
reilletulo keskeyttää määräajan kulumisen. 
Palautettavaa omavastuumaksua koskeva 
saatava vanhentuu  viiden vuoden kuluttua 
päätöksen antamisesta, jollei vanhentumista 
ole sitä ennen katkaistu. Vanhentuminen kat-
keaa  siten kuin velan vanhentumisesta anne-
tun lain 10 tai 11 §:ssä säädetään. Vanhen-
tumisen katkeamisesta alkaa kulua uusi vii-
den vuoden vanhentumisaika. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan        päivänä          

kuuta 200 . Lain 26 §:n 3 ja 4 momentti tule-
vat voimaan    päivänä     kuuta 200 . 

Tämän lain 26 §:n 1 ja 2 momenttia sovel-
letaan myös ennen lain voimaantuloa määrät-
tävään vakuutusmaksuun tai saatavaan. Täl-
löin aikoja laskettaessa otetaan huomioon 
myös ennen lain voimaantuloa kulunut aika. 



 HE 159/2003 vp  
  
   

 

30

Oikeus määrätä vakuutusmaksu lakkaa tai 
saatava vanhentuu kuitenkin tämän lain no-
jalla aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua 

lain voimaantulosta, jollei se lakkaisi tai 
vanhentuisi myös aikaisemmin voimassa ol-
leiden säännösten mukaan tätä ennen. 

———— 

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2003 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

1.  

 
 

Laki 

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 30 a §:n 3 

momentti, 30 d §:n 4 momentti, 35 a § , 37 §:n 2 momentti, 38 §, 41 a §:n 3 momentti, 41 d §, 
41 e §:n 1 momentti ja 53 f §,  

sellaisina kuin ne ovat, 30 a §:n 3 momentti, 30 d §:n 4 momentti ja 37 §:n 2 momentti laissa 
723/2002, 35 a § laissa 748/2003, 38 §, 41 d § ja 41 e §:n 1 momentti laissa 1204/1996, 41 
a §:n 3 momentti laissa 1329/1999 ja 53 f § laissa 893/1994,   

lisätään 53 g §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 893/1994, uusi 4 momentti seu-
raavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

30 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hoita-
essa tämän lain mukaisia toimeenpanoteh-
täviä noudatetaan soveltuvin osin, mitä hal-
lintomenettelylaissa (598/1982), kielilaissa 
(148/1992) ja saamen kielen käyttämisestä 
viranomaisissa (516/1991) annetussa laissa 
säädetään. Liiton käsitellessä tämän lain 
mukaisia korvaus- ja vakuuttamisvelvolli-
suutta koskevia asioita noudatetaan lisäksi, 
mitä tässä laissa säädetään vakuutuslaitok-
sista. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton käsitel-

lessä tämän lain mukaisia korvaus- ja va-
kuuttamisvelvollisuutta koskevia asioita 
noudatetaan lisäksi soveltuvin osin, mitä 
tässä laissa säädetään vakuutuslaitoksista.   
 

 
 

30 d § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lausuntoasioiden käsittely lautakunnassa 
on kirjallinen ja käsittelyssä on soveltuvin 
osin voimassa mitä hallintomenettelylaissa, 
kielilaissa ja saamen kielen käyttämisestä 
viranomaisissa annetussa laissa säädetään. 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään asian 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lausuntoasioiden käsittely  on lautakun-

nassa kirjallinen. Valtioneuvoston asetuk-
sella säädetään asian ratkaisemisesta lauta-
kunnassa, lautakunnan päätösvaltaisuudesta 
ja hallinnosta sekä lautakunnan lausunnon 
muodosta. Lautakunta vahvistaa lausunto-
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ratkaisemisesta lautakunnassa, lautakunnan 
päätösvaltaisuudesta ja hallinnosta sekä lau-
takunnan lausunnon muodosta. Lautakunta 
vahvistaa lausuntopyynnöissä käytettävät 
lomakkeet. Lautakunnan toiminnasta aiheu-
tuvat menot luetaan Tapaturmavakuutuslai-
tosten liiton kustannuksiksi. 

pyynnöissä käytettävät lomakkeet. Lauta-
kunnan toiminnasta aiheutuvat menot lue-
taan Tapaturmavakuutuslaitosten liiton kus-
tannuksiksi.   
 

 
 

35 a § 
Vakuutuskauden vakuutusmaksun muo-

dostavat ennakkovakuutusmaksu ja tasoi-
tusvakuutusmaksu. Mitä 35 §:n 2 momen-
tissa säädetään vakuutusmaksusta, koskee 
vastaavasti myös ennakkovakuutusmaksua. 
Vakuutuskauden ennakkovakuutusmaksu 
on suoritettava vakuutuslaitoksen määrää-
mänä aikana. Jos vakuutuskauden lopulli-
nen vakuutusmaksu ylittää tai alittaa perityn 
ennakkovakuutusmaksun määrän, vakuu-
tuksenottajalta peritään tai hänelle palaute-
taan tasoitusvakuutusmaksuna lopullisen 
maksun ja ennakkomaksun erotus vakuutus-
laitoksen määräämänä aikana. Tasoitusva-
kuutusmaksu on kuitenkin perittävä tai pa-
lautettava viimeistään vuoden kuluessa va-
kuutuskauden päättymisestä tai jos vakuu-
tus on päättynyt kesken vakuutuskauden, 
vakuutuksen päättymisestä, jollei 37 §:n 2 
momentista muuta johdu. Päättyneiden eri-
koistariffoitujen vakuutusten osalta tämä 
määräaika saa kuitenkin olla yhtä vuotta pi-
dempi, jos siitä on vakuutuksenottajan 
kanssa sovittu, kuitenkin enintään kolme 
vuotta. Vakuutuslaitos voi vakuutusehdois-
sa määritellä määrän, jota pienempiä tasoi-
tusvakuutusmaksuja ei peritä eikä palauteta. 
Tämä määrä saa olla enintään 8,41 euroa.  

35 a § 
Vakuutuskauden vakuutusmaksun muo-

dostavat ennakkovakuutusmaksu ja tasoi-
tusvakuutusmaksu. Mitä 35 §:n 2 momen-
tissa säädetään vakuutusmaksusta, koskee 
vastaavasti myös ennakkovakuutusmaksua. 
Vakuutuskauden ennakkovakuutusmaksu 
erääntyy maksettavaksi vakuutuslaitoksen 
määräämänä aikana. Jos vakuutuskauden 
lopullinen vakuutusmaksu ylittää tai alittaa 
perityn ennakkovakuutusmaksun määrän, 
vakuutuksenottajalta peritään tai hänelle pa-
lautetaan tasoitusvakuutusmaksuna lopulli-
sen maksun ja ennakkomaksujen erotus. 
Tasoitusvakuutusmaksuna perittävä tai pa-
lautettava määrä erääntyy maksettavaksi 
vakuutuslaitoksen määräämänä aikana. Ta-
soitusvakuutusmaksu erääntyy kuitenkin 
maksettavaksi viimeistään vuoden kuluessa 
vakuutuskauden päättymisestä tai jos va-
kuutus on päättynyt kesken vakuutuskauden, 
vakuutuksen päättymisestä, jollei 37 §:n 2 
momentista muuta johdu. Päättyneiden eri-
koistariffoitujen vakuutusten osalta tämä 
määräaika saa kuitenkin olla yhtä vuotta pi-
dempi, jos siitä on vakuutuksenottajan 
kanssa sovittu, kuitenkin enintään kolme 
vuotta. Vakuutuslaitos voi vakuutusehdois-
sa määritellä määrän, jota pienempiä tasoi-
tusvakuutusmaksuja ei peritä eikä palauteta. 
Tämä määrä saa olla enintään 8,41 euroa.  
 

 
 

37 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos vakuutuslaitos ei ole voinut määrätä 
työnantajan vakuutusmaksua sen vuoksi, et-
tä työnantaja on antanut vääriä tietoja tai 
laiminlyönyt sitä varten välttämättömien 
tietojen antamisen, vakuutuslaitoksella on 
oikeus periä työnantajalta arvioidun vastuun 
perusteella kohtuullisena pidettävä vakuu-

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vakuutuslaitos ei ole voinut määrätä 

työnantajan maksettavaksi vakuutusmaksua 
35 ja 35 a §:n mukaisesti tai jos työnanta-
jan vakuutusmaksu on määrätty liian alhai-
seksi sen vuoksi, että työnantaja on laimin-
lyönyt 1 momentissa säädettyjen tietojen 
antamisen tai on antanut tiedot virheellisinä, 
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tusmaksu enintään nelinkertaisena ajalta, 
jota laiminlyönti tai virheelliset tiedot kos-
kevat. 

vakuutuslaitoksella on oikeus määrätä 
35 §:n säännökset huomioon ottaen työnan-
tajalle arvioidun vastuun perusteella koh-
tuullisena pidettävä vakuutusmaksu enin-
tään nelinkertaisena ajalta, jota laiminlyönti 
tai virheelliset tiedot koskevat. Näin määrä-
tystä vakuutusmaksusta vähennetään työn-
antajan viimeksi mainitulta ajalta aikai-
semmin suorittama vakuutusmaksu. 

 
 

38 § 
Työnantajan maksettava vakuutusmaksu 

saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai pää-
töstä siten kuin verojen ja maksujen perimi-
sestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367/61) säädetään.  

Samalla tavalla täytäntöönpanokelpoisia 
ovat vakuutusoikeuden, tapaturmalautakun-
nan, vakuutuslaitoksen ja Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liiton lainvoimaiset päätökset 
työnantajan suoritettaviksi määrätyistä 
maksuista ja korvauksista.  

Jos vakuutusmaksua ei suoriteta 35 
a §:ssä säädettävänä aikana, viivästy-
misajalta on suoritettava vuotuista viiväs-
tyskorkoa korkolain (633/82) 4 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.  

Ulosottotoimin perittävää vakuutusmak-
sua korotetaan kertakaikkisesti 10 prosent-
tia. Vakuutuslaitos voi kuitenkin korotuk-
sen sijasta jättäessään vakuutusmaksun 
ulosmitattavaksi periä saatavalleen 3 mo-
mentissa mainittua viivästyskorkoa. Vakuu-
tusmaksu ja korotus tai sen sijaan tuleva 
korko ovat ulosottokelpoisia ilman tuomiota 
tai päätöstä siten kuin 1 momentissa sääde-
tään. 

38 § 
Työnantajan on suoritettava tämän lain 

mukaiselle viivästyneelle vakuutusmaksulle 
viivästymisajalta vuotuista viivästyskorkoa 
korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa 
säädetyn korkokannan mukaan. Ulosotto-
toimin perittävää vakuutusmaksua korote-
taan kertakaikkisesti 10 prosenttia. Vakuu-
tuslaitos voi kuitenkin korotuksen sijasta 
jättäessään vakuutusmaksun ulosotettavaksi 
periä saatavalleen edellä mainittua viiväs-
tyskorkoa. 

Vakuutuslaitos ei saa määrätä työnanta-
jan maksettavaksi vakuutusmaksua sen jäl-
keen, kun viisi vuotta on kulunut vakuutus-
kauden tasoitusvakuutusmaksun eräänty-
mispäivästä. Tämän lain mukaisesti mää-
rätty työnantajan vakuutusmaksu ja sille 
suorituksen viivästymisen ajalta 1 momen-
tin mukaan perittävä viivästyskorko ja va-
kuutusmaksun korotus saadaan ulosottaa 
ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin vero-
jen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 
annetussa laissa (367/1961) säädetään.  

Työantajan oikeus saada takaisin aiheet-
tomasti suorittamansa vakuutusmaksu van-
hentuu kymmenen vuoden kuluttua vakuu-
tusmaksun maksupäivästä, jollei vanhentu-
mista ole sitä ennen katkaistu. Vanhentumi-
nen katkeaa siten kuin velan vanhentumi-
sesta annetun lain (728/2003) 10 tai 
11 §:ssä säädetään. Vanhentumisen katkai-
semisesta alkaa kulua uusi viiden vuoden 
vanhentumisaika. 

Vakuutuslaitos ja Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitto eivät saa määrätä työnantajan 
tai vakuutuslaitoksen maksettavaksi 
11 §:ään, 12 §:n 3 momenttiin, 38 b ja 
38  §:ään tai 41 b §:n 6 momenttiin  perus-
tuvaa tai muuta näihin rinnastettavaa tä-
män lain mukaista maksua tai suoritusta 
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sen jälkeen, kun kymmenen vuotta on kulu-
nut siitä, kun vakuutuslaitos tai Tapaturma-
vakuutuslaitosten liitto sai tietoonsa maksu- 
tai suoritusvelvollisuuden perusteen. Jollei 
muualla tässä laissa toisin säädetä, tällais-
ta maksua tai  suoritusta ei saa periä sen 
jälkeen, kun viisi vuotta on kulunut sen 
määräämisestä.   

 
 

41 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Käsiteltäessä vakuutuslaitoksessa tämän 
lain mukaista vakuuttamisvelvollisuutta, 
korvausasiaa ja takaisinperintää sekä näi-
hin rinnastettavia asioita asianosaiselle on 
varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jos se on 
hänen etunsa vuoksi ilmeisen tarpeellista. 
Alle 15-vuotiaan puhevaltaa muussa kuin 
henkilöä koskevassa asiassa käyttää hänen 
edunvalvojansa. Muutoin käsittelyssä nou-
datetaan soveltuvin osin hallintomenettely-
lain (598/1982) 4, 6, 9–11, 16, 16 a, 16 b, 
21, 23 ja 24 §:ssä ilmaistuja periaatteita. 
Vakuutuslaitoksen toimihenkilö voi kuiten-
kin sen estämättä, mitä hallintomenettely-
lain 10 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa 
säädetään, käsitellä asiaa, joka koskee va-
kuutuslaitosta työnantajana. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Alle 15-vuotiaan puhevaltaa muussa kuin 

henkilöä koskevassa asiassa käyttää hänen 
edunvalvojansa. Vakuutuslaitoksen toimi-
henkilö ei ole pelkästään tämän asemansa 
vuoksi esteellinen käsittelemään tämän lain 
täytäntöönpanoon kuuluvaa asiaa, jossa 
vakuutuslaitos, jonka palveluksessa hän 
toimii, on työnantajan asemassa, eikä 
myöskään asiaa, joka koskee vakuutuslai-
toksessa tämän lain mukaisen turvan järjes-
tänyttä työnantajaa, tällaisen työantajan 
palveluksessa olevaa tai yrittäjää. 
 

 
 

41 d § 
Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä kor-

vausasia koskee lääketieteellisen seikan ar-
viointia, laillistetun lääkärin on osallistutta-
va asian käsittelyyn ja merkittävä kannanot-
tonsa asiakirjoihin. 
 

41 d § 
Jos vakuutuslaitoksessa käsiteltävä kor-

vausasia koskee lääketieteellisen seikan ar-
viointia, laillistetun lääkärin on osallistutta-
va asian käsittelyyn ja merkittävä kannanot-
tonsa asiakirjoihin. Lääkärin tässä toimessa 
antamaan arvioon ei sovelleta, mitä tervey-
denhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
(559/1994)23 §:ssä säädetään.  
 

 
 

41 e § 
Vakuutuslaitoksen on viipymättä toimitet-

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

41 e § 
Vakuutuslaitoksen on annettava tämän 

lain mukainen päätös ja maksuunpano tie-
doksi lähettämällä se vastaanottajalle tä-
män ilmoittamaan postiosoitteeseen kirjeel-
lä. Päätös on kirjoitettava suomeksi tai 
ruotsiksi sen mukaan, mikä on vahingoittu-
neen tai, jos asia koskee hänen edunsaa-
jaansa, tämän kieli. Päätökseen on merkit-
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

tävä myös päivä, jona se on postitettu, vas-
taanottajan nimi sekä tämän vakuutuslai-
tokselle ilmoittama osoite.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
53 f § 

Jos vakuutuslaitoksen päätös perustuu 
selvästi virheelliseen tai puutteelliseen sel-
vitykseen taikka ilmeisen väärään lain so-
veltamiseen, vakuutuslaitos voi asianosais-
ten suostumuksella poistaa virheellisen pää-
töksensä ja ratkaista asian uudelleen.  

Jos vakuutuslaitoksen päätöksessä on il-
meinen kirjoitus- tai laskuvirhe, vakuutus-
laitoksen on korjattava se. Virhettä ei saa 
kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa 
asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen.  

Korjaamisesta on tehtävä merkintä vakuu-
tuslaitoksen tallekappaleeseen. Asianosai-
selle on toimitettava korjattu tai uusi päätös. 
Jos päätöksestä on vireillä muutoksenhaku, 
vakuutuslaitoksen on ilmoitettava korjaa-
misasian käsiteltäväksi ottamisesta ja toimi-
tettava siinä tehty päätös myös muutoksen-
hakuelimelle.  

Päätökseen, jolla vakuutuslaitos ei ole 
hyväksynyt virheen korjaamista koskevaa 
vaatimusta, ei saa hakea muutosta valitta-
malla.  

 

53 f § 
Jos vakuutuslaitoksen päätös perustuu 

selvästi virheelliseen tai puutteelliseen sel-
vitykseen tai ilmeisen väärään lain sovelta-
miseen taikka päätöstä tehtäessä on tapah-
tunut menettelyvirhe, vakuutuslaitos voi 
poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista 
asian uudelleen. Päätöksen korjaaminen 
asianosaisen vahingoksi edellyttää kuiten-
kin, että asianosainen suostuu päätöksen 
korjaamiseen.  

Vakuutuslaitoksen on korjattava päätök-
sessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai lasku-
virhe tai muu niihin verrattava selvä virhe. 
Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos kor-
jaaminen johtaa asianosaiselle kohtuutto-
maan tulokseen.  
 
 

 
 
 53 g §  

— — — — — — — — — — — — — —  
Aiheettomasti maksettu korvaus on perit-

tävä takaisin kymmenen vuoden kuluessa 
sen maksupäivästä lukien. Takaisinperintä-
päätöksellä vahvistettu saatava vanhentuu 
viiden vuoden kuluttua päätöksen antami-
sesta, jollei vanhentumista ole sitä ennen 
katkaistu. Takaisinperintäpäätöksellä vah-
vistetun saatavan vanhentuminen katkeaa 
siten kuin velan vanhentumisesta annetun 
lain 10 tai 11 §:ssä säädetään. Tämän van-
hentumisajan katkaisemisesta alkaa kulua 
uusi viiden vuoden vanhentumisaika.  

 ——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    

kuuta 200 . 
Tämän lain 38 §:ää ja 53 g §:n 4 mo-

menttia sovelletaan myös ennen lain voi-
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maantuloa syntyneeseen saatavaan. Tällai-
sen saatavan vanhentumisaikaa laskettaes-
sa otetaan huomioon myös ennen lain voi-
maantuloa kulunut aika. Vakuutusmaksun 
erääntymisaikaa vastaa tällöin tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olevan 35 a §:n 
mukainen määräaika. Kysymyksessä oleva 
saatava vanhentuu kuitenkin tämän lain no-
jalla aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua 
lain voimaantulosta, jollei se tätä ennen 
vanhentuisi tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olevien säännösten mukaan. 

Tätä lakia sovellettaessa 35 a §:ssä sää-
dettyä rahamäärää pidetään vuoden 1971 
yleistä palkkatasoa vastaavana.  

Tällä lailla kumotaan tapaturmavakuu-
tuslain täytäntöönpanosta 3 päivänä joulu-
kuuta 1948 annetun asetuksen (850/1948) 
6 §.   

——— 
 

 
 
 

2. 

 
 

Laki 

maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain  22 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 

(1026/1981)  22 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 724/2002, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

22 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on sovel-

tuvin osin lisäksi voimassa, mitä työnteki-
jäin eläkelain 16 ja 19 §:ssä, maatalousyrit-
täjien eläkelain 16 ja 17 §:ssä ja tapaturma-
vakuutuslain 30 a ja 30 b §:ssä, 55 §:n 1 
momentissa sekä 61 a, 63, 64 h ja 64 i §:ssä 
säädetään. Maatalousyrittäjien tapaturma-
vakuutuslaitos on velvollinen osallistumaan 
tapaturmavakuutuslain 30 a ja 30 b §:ssä 

22 § 
Jollei tästä laista muuta seuraa, on sovel-

tuvin osin lisäksi voimassa, mitä työnteki-
jäin eläkelain 19 §:n 1 momentin viimeises-
sä virkkeessä sekä 2 ja 3 momentissa, maa-
talousyrittäjien eläkelain 16 ja 17 §:ssä ja 
tapaturmavakuutuslain 30 a ja 30 b §:ssä, 
55 §:n 1 momentissa sekä 61 a, 63, 64 h ja 
64 i §:ssä säädetään. Maatalousyrittäjien ta-
paturmavakuutuslaitos on velvollinen osal-
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mainitun Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
toimintaan ja kustannuksiin siltä osin kuin 
ne liittyvät tämän lain toimeenpanoon. So-
siaali- ja terveysministeriö vahvistaa maata-
lousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen 
hakemuksesta perusteet, joiden mukaan 
edellä tarkoitetut kustannukset lasketaan. 

listumaan tapaturmavakuutuslain 30 a ja 
30 b §:ssä mainitun Tapaturmavakuutuslai-
tosten liiton toimintaan ja kustannuksiin sil-
tä osin kuin ne liittyvät tämän lain toimeen-
panoon. Sosiaali- ja terveysministeriö vah-
vistaa maatalousyrittäjien tapaturmavakuu-
tuslaitoksen hakemuksesta perusteet, joiden 
mukaan tarkoitetut kustannukset lasketaan.  

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan  päivänä    kuuta 
200 .  

Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain 
voimaantuloa syntyneeseen saatavaan. Täl-
laisen saatavan vanhentumisaikaa lasketta-
essa otetaan huomioon myös ennen lain 
voimaantuloa kulunut aika. Kysymyksessä 
oleva saatava vanhentuu kuitenkin tämän 
lain nojalla aikaisintaan kolmen vuoden ku-
luttua lain voimaantulosta, jollei se tätä en-
nen vanhentuisi tämän lain voimaan tulles-
sa voimassa olevien säännösten mukaan.  

——— 
 

 

3.  

 
Laki 

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 heinäkuuta 1998 annetun lain (555/1998) 

22 §:n 1 momentti ja 
lisätään  lailla 639/2001 kumotun 26 §:n tilalle uusi 26 § seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

22 § 

Maksuvelvollisuuden laiminlyönti 

Työnantaja, joka on laiminlyönyt tapa-
turmavakuutuslaissa säädetyn vakuuttamis-
velvollisuutensa, on velvollinen suoritta-
maan työttömyysvakuutusmaksun mainitun 
lain 36 §:n nojalla maksuunpannun vakuu-

22 § 

Maksuvelvollisuuden laiminlyönti 

Työnantaja, joka on laiminlyönyt tapa-
turmavakuutuslaissa säädetyn vakuuttamis-
velvollisuutensa, on velvollinen suoritta-
maan työttömyysvakuutusmaksun mainitun 
lain 36 §:n nojalla maksuunpannun vakuu-
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tusmaksun lisämaksuna. Lisämaksun mak-
suunpanossa noudatetaan sanotun lainkoh-
dan säännöksiä. Jos työnantaja on antanut 
vääriä tietoja tai laiminlyönyt vakuutus-
maksun määräämistä varten tarpeellisten 
tietojen antamisen, noudatetaan vastaavasti 
tapaturmavakuutuslain 37 §:n säännöksiä. 

tusmaksun lisämaksuna. Lisämaksun mak-
suunpanossa noudatetaan sanotun lainkoh-
dan säännöksiä. Jos työnantaja on antanut 
virheellisiä tietoja tai laiminlyönyt vakuu-
tusmaksun määräämistä varten tarpeellisten 
tietojen antamisen, noudatetaan vastaavasti 
tapaturmavakuutuslain 37 §:n säännöksiä.  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 26 § 

Maksujen vanhentuminen 

Vakuutuslaitoksen on määrättävä työttö-
myysvakuutusmaksu edellä 21 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun vakuutuskauden päät-
tymistä seuraavan kalenterivuoden aikana.  
Mikäli vakuutusmaksua ei ole voitu määrä-
tä tai se on määrätty virheellisin perustein, 
vakuutusmaksua ei voi määrätä sen jälkeen, 
kun viisi vuotta on kulunut edellisessä virk-
keessä mainitun kalenterivuoden päättymi-
sestä. 

Työnantajan ja palkansaajan oikeus saa-
da takaisin aiheettomasti suoritettu työttö-
myysvakuutusmaksu tai sen ennakko van-
hentuu  kymmenen vuoden kuluttua  sen 
maksupäivästä, jollei vanhentumista ole si-
tä ennen katkaistu. Vanhentuminen katkeaa 
siten kuin velan vanhentumisesta annetun 
lain (728/2003) 10 tai 11 §:ssä säädetään. 
Vanhentumisen katkaisemisesta alkaa kulua 
uusi viiden vuoden vanhentumisaika.  

Omavastuumaksun määrästä  ei voi antaa 
päätöstä sen jälkeen kun  viisi vuotta on ku-
lunut omavastuumaksun perimiselle 24 
b §:n 1 tai 2 momentissa asetetusta ajan-
kohdasta.  

Lisäpäivien omavastuumaksun palautusta 
on haettava  viiden  vuoden kuluessa siitä,  
kun hakemus olisi voitu lain 24 b §:n 2 
momentin mukaan aikaisintaan tehdä. Ha-
kemuksen vireilletulo keskeyttää määräajan 
kulumisen. Palautettavaa omavastuumak-
sua koskeva saatava vanhentuu  viiden vuo-
den kuluttua päätöksen antamisesta, jollei 
vanhentumista ole sitä ennen katkaistu. 
Vanhentuminen katkeaa  siten kuin velan 
vanhentumisesta annetun lain 10 tai 
11 §:ssä säädetään. Vanhentumisen kat-
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keamisesta alkaa kulua uusi viiden vuoden 
vanhentumisaika. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan        päivänä    

kuuta 200 . Lain 26 §:n 3 ja 4 momentti tu-
levat voimaan    päivänä     kuuta 200 . 

Tämän lain 26 §:n 1 ja 2 momenttia so-
velletaan myös ennen lain voimaantuloa 
määrättävään vakuutusmaksuun tai saata-
vaan. Tällöin aikoja laskettaessa otetaan 
huomioon myös ennen lain voimaantuloa 
kulunut aika. Oikeus määrätä vakuutus-
maksu lakkaa tai saatava vanhentuu kuiten-
kin tämän lain nojalla aikaisintaan kolmen 
vuoden kuluttua lain voimaantulosta, jollei 
se lakkaisi tai vanhentuisi myös aikaisem-
min voimassa olleiden säännösten mukaan 
tätä ennen. 

——— 
 

 
 
 


