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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmava-
kuutuslain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan tapaturmavakuutus-

lain vakuutusmaksua koskevien säännösten 
uudistamista. Vakuutusmaksua koskevista 
keskeisistä periaatteista säädettäisiin nykyistä 
laajemmin lain tasolla. Vakuutusmaksun pe-
rusteet tulisi laatia siten, että maksut ovat 
kohtuullisessa suhteessa tapaturma- ja am-
mattitautiriskiin ja odotettavissa oleviin kus-
tannuksiin sekä vakuutettujen edut turvaavat. 

Vakuutusmaksujen määräytymisessä olisi 
otettava huomioon työnantajan ennalta eh-
käisevä työturvallisuustyö. Vakuutusyhtiön 
olisi myös sovellettava maksuperusteitaan 
yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutuksenotta-
jiin. Vakuutusmaksuja sääntelevät nykyiset 
yksityiskohtaiset asetustasoiset säännökset 
kumottaisiin. 

Esityksellä  lisättäisiin  myös  vakuutusyh-
tiöiden välistä kilpailua laajentamalla vakuu-
tuksen siirtotilanteessa vakuutusyhtiöiden oi-
keutta saada vakuutustarjouksen tekemiseksi 

tarpeelliset työnantajan palkka- ja tapaturma-
vahinkotiedot. 

Lisäksi ehdotetaan, että yhdestä vahinkota-
pahtumasta aiheutuvat 75 miljoonaa euroa 
ylittävät korvauskustannukset siirrettäisiin 
kaikkien tapaturmavakuutusyhtiöiden yhtei-
sesti vuosittain jakojärjestelmäperiaatteella 
rahoitettaviksi. Tällaisen suurvahingon kus-
tannuksiin ei kuitenkaan luettaisi jakojärjes-
telmällä  jo  nykyäänkin  rahoitettavia  kor-
vauksia eikä takautumisoikeuden perusteella 
yhtiön takaisin saamia korvauksia. Muutok-
sen tarkoituksena on parantaa tapaturmava-
kuutusyhtiöiden jälleenvakuutuksen saata-
vuutta ja pienentää siitä aiheutuvia kustan-
nuksia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2012. Suurvahingon 
rahoittamista koskeva muutos on kuitenkin 
tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2011. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT  

 
1  Nykyti la  ja  sen arvio int i  

1.1 Tapaturmavakuutusmaksujen mää-
räytyminen 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen va-
kuutusmaksujen määräytymisestä säädetään 
tapaturmavakuutuslain (608/1948) 35 ja 
35 a §:ssä sekä riskien luokittelusta ja vakuu-
tusmaksun määräytymisestä ammatin tai työn 
vaarallisuuden mukaan sekä vakuutuksenot-
tajan oman vahinkotilaston huomioon otta-
misesta tapaturmavakuutuslain 35 §:n mukai-
sen vakuutusmaksun määräytymisessä anne-
tussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sessa (743/2001; vakuutusmaksuasetus). 

Tapaturmavakuutuslain mukaisten vakuu-
tusten vakuutusmaksujen laskuperusteiden 
vahvistamisesta viranomaisen toimesta luo-
vuttiin 1 päivänä tammikuuta 1999, kun tapa-
turmavakuutuslain vakuuttamista koskevat 
säännökset mukautettiin Euroopan unionin 
vahinkovakuutusdirektiivien määräyksiin 
(HE 227/1996 vp;1204/1996). Lain 35 §:n 
mukaan lakisääteistä tapaturmavakuutusta 
harjoittavalla vakuutusyhtiöllä on oltava las-
kuperusteet, joissa määrätään, miten vakuu-
tusmaksut lasketaan (maksuperusteet). Sään-
nökseen on myös kirjattu maksun riskivas-
taavuutta ja kohtuullisuutta koskevat keskei-
set periaatteet. Vakuutusmaksujen tulee olla 
kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheu-
tuneisiin kustannuksiin ottaen huomioon va-
kuutetun työn tapaturma- ja ammattitautiriski 
(kohtuullisuusperiaate). Suuremmilla yrityk-
sillä tulee yrityksen oman vahinkokehityksen 
vaikuttaa vakuutusmaksun suuruuteen (eri-
koistariffoitava eli erikoismaksuperusteinen 
vakuutus). Pienemmissä yrityksissä työn ai-
heuttama riski otetaan huomioon pelkästään 
ammattialakohtaisen riskiluokituksen mu-
kaan (taulustomaksuperusteinen vakuutus). 

Yrityksen oman vahinkokehityksen ja työn 
vaarallisuuden huomioon ottavilla vakuu-
tusmaksuilla pyritään työtapaturmien ja am-
mattitautien ehkäisyyn. Koska lakisääteinen 
tapaturmavakuutus on pakollinen vakuutus ja 

tärkeä osa työntekijöiden sosiaaliturvaa, on 
työsuojelutyön edistämistä ja maksujen koh-
tuullisuutta pidetty maksusääntelyn keskeisi-
nä tavoitteina. 

Voimassa olevan lain 12 § 1 momentin 
mukaan työnantajalla eli vakuutuksenottajal-
la on vahinkokohtainen omavastuu, jollei va-
kuutusta ole vapaaehtoisesti ulotettu käsittä-
mään myös tätä korvausvelvollisuutta. Sään-
nöksen mukaan vakuutuksenottajan on suori-
tettava vakuutusyhtiön sijasta korvaukset 
määrättyyn euromääräiseen rajaan saakka. 
Vuoden 2010 indeksitasossa tämä omavastuu 
on 206 €. Käytännössä vakuutusyhtiö 
useimmiten kuitenkin  maksaa  kaikki  kor-
vaukset ja perii omavastuun myöhemmin va-
kuutuksenottajalta, mikä aiheuttaa vakuutus-
yhtiölle suhteessa omavastuun vähäiseen 
määrään merkittäviä hallintokustannuksia. 
Omavastuulla voi katsoa olevan merkitystä 
ainoastaan pienille vakuutuksenottajille, joil-
la oma korvausmeno ei sellaisenaan vaikuta 
itse vakuutusmaksuun. Nykyinen omavastuu 
on kuitenkin tasoltaan liian pieni, jotta sen 
voisi katsoa kannustavan vakuutuksenottajaa 
vahinkojen vähentämiseen ja ainoastaan noin 
10 % vakuutuksenottajista on valinnut sen. 

Lain 35 a §:ssä säädetään ennakkovakuu-
tusmaksusta ja tasoitusvakuutusmaksusta. 
Vakuutusmaksu ennen vakuutuskauden alkua 
perustuu vakuutusyhtiön maksuperusteen 
mukaisesti määräytyvään maksukertoimeen 
ja ilmoitettuun tai arvioituun palkkasummaan 
(ennakkovakuutusmaksu), jotka vakuutus-
kauden jälkeen tarkistetaan vastaamaan lo-
pullista toteutunutta palkkasummaa ja mak-
superusteiden mukaista maksukerrointa (va-
kuutusmaksun tasoitusmaksu). 

Vakuutusmaksuasetus sisältää lakia täy-
dentäviä, yksityiskohtaisia säännöksiä yhtiön 
maksuperusteiden sisällöstä ja vakuutusmak-
sun rakenteeseen vaikuttavista tekijöistä. 
Asetuksessa säädetään muun muassa siitä, 
milloin vakuutusyhtiö voi käyttää ja milloin 
sen on käytettävä erikoismaksuperustetta se-
kä vaatimuksesta käyttää Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liiton ammatti- ja vastuuluokitus-
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ta pienempien yritysten taulustomaksuperus-
teisen maksun määräytymisperusteena. 
 
1.2 Suurvahinkojen rahoittaminen 

Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa ei 
tapaturmasta ja ammattitaudista maksettaval-
la korvauksella ole euromääräistä ylärajaa. 
Tyypillistä suurvahinkoa edustaa esimerkiksi 
teollisuusräjähdys. Koska ansionmenetys-
korvauksen perusteena olevalla vuosityöan-
siolla ei ole ylärajaa, niin myös yhden huip-
putuloisen työntekijän eläkekorvaus saattaa 
nousta kymmeniin miljooniin euroihin. Esi-
merkiksi 3,5 miljoonan euron vuosityöansiol-
la keski-ikäisen miehen täysi tapaturmaeläke 
on pääoma-arvoltaan runsas 45 miljoonaa eu-
roa.  Verohallinnon  tilaston  perusteella ar-
vioiden noin yhdellä prosentilla työntekijöis-
tä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen mu-
kainen vuosityöansio ylittää 100 000 euroa. 
Eläkkeen  pääoma-arvo rasittaa vakuutusyh-
tiön tulosta pääoma-arvonsa suuruisena heti 
tapaturman tai ammattitaudin sattumisvuon-
na. 

Koska lakisääteinen tapaturmavakuutus voi 
kattaa myös vapaa-ajan tapaturmat, on myös 
otettava huomioon esimerkiksi laaja-alaiset 
turistikohteissa tapahtuvat luonnonkatastro-
fit, kuten maanjäristys ja tsunami. Vuoden 
2004 tsunamionnettomuudesta on lakisäätei-
sestä tapaturmavakuutuksesta maksettu muun 
muassa kuolemaan liittyvää korvausta 
14 henkilöstä, mutta kokonaisvahinko on 
kuitenkin jäänyt vajaaseen kahteen miljoo-
naan euroon. 

Lakisääteisen  tapaturmavakuutuksen  ka-
tastrofivahingot ovat olleet erittäin harvinai-
sia. Viime vuosikymmenien suurin korvattu 
vahinko on vuonna 2005 sattunut helikopte-
rionnettomuus, jossa kuoli kahdeksan henki-
löä. Näistä kahdelle henkilölle maksettiin 
korvausta työpaikkatapaturmasta ja muille 
työmatkatapaturmasta. Tässäkin tapauksessa 
kokonaiskorvaukset ovat jääneet noin neljään 
miljoonan euroon. 

Perinteisiä teollisuuskatastrofeja ei ole sit-
ten vuoden 1976 Lapuan patruunatehtaan rä-
jähdyksen sattunut. Uuden tyyppisiä suurva-
hinkoriskiä lisääviä tilanteita ovat isojen yri-
tysten työpaikan ulkopuolella järjestämät 
henkilökuntatilaisuudet sekä nyttemmin kou-

luampumistapausten tyyppiset tilanteet, jois-
sa koulun opettajat ja muu henkilökunta saat-
taisivat joutua huomattavankin laajan väki-
vallan uhriksi. 

Suurvahingon mahdollisuus on kuitenkin 
olemassa ja tästä johtuen lakisääteistä tapa-
turmavakuutusta harjoittavat vakuutusyhtiöt 
ovat järjestäneet toiminnalleen katastrofijäl-
leenvakuutuksen. Jälleenvakuutus on tällä 
hetkellä järjestetty yhteisesti, koska kaikki 
Suomessa lakisääteistä tapaturmavakuutusta 
harjoittavat vakuutusyhtiöt ovat jäseniä laki-
sääteisen tapaturmavakuutuksen vahinkopoo-
lissa. Siinä kunkin vakuutusyhtiön vahinko 
jaetaan kaikkien pooliin kuuluvien yhtiöiden 
kesken siltä osin kuin se ylittää vakuutusyh-
tiön valitseman euromääräisen poolirajan. 
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen suurva-
hinkopooli perustuu vakuutusyhtiöiden kes-
kinäiseen sopimukseen, johon jokainen 
Suomessa tätä vakuutusta harjoittava vakuu-
tusyhtiö voi niin halutessaan liittyä. Tapa-
turmavakuutuslain 30 a §:n perusteella Tapa-
turmavakuutuslaitoksen liiton eräänä tehtä-
vänä on toimia suurvahinkojen tasoittamisek-
si sitä haluavien vakuutuslaitosten yhteiseli-
menä. Poolin hallintoa hoidetaan liiton toi-
mistossa. 

Katastrofijälleenvakuutus  on  vakuutusyh-
tiöiden keskeinen riskienhallinnan väline va-
kuutuslajeissa, joissa yksikin iso vahinkota-
pahtuma saattaa vaarantaa yhtiön korvausten 
maksukyvyn tai toiminnan jatkumisen. Jäl-
leenvakuutussuojan mitoittamiseen vaikuttaa 
myös se, miten vakuutusyhtiön omalle vas-
tuulle jäävän katastrofivahingon mahdolli-
suus nostaa yhtiön vakavaraisuusvaatimusta. 

Poolin katastrofijälleenvakuutuksen katta-
vuus ulottuu tällä hetkellä kuudesta miljoo-
nasta eurosta 200 miljoonaan euroon yhtä 
vahinkotapahtumaa kohti. Jälleenvakuutuk-
sen ehdot ovat hyvin lähellä tapaturmavakuu-
tuslain mukaista korvausvelvollisuutta. Poo-
lin jälleenvakuutus suojaa yhteenlaskettuna 
kaikkia tapaturmavakuutuslain mukaisia yk-
sittäisiä vahinkoja, jotka ovat suoraa seuraus-
ta yhdeksi katsottavasta vahinkotapahtumas-
ta. Ammattitautien osalta jälleenvakuutus 
toimii kuitenkin käytännössä ainoastaan kun-
kin vahingoittuneen osalta erikseen. Jälleen-
vakuutuksen hinta on vuonna 2010 noin kak-
si miljoonaa euroa. 
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Jälleenvakuutusmarkkinoilta on käytännös-
sä mahdoton saada yhtä vahinkotapahtumaa 
koskevaa rajatonta suojaa ja mahdollinen ka-
tastrofivahinko todennäköisesti nostaisi mer-
kittävästi jälleenvakuutussuojan hintaa ja 
samalla rajoittaisi korvausehtoja. Jälleenva-
kuutuksen hinnoittelun perusteella 200 mil-
joonan euron tasoa olevan vahingon odote-
taan sattuvan kerran noin sadassa vuodessa. 
Pidemmällä tähtäimellä on kuitenkin perus-
teltua järjestää suurkatastrofivahingon rahoi-
tus jälleenvakuutusmarkkinoista ja niiden 
kulloisestakin tarjonnasta sekä hinta- ja ehto-
kehityksestä riippumattomasti. Tämä olisi 
helpoiten toteutettavissa lakisääteistä tapa-
turmavakuutusta  harjoittavien  vakuutusyh-
tiöiden yhteiseen rahoitukseen perustuvan ta-
paturmavakuutuslain 60 b §:n mukaisen ja-
kojärjestelmän puitteissa. 
 
 
1.3 EU:n vakuutuslainsäädäntö 

EY:n vakuutuslainsäädännön vakuutus-
maksuja koskevan sääntelyn lähtökohtana on 
hinnoittelun vapaus. Tämä periaate on il-
maistu lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen 
sovellettavassa kolmannessa vahinkovakuu-
tusdirektiivissä epäsuorasti siten, että jäsen-
valtioita kielletään edellyttämästä vakuutus-
maksuperusteiden ennakkohyväksyntää tai 
edes järjestelmällistä tiedoksi antamista vi-
ranomaiselle (artiklat 6, 29 ja 39).  Hinnoitte-
lun vapauden periaatteen on Euroopan yhtei-
söjen tuomioistuin vahvistanut asiassa C-
296/98 (komissio vastaan Ranska) ja asiassa 
C-59/01 (komissio vastaan Italia). Viimeksi 
mainitussa asiassa yhteisöjen tuomioistuin on 
erikseen muistuttanut, että yhteisön lainsäätä-
jän tarkoituksena on ollut taata hinnoittelu-
vapauden periaate myös pakollisissa vakuu-
tuksissa, kuten liikennevakuutuksessa. 

Hinnoitteluvapauden periaate ei ole yhtei-
söjen tuomioistuimen mukaan kuitenkaan 
ehdoton. Päätöksessään C-346/02 (komissio 
vastaan Luxemburg) tuomioistuin on toden-
nut, että vahinkovakuutusten maksuperustei-
den sääntelyä ei ole direktiiveissä täysin yh-
denmukaistettu. Direktiivejä ei näin ollen 
voida tulkita siten, ettei minkäänlainen kan-
sallinen, maksuperusteisiin vaikuttava toi-
menpide olisi mahdollinen. Tuomioistuimen 

mukaan yhteisön lainsäätäjä ei ole selvästi 
ilmaissut tämän suuntaista tahtoaan. 

Italian liikennevakuutuksen sopimuspak-
koa koskevassa jutussa C-528/06 (komissio 
vastaan Italia) tuomioistuin on toistanut edel-
lä mainituissa tuomioissa esitetyt näkemyk-
sensä. Kyseisessä tapauksessa yhtenä ratkais-
tavana kysymyksenä oli sopimuspakon lisäk-
si se, oliko Italian valtion lainsäädännön va-
kuutusmaksuja koskenut säännös, jonka tar-
koituksena oli estää vakuutusyhtiöille asete-
tun sopimuspakon kiertäminen epänormaalil-
la hinnoittelulla, yhteisöoikeuden vastainen. 
Italian lainsäädännön mukaan vakuutusmak-
sut oli laskettava yhtiön omien ”teknisten pe-
rusteiden mukaan, jotka ovat riittävän katta-
vat ja perustuvat vähintään viiteen tilikau-
teen”. Tuomioistuin hylkäsi tältäkin osin 
komission kanteen ja katsoi, ettei komissio 
ollut osoittanut, että Italian lainsäännön mak-
superusteita koskenut säännös olisi ollut yh-
teen sopimaton vakuutusalalla maksuperus-
teiden laadinnassa noudatettujen teknisten 
sääntöjen ja vakuutusmatemaattisten periaat-
teiden kanssa. 

Euroopan yhteisöjen vakuutusmaksuja 
koskevat tuomiot ovat merkityksellisiä myös 
Suomen tapaturmavakuutuslainsäädännön 
kannalta. Toisaalta niissä vahvistetaan hin-
noittelun vapauden periaatteen koskevan 
myös lakisääteisiä vakuutuksia, toisaalta to-
detaan se, etteivät vahinkovakuutusta koske-
vat direktiivit kokonaan kiellä jäsenvaltioita 
antamasta säännöksiä vakuutusmaksuun vai-
kuttavista tekijöistä. 

Näin on Suomessa jo yleisen edun käsittee-
seen perustuen katsottu voimassa olevaa 
lainsäädäntöä valmisteltaessa. Tapaturmava-
kuutuslain muuttamista koskevan hallituksen 
esityksen 227/1997 vp. yleisperustelujen 
kohdassa 2.2. on todettu, että kansallisella 
lainsäädännöllä voidaan antaa yleisen edun 
suojaamiseen tähtääviä, rajoittavia säännök-
siä, jotka ovat objektiivisesti välttämättömiä 
ja pyrittävään tavoitteeseen suhteutettuja. 
Vakuutetun työntekijän suojaamiseen osal-
taan tähtäävän vakuutusmaksujen riskivas-
taavuuden noudattamisen katsottiin olevan 
yleisen edun mukaista. Lisäksi viitattiin sii-
hen, että samaan tavoitteeseen ei voitu päästä 
yhtä tehokkaasti muulla Suomen vakuutus-
järjestelmään soveltuvalla keinolla. 
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2  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

2.1 Vakuutusmaksusääntelyn uudista-
minen 

Esityksessä ehdotetaan, että tapaturmava-
kuutuslain mukaista vakuutusta harjoittavalla 
vakuutusyhtiöllä on oltava yhtiön hallituksen 
hyväksymät vakuutusmaksujen laskuperus-
teet eli maksuperusteet. Ehdotus vastaa tältä 
osin nykyistä lainsäädäntöä. Tämän vaati-
muksen tarkoituksena on lisätä järjestelmän 
toimivuuden uskottavuutta. 

Esityksen mukaan laissa ei määrätä sitä, 
miten ja kenen toimesta hallituksen hyväk-
symät maksuperusteet laaditaan. Vakuutus-
yhtiön aktuaaritoiminnolla on keskeinen vas-
tuu sen suhteen, että muun muassa maksupe-
rusteiden riski- ja kustannusvastaavuus toteu-
tuu ehdotuksessa tarkoitetulla tavalla samoin 
kuin, että yhtiön vakuutusmaksujen määrää-
mistapa ja määrä täyttävät vakuutusyhtiölain 
(521/2008) ja lakisääteisiä vakuutuksia kos-
kevien lakien sekä niiden nojalla annettujen 
Finanssivalvonnan määräysten mukaiset vaa-
timukset. 

Esityksessä ehdotetaan vähennettäväksi 
voimassa olevaan vakuutusmaksuasetukseen 
perustuvaa, yksityiskohtaista yhtiön maksu-
perusteiden sisältöä koskevaa sääntelyä. Tä-
mä on tarpeen, ettei maksusääntelyn yksi-
tyiskohtaisuuden voitaisi katsoa rajoittavan 
suhteettomasti hinnoittelun vapauden periaa-
tetta. Ehdotettavat, voimassa olevien sään-
nösten sisältöä vastaavat, yleiset vaatimukset 
vakuutusmaksujen riskivastaavuudesta ja va-
kuutusmaksujen kohtuullisuudesta eivät ole 
ristiriidassa vakuutusalalla maksuperusteiden 
laadinnassa noudatettavien yleisten vakuu-
tusmatemaattisten periaatteiden kanssa. Näin 
ollen ne ovat myös Euroopan yhteisöjen oi-
keuskäytännön mukaiset siten kuin yhteisö-
jen tuomioistuin on edellä selostetussa tapa-
uksessa C-528/06 katsonut. 

Esityksen lähtökohta on nykyisen lain mu-
kaisen vakuutusmaksujen riskivastaavuuden 
säilyttäminen. Riskivastaavuuden soveltami-
nen on laskenut työtapaturmien määrää ja 
edesauttanut vakiintuneiden työsuojeluorga-
nisaatioiden syntyä suuremmissa yrityksissä. 
Erikoismaksuperusteen käyttöä on sen vuoksi 

pyritty laajentamaan myös pienempiin yri-
tyksiin. Osaltaan työntekijän suojaamiseen 
tähtäävän vakuutusmaksujen riskivastaavuu-
den noudattamisen voidaan katsoa olevan 
yleisen edun mukaista. Sen välttämättömyyt-
tä puoltaa se, ettei samaan tavoitteeseen voi-
da päästä yhtä tehokkaasti muulla Suomen 
tapaturmavakuutusjärjestelmään soveltuvalla 
keinolla 

Lähtökohtaisesti vakuutusyhtiöiden välinen 
toimiva kilpailu sekä Finanssivalvonnan suo-
rittama julkisuusvalvonta varmistaa sen, että 
vakuutusmaksut eivät muodostu liian kor-
keiksi ja vakavaraisuusvalvonta puolestaan 
sen, etteivät vakuutusmaksut ole alimitoitet-
tuja. Finanssivalvonnan harjoittamasta jul-
kisuusvalvonnasta esitetään säädettäväksi 
lain tasolla. 

Riski- ja kustannusvastaavuus- sekä koh-
tuullisuusperiaate sisältyvät nykyisenkin ta-
paturmavakuutuslain vakuutusmaksusäänte-
lyyn. Turvaavuusperiaatetta ei nykyisessä 
laissa ole suoraan mainittu, mutta sosiaali- ja 
terveysministeriön 5 päivänä lokakuutta 2000 
antaman lausunnon (18/49/2000) mukaan 
lain nykyisen 35 §:n mukaisen vakuutusmak-
sun kohtuullisen suhteen lähtökohtana on 
myös vakuutusmaksujen turvaavuusperiaate 
eli kohtuullisuutta tulee tulkita kaksisuuntai-
sesti. Käytännössä turvaavuusperiaate edel-
lyttää vakuutusmaksuihin pidemmällä aika-
välillä sisältyvää riskilisää, joka turvaa va-
kuutuslajin sitoman vakavaraisuuspääoman 
ylläpidon edellyttämä tuoton. Turvaavuuspe-
riaate esitetään nyt kirjattavaksi myös itse la-
kiin. 

Vakuutusyhtiöiden hintakilpailu mahdollis-
tuu, kuten nykyisinkin riski- ja kustannusvas-
taavuus- sekä turvaavuusperiaate huomioon 
ottaen. Tämän ohella vakuutusyhtiöiden vä-
linen kilpailu toteutuu mahdollisuutena kehit-
tää vakuutuksenottajien riskienhallintaa ja 
tapaturmien torjuntatyötä tukevia innovatii-
visia hinnoitteluratkaisuja sekä tehokkuutena 
vakuutus- ja korvauspalvelussa. 

Vakuutuksenottajan vakuutusmaksun eri-
koismaksuperusteisuus mahdollistaa vakuu-
tuksenottajan omien korvausten huomioon 
ottamisen vakuutusmaksua määrättäessä. Sen 
tarkoituksena on parantaa vakuutusmaksun 
riskivastaavuutta. Erikoismaksuperusteisuu-
delle on vakuutusmaksuasetuksessa määritel-
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ty nykyisin tarkat euromääräiset vakuutuk-
senottajan kokoluokkaa kuvaavat rajat. Se on 
aiheuttanut keinotekoistakin rajankäyntiä 
erikoismaksuperusteisten vakuutusten ja tau-
lustomaksuperusteisten vakuutusten välillä. 
Esityksessä ehdotetaan, että vakuutuksenotta-
jan vakuutusmaksun tulee olla erikoismaksu-
perusteinen, jos vakuutuksenottajan vahinko-
historia on mahdollista ottaa tilastollisesti 
luotettavalla tavalla huomioon vakuutusmak-
sua määrättäessä. Tämä edellyttää vakuutuk-
senottajalta riittävää suuruutta, jota voidaan 
kuvata vakuutuksenottajan teettämän työn 
määrällä. Esityksessä ei ehdoteta laissa tar-
kemmin säädettäväksi siitä, minkä suuruinen 
vakuutuksenottajan tulee vähintään olla eikä 
siihen, millä täsmällisillä edellytyksillä suu-
ruus määritellään. Tämä tulee määritellä va-
kuutusyhtiön maksuperusteissa vakuutusma-
temaattisin perustein 

Uutena asiana ehdotetaan, että maksuperus-
teissa olisi myös otettava huomioon työnan-
tajan dokumentoitu ennalta ehkäisevä työtur-
vallisuustyö. Tällä on vaikutusta erityisesti 
pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joiden osal-
ta vakuutuksenottajan oman vahinkomenon 
huomioon ottaminen ei tilastollisesta luotet-
tavuudesta johtuvista syistä ole mahdollista. 

Voimassa olevassa tapaturmavakuutuslain 
12 §:ssä säädetyn vahinkokohtaisen omavas-
tuun tehokas käyttö edellyttäisi, että vakuu-
tuksenottaja hoitaisi omavastuurajan alle jää-
vät ja yleensä ainoastaan sairaanhoitokustan-
nuksiin johtavat pienet vahingot itse ilman 
vakuutusyhtiötä.  On ilmeistä, että mahdolli-
suus omavastuun nostamiseen valinnaisesti 
esimerkiksi 1000—3000 euroon olisi omiaan 
kannustamaan työturvallisuustyöhön. Tämä 
todennäköisesti kuitenkin korottaisi vahinko-
jen ilmoituskynnystä, mitä ei voida pitää va-
kuutuksen luonne ja järjestelmän tilastovel-
voite huomioon ottaen perusteltuna. 

Ilmoituskynnyksen nouseminen johtaisi 
myös siihen, että niiden tapausten osalta, jot-
ka jäisivät ilmoittamatta vakuutusyhtiöille, 
tapaturmapotilaiden julkiselle terveydenhuol-
lolle aiheuttamat sairaanhoitokustannukset 
eivät kohdentuisi tapaturmavakuutusyhtiöi-
den maksettavaksi, vaan jäisivät kuntien rasi-
tukseksi. Omavastuurajan nosto lisäisi myös 
vaativan ja kalliin selvittelytyön määrää va-
kuutusyhtiöissä ja julkisissa hoitolaitoksissa. 

Lisäksi  korkeampi omavastuu  saattaisi ai-
heuttaa pienille yrityksille vuotuisten tapa-
turmakustannusten odottamatonta heilahte-
lua. Koska omavastuun käyttö pienentää va-
kuutusyhtiön saamaa vakuutusmaksutuloa, 
niin nykyistä merkittävästi korkeamman va-
linnaisen omavastuun käyttö myös vinouttai-
si lain 60 b §:ssä säädettyä, vakuutusyhtiön 
tuloslaskelman mukaista vakuutusmaksutu-
loon perustuvaa yhteistä jakojärjestelmära-
hoitusta. 

Edellä mainituista syistä ehdotetaan, että 
vahinkokohtaisen omavastuun käytöstä luo-
vutaan kokonaan ja kumotaan sitä koskeva 
tapaturmavakuutuslain 12 §. Kun se kumo-
taan, omavastuuta siinä mielessä, että vakuu-
tuksenottaja olisi velvollinen maksamaan itse 
korvausta, ei enää voitaisi soveltaa missään 
tilanteessa. Tapaturmavakuutuslain mukai-
nen korvausvelvollisuus on aina vakuutuslai-
toksella, jollei laissa toisin säädettäisi. Kor-
vausvelvollisuus ei ole sovittavissa eikä siten 
myöskään maksuperusteissa määrättävissä 
oleva asia. 

Riskivastaavuuden ja kilpailun edistämi-
seksi vakuutusyhtiöillä tulisi olla tasapuoli-
sesti käytössään standardoidut tilastotiedot 
ainakin vakuutuksenottajien vakuutuskohtai-
sista vahingoista ja palkkasummista. Vakuu-
tuksen luonne huomioon ottaen tämän tulisi 
toteutua myös silloin, kun vakuutusyhtiö laa-
tii vakuutustarjousta. Jotta vakuutusyhtiö 
voisi   tällöin maksuperusteidensa mukaises-
sa laajuudessa käyttää vakuutuksenottajaa 
koskevia historiatietoja sekä palkkasumman 
että korvausten osalta, sille  ehdotetaan  oi-
keutta saada nämä tiedot siltä vakuutusyhtiö-
tä, jossa vakuutuksenottajan vakuutukset tar-
joushetkellä ovat. Menettely takaisi, että va-
kuutuskohtainen tilastohistoria olisi tällöin 
kaikkien vakuutusyhtiöiden käytettävissä tar-
jouksia tehdessään. Menettely on omiaan se-
kä edistämään että helpottamaan vakuutusyh-
tiöiden kilpailuttamista. Vakuutuksenottajaa 
koskevien tietojen välitys ehdotetaan turvat-
tavaksi lain tasolla myös tilanteessa, jossa 
vakuutuksenottaja vaihtaa vakuutusyhtiötä. 

Vakuutuksenottajakohtaisen   tilastohisto-
rian  siirtyminen  toteutettaisiin vakuutusyh-
tiöiden välisenä tietojen luovutuksena. Vii-
den viimeisimmän vakuutuskauden yhtenäi-
sen tilastohistorian saatavuus voitaisiin peri-
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aatteessa järjestää myös keskitetyllä rekiste-
rillä. Esimerkiksi Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liiton 64 §:n mukainen työtapaturma- ja 
ammattitautirekisteri ei kuitenkaan nyky-
muodossaan tarjoa valmiuksia vakuutuk-
senottajan eri vakuutusten tilastohistorian 
riittävän luotettavaan ja ajantasaiseen ylläpi-
toon. 

Sääntelyn vähentäminen ja kilpailun lisää-
minen korostaa vakuutusyhtiöiden velvolli-
suutta varmistaa, että vakuutuksenottajat 
saavat vakuutusyhtiön markkinoinnissa sen 
maksuperusteista kaikki ne tiedot, joilla voi 
olla merkitystä vakuutuksenottajan tehdessä 
lakisääteistä tapaturmavakuutusta koskevia 
ratkaisuja. Vakuutusyhtiöiden markkinointia 
säännellään vakuutusyhtiölain (521/2008) 
31 luvun 1 §:ssä, jota ulkomaisista vakuutus-
yhtiöistä annetun lain (398/1995) 60 §:n mu-
kaan sovelletaan myös ulkomaisiin vakuu-
tusyhtiöihin.  Säännöksen  mukaan vakuu-
tusyhtiön on markkinoinnissaan annettava 
asiakkaalle markkinoitavasta vakuutuksesta 
kaikki ne tiedot, joilla saattaa olla merkitystä 
asiakkaan tehdessä vakuutusta koskevia rat-
kaisuja. Markkinoinnissa ei myöskään saa 
antaa harhaanjohtavia tietoja eikä käyttää 
muutoin asiakkaan kannalta sopimatonta tai 
hyvän tavan vastaista menettelyä. Markki-
nointia, joka ei sisällä asiakkaan taloudellisen 
turvallisuuden kannalta tarpeellisia tietoja, on 
pidettävä sopimattomana. Tämä vakuutusyh-
tiölain säännös koskee myös lakisääteisen ta-
paturmavakuutuksen markkinointia. Siksi 
esityksessä ei nähdä tarpeelliseksi lisätä tapa-
turmavakuutuslakiin vastaavia säännöksiä. 
Markkinoinnin lainmukaisuutta valvoo Fi-
nanssivalvonta. 

Koska julkisuusvalvonnalla on suuri merki-
tys kohtuullisuus- ja turvaavuusperiaatteiden 
toteutumisessa, lakiin ehdotetaan otettavaksi 
säännös siitä, että Finanssivalvonnan on vuo-
sittain julkaistava selvitys, josta ilmenee 
kunkin vakuutusyhtiön tapaturmavakuutus-
lain mukaisen vakuutuksen pitkän aikavälin 
tulos. 
 
2.2 Suurvahingon rahoittaminen 

Esityksessä ehdotetaan, että suurvahingoksi 
määriteltävästä vahinkotapahtumasta aiheu-
tuvat korvaukset siirrettäisiin rahoitettaviksi 

tapaturmavakuutuslain mukaisesta jakojärjes-
telmästä. Suurvahingoksi ehdotetaan katsot-
tavaksi ajallisesti ja paikallisesti rajoittunut 
vahinkotapahtuma tai samaa alkuperää oleva 
tapahtumasarja, jonka seurauksena tapatur-
mavakuutuslain mukaisia korvauksia makse-
taan yhdelle tai useammalle työntekijälle yh-
teensä  yli 75 miljoonaa euroa.  Rahoittamal-
la tällaisesta suurvahingosta maksettavat 
75 miljoonan euron ylittävät korvaukset ja-
kojärjestelmän kautta saadaan tarvittava jäl-
leenvakuutustarve rajoitetuksi niin, että koko 
vakuutusriskille saadaan suoja jälleenvakuu-
tusmarkkinoilta. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Vaikutukset vakuutuksenottajan 
asemaan 

Keskeisten vakuutusmaksun määräytymi-
sessä noudatettavien periaatteiden kirjaami-
nen lain tasolle yksityiskohtaisen sääntelyn 
sijaan, johtaa vakuutusyhtiöiden maksuperus-
teiden aseman korostumiseen. Maksuperus-
teiden tehtävänä on erityisesti vakuutusmak-
sujen määräytymisen vakuutusmatemaattinen 
kuvaaminen. Lain tasolla kuvattujen yleisten 
periaatteiden huomioon ottaminen maksupe-
rusteissa jää vakuutusyhtiön tehtäväksi siitä 
erikseen tarkemmin säätämättä. Tämän seu-
rauksen poistuu myös epäterve mahdollisuus 
pyrkiä käyttämään hyväksi yksityiskohtai-
seen sääntelyyn yleensä jääviä aukkoja. Tä-
mä tukee vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua 
lisäämällä mahdollisuuksia kehittää vakuu-
tuksenottajan omaa riskienhallintaa parhaiten 
tukevia vakuutusmaksujärjestelmiä. 

Vakuutusmaksusääntelyn vähentäminen ja 
kilpailun lisääminen korostavat vakuutusyh-
tiön velvollisuutta huolehtia siitä, että vakuu-
tuksenottajat saavat vakuutusyhtiön markki-
noinnissa vakuutusyhtiön maksuperusteista 
kaikki ne tiedot, joilla voi olla merkitystä va-
kuutuksenottajan tehdessä lakisääteistä tapa-
turmavakuutusta koskevia ratkaisuja. Erityi-
sen tärkeää tämä on erikoismaksuperusteisten 
vakuutuksenottajien  osalta.  Esimerkiksi nii-
tä koskevissa tarjouslaskelmissa tai muussa 
asiakkaalle annettavassa informaatiossa olisi 
selostettava, miten vakuutuksenottajan va-
kuutuksen perusteella maksettavat korvauk-
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set vaikuttavat vuosittaisen vakuutusmaksun 
määrään ja miten tämä otetaan huomioon va-
kuutuksen päättyessä. Vakuutusyhtiön edel-
lytetään esityksen mukaan soveltavan mak-
superusteitaan siten, että vakuutuksenottajan 
on mahdollista saada oikea ja riittävä kuva 
vakuutusmaksuunsa vaikuttavista tekijöistä 
ja erikoismaksuperusteisen vakuutuksenotta-
jan kohdalla myös vakuutusmaksun pidem-
män aikavälin kehityksestä. Säännös on tär-
keä myös Finanssivalvonnan suorittaman 
menettelytapavalvonnan kannalta. 
 
 
3.2 Vaikutukset vakuutetun asemaan 

Työnantajan työturvallisuustyön huomioon 
ottamisen säätäminen pakolliseksi myös tau-
lustomaksuperusteisten vakuutuksenottajien 
vakuutusmaksuissa tukee pidemmällä aika-
välillä turvallisemman työnteon kulttuurin 
kehittymistä myös pienissä yrityksissä. Suur-
ten työnantajien osalta työturvallisuustyöhön 
kannustaminen  toteutuisi,  kuten  nykyisin-
kin erikoismaksuperusteisissa vakuutuksissa, 
joissa vakuutuksenottajan oma vahinkokehi-
tys vaikuttaa vakuutusmaksuun. 
 
3.3 Vaikutukset toimeenpanojärjestel-

mään 

Pienten  ja  keskisuurten  vakuutuksenotta-
jien taulustomaksuperusteisen vakuutuksen 
riskirakenteen vapauttaminen lisää kilpailua 
mahdollistamalla työtapaturma- ja ammatti-
tautiriskiä parhaiten kuvaavien riskitekijöi-
den valinnan. 

Esitys tukee kilpailua myös varmistamalla, 
että kaikilla vakuutusyhtiöillä on pakollisen 
vakuutuksen osalta nyt myös vakuutusta tar-
jotessaan vakuutusmaksuperusteidensa sovel-
tamista varten maksutta käytössään määrä-
muotoiset perustiedot, joita kutsutaan tilasto-
historiaksi. Tilastohistorian toimittaminen 
perustuu vakuutusyhtiöiden yhteistyöhön. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tapatur-
mavakuutuslain 64 §:n mukaisella pakollisel-
la tilastoinnilla on keskeinen merkitys erityi-
sesti pienten vakuutusyhtiöiden mahdolli-
suuksiin tarjota lakisääteistä tapaturmava-
kuutusta. Tähän tilastointiin ei esitetä muu-
toksia, mutta Tapaturmavakuutuslaitosten lii-

ton on esityksen mukaan jatkossa ylläpidet-
tävä taulustomaksuperusteisten vakuutuk-
senottajien viitteellistä riskiluokitusta vakuu-
tusyhtiöiden soveltamasta riskiluokituksesta 
riippumatta. 

Suurvahingon rahoittamista koskevilta osin 
esitys on riippumaton vakuutusyhtiöiden 
keskinäisestä suurvahinkopoolista tai kunkin 
yhtiön oman jälleenvakuutussuojan järjestä-
misestä. Poolijärjestelyn puitteissa jokaisen 
vakuutusyhtiön suurimmaksi mahdolliseksi 
omalle vastuulle jääväksi vahingoksi ennen 
poolin jälleenvakuutussuojaa muodostuu yh-
tiön poolisääntöjen mukainen vakuutusmak-
suosuus 75 miljoonan euron ja yhtiön valit-
seman poolirajan erotuksesta lisättynä tällä 
poolirajalla. Mikäli vakuutusyhtiö ei osallistu 
poolijärjestelyyn, niin suurin omalle vastuul-
le jäävä vahinko ennen yhtiön omaa jälleen-
vakuutussuojaa olisi vastaavasti 75 miljoonaa 
euroa. Esityksellä on kuitenkin merkittävä 
vaikutus verrattuna nykytilanteeseen, jossa 
vakuutusyhtiön vastuulla ei ole vahinkokoh-
taista ylärajaa. Esityksen seurauksena suur-
vahinkojen jälleenvakuutussuojan hinnan voi 
arvioida puolittuvan. Koska jakojärjestelmäl-
lä rahoitettavat korvaukset eivät jää vakuu-
tusyhtiön vastuulle, suurvahinkorajan ylittä-
misestä aiheutuvat vakuutusyhtiön maksamat 
korvaukset eivät sisälly erikoismaksuperus-
teisen vakuutuksenottajan vakuutusmaksun 
määräämisessä käytettäviin vakuutuksenotta-
jan vakuutuksista aiheutuvaan korvauksiin. 
 
 
3.4 Vaikutukset viranomaistoimintaan 

Esitys selkeyttää sijoitustoiminnan merki-
tystä vakuutusmaksujen hinnoittelussa edel-
lyttämällä vakuutusmaksujen kohtuullisuutta 
suhteessa vakuutuksista aiheutuvien, odotet-
tavissa olevien kustannusten pääoma-arvoon. 
Vakuutusmaksujen kohtuullisuus- ja turvaa-
vuusperiaatteen toteutumisen valvonnassa 
korostuu nykyistä enemmän Finanssivalvon-
nan harjoittama julkisuusvalvonta. Tästä 
syystä lakiin on esitetty otettavaksi säännös, 
jonka mukaan Finanssivalvonnan olisi vuo-
sittain julkaistava selvitys, josta ilmenee 
kunkin vakuutusyhtiön tapaturmavakuutus-
lain mukaisen vakuutuksen pitkän aikavälin 
tulos. 
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4  Asian valmistelu 

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 4 päi-
vänä tammikuuta 2007 Tapaturmavakuutus- 
ja ammattitautilainsäädännön uudistamistyö-
ryhmän. Toimeksiantonsa mukaan uudista-
mistyöryhmän tavoitteena oli vakuutusperi-
aate huomioon ottaen tehdä ehdotukset tapa-
turmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön 
rakenteen ja sisällön uudistamiseksi. Työ-
ryhmä esitti 14 päivänä lokakuuta 2008 päi-
vätyssä muistiossaan (Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön selvityksiä 2008:46) eräitä periaat-
teita ja tavoitteita, joita tapaturmavakuutus-
maksua koskevassa sääntelyssä tulisi noudat-
taa. Lisäksi työryhmä esitti, että lainsäädän-
nön jatkovalmistelussa tulisi asettaa erillinen 
asiantuntijaryhmä selvittämään, millä tavoin 
ehdotetut tavoitteet voitaisiin tarkoituksen-
mukaisimmin toteuttaa. 

Uudistamistyöryhmä ehdotti myös, että jäl-
leenvakuutussuojan saamiselle aiheutuvien 
ongelmien poistamiseksi korvaukset, jotka 
yksittäisessä vahinkotapahtumassa ylittävät 
määritellyn rajan, tulisi siirtää rahoitettaviksi 
jakojärjestelmällä. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hallituk-
sen  työvaliokunta  nimitti   sosiaali- ja ter-
veysministeriön pyynnöstä 12 päivänä joulu-
kuuta 2008 uudistamistyöryhmän ehdotta-
man asiantuntijaryhmän. Sen tehtävänä oli 
selvittää, millä tavoin ehdotetut tapaturma-
vakuutusmaksun sääntelyä koskevat tavoit-
teet voitaisiin tarkoituksenmukaisimmin to-
teuttaa. Asiantuntijaryhmä antoi loppuraport-
tinsa 17 päivänä kesäkuuta 2009. Asiantunti-
jaryhmä laati myös ehdotuksen, kuinka toteu-
tetaan suurvahingon rahoittaminen jakojär-
jestelmästä. 

Esitys on mainitun asiantuntijaryhmän ra-
portin  pohjalta  valmisteltu  sosiaali- ja ter-
veysministeriössä. Valmistelun yhteydessä 
on kuultu Finanssivalvontaa, keskeisiä työ-
markkinajärjestöjä, Finanssialan keskusliittoa 
ja Tapaturmavakuutuslaitosten liittoa. 
 
 
5  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys  on osa  sosiaali- ja terveysministe-
riössä vireillä olevaa tapaturma- ja ammatti-
tautilainsäädännön kokonaisuudistusta, joka 
on tavoitteena saattaa voimaan vuoden 2014 
alusta. Ottaen huomioon myös valmistelussa 
mukana olevien keskeisten työmarkkinajär-
jestöjen ja vakuutusjärjestelmän näkemykset, 
ehdotuksen sisältämät vakuutusmaksujärjes-
telmää koskevat muutokset on katsottu pe-
rustelluiksi toteuttaa jo ennen kokonaisuudis-
tuksen voimaan tuloa. 

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmis-
teltu henkilöstörahastolain (814/1989) koko-
naisuudistus, jota koskeva hallituksen esitys 
(HE 44/2010 vp) on parhaillaan eduskunnan 
käsiteltävänä. Esityksen mukaan muun mu-
assa rahastoon siirrettävien palkkioiden mää-
ritelmät laajennettaisiin kattamaan voitto-
palkkioiden lisäksi myös tulospalkkiot. Vas-
taava muutos esitetään tehtäväksi muiden so-
siaaliturvaa koskevien lakien lisäksi myös 
tapaturmavakuutuslain 35 b §:ään, jossa sää-
detään vakuutusmaksun perusteena olevaan 
palkkasummaan luettavista työansioista. 
Henkilöstörahastolakia koskeva esitys liittyy 
tapaturmavakuutusmaksun perusteena ole-
vaan palkkakäsitteeseen, mutta ei vaikuta tä-
hän esitykseen, joka ei sisällä muutosehdo-
tuksia mainittuun pykälään. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

35 §. Pykälässä säädetään vakuutusmaksu-
jen laskuperusteista ja niitä koskevista ylei-
sistä periaatteista. Pykälän 1 momentin mu-
kaan vakuutusyhtiöllä on oltava nykyiseen 
tapaan vakuutusmaksujen laskuperusteet. 
Momentin mukaan niitä kutsutaan voimassa 
olevan vakuutusmaksuasetuksen tavoin mak-
superusteiksi. Maksuperusteiden edellytetään 
olevan nykyiseen tapaan yhtiön hallituksen 
hyväksymät. 

Maksuperusteista tulee yksiselitteisesti il-
metä, miten vakuutusmaksu kussakin mak-
superusteiden mukaisessa vakuutusmaksujär-
jestelmässä määräytyy. Maksuperusteiden tu-
lee sisältää yksiselitteiset vakuutusmaksujen 
laskentakaavat ja vakuutusmaksun määrää-
misessä noudatettavat menettelytavat. Mak-
superusteiden tehtävänä on erityisesti vakuu-
tusmaksujen määräytymisen vakuutusmate-
maattinen kuvaaminen. 

Säännöksen tarkoituksena on, että vakuu-
tusmaksun määräämisessä käytettyjen riski-
tekijöiden tulee olla objektiivisia ja niiden 
vaikutuksesta riskiin on oltava tilastollista tai 
muuten perusteltua tietoa tai kokemusta. 
Tyypillisiä riskitekijöitä ovat vakuutuksenot-
tajan oman korvaustilaston ohella esimerkik-
si yrityksen toimiala- ja ammattiluokitus tai 
objektiivisen sovellettavuuden puitteissa va-
kuutuksenottajan työturvallisuustyö. 

Pakollisessa lakisääteisessä vakuutuksessa 
vakuutuksenottajia on kohdeltava samalla ta-
voin. Siksi 1 momentin mukaan maksuperus-
teita on sovellettava yhdenmukaisesti kaik-
kiin vakuutuksenottajiin. Siten vakuutusmak-
suun  vaikuttavia  tietoja  ei voi  ottaa huo-
mioon kuin ainoastaan maksuperusteiden 
mukaisessa laajuudessa ja niitä on sovelletta-
va kaikkiin saman maksujärjestelmän piirissä 
oleviin vakuutuksenottajiin samoin perustein. 

Vakuutuksenottajan tilanne voi muuttua 
vakuutusmaksun määräämiseen vaikuttavien 
seikkojen osalta olennaisesti. Tällöin riski- ja 
kustannusvastaavaa vakuutusmaksua ei kai-
kissa tilanteissa voi määrätä soveltamalla 

maksuperusteiden laskukaavoja täysin me-
kaanisesti. Laskukaavan soveltaminen sellai-
senaan voisi johtaa kohtuuttomuuteen esi-
merkiksi vakuutuksenottajan harjoittaman 
toiminnan poikkeuksellisen voimakkaan kas-
vun tai toiminnan supistumisen vuoksi. Poik-
keuksellisia vakuutuksenottajan riskitasoon 
välittömästi vaikuttavia tilanteita syntyy li-
säksi yritysjärjestelyissä, liiketoiminnan ul-
koistamisen tai lakkauttamisen yhteydessä, 
työympäristön muutoksissa sekä työturvalli-
suutta koskevien merkittävien investointien 
yhteydessä. 

Poikkeustilanteiden huomioon ottamiseksi 
erikoismaksuperusteisten vakuutusten vakuu-
tusmaksun määräämisessä on riski- ja kus-
tannusvastaavuuden toteutumiseksi voitava 
poiketa maksuperusteiden laskentakaavan 
mukaisesta maksusta, jos vakuutuksenottajan 
edellä kuvatut erityiset olosuhteet tai olosuh-
teissa tapahtuneet muutokset sitä edellyttä-
vät. Vakuutusmaksun on näissäkin tapauksis-
sa kuitenkin perustuttava vakuutusyhtiön 
maksuperusteista ilmeneviin objektiivisiin, 
selkeästi kuvattuihin edellytyksiin sekä me-
nettelytapoihin ja valtuutuksiin, jotka on 
erikseen dokumentoitu. Maksuperusteissa on 
1 momentin mukaan siksi määriteltävä, miten 
maksuperusteita sovelletaan vakuutuksenot-
tajaa koskevien erityisten olosuhteiden tai 
niiden muutosten johdosta. Poikkeustilanteet 
huomioon ottava maksuperusteiden yhden-
mukainen soveltaminen edellyttää, että va-
kuutusyhtiö ei voi poiketa maksuperusteis-
taan saadakseen yksittäisen vakuutuksenotta-
jan asiakkaakseen. 

Pykälän 2 momentissa säädetään maksupe-
rusteiden muuttamisesta kesken vakuutus-
kauden.  Ehdotuksen 35 c §:n mukaan vakuu-
tusmaksu on määrättävä vakuutuskauden 
alussa voimassa olevien maksuperusteiden 
mukaisesti. Jos maksuperusteita muutetaan 
kesken vakuutuskauden, niin maksuperustei-
den yhdenmukainen soveltaminen edellyttää 
muutoksen toteuttamista vakuutuskauden 
alusta kaikkiin niihin vakuutuksenottajiin, 
joihin maksuperustetta on sovellettu. Tämä 
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2 momenttiin sisältyvä määräys vastaa ny-
kyisen vakuutusmaksuasetuksen 2 §:n 
3 momentin säännöstä. Se koskee tilanteita, 
joissa riskivastaavuus muuten vaarantuisi 
maksuperusteiden laatimisessa syntyneen 
teknisen virheen tai vakuutusyhtiöstä riippu-
mattoman maksutasoon olennaisesti vaikut-
tavan seikan johdosta. Esimerkkinä viimeksi 
mainitusta on lainmuutos. Lainmuutoksen 
vuoksi tehtävä maksuperusteiden muutos 
koskee lainmuutoksen voimaantulosta alkaen 
niitä vahinkoja, joihin lainmuutosta sovelle-
taan. 

Pykälän 3 momentin mukaan maksuperus-
teet on nykyiseen tapaan laadittava erikseen 
pakolliselle työtapaturmavakuutukselle, lain 
57 §:ssä säädetylle vapaaehtoiselle työtapa-
turmavakuutukselle sekä vapaaehtoiselle va-
paa-ajan vakuutukselle. 

Momentin toisessa virkkeessä säädetään 
lain nykyisessä 35 § 2 momentissa tarkoite-
tusta kohtuullisuusperiaatteesta. Ehdotetta-
van säännöksen mukaan maksuperusteet on 
laadittava siten, että vakuutusmaksut ovat 
kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheu-
tuvien, odotettavissa olevien kustannusten 
pääoma-arvoon. Säännöksellä ei ole tarkoitus 
muuttaa nykyistä tulkintaa, vaan selkeyttää 
voimassa olevaa säännöstä. 

Lisäksi momentin kolmannessa virkkeessä 
säädetään voimassa olevan lain mukaisesti 
tapaturma- ja ammattitautiriskin huomioon 
ottamisesta vakuutusmaksuja määrättäessä 
sekä uutena asiana vakuutusmaksujen mää-
räämisessä edellytettävästä turvaavuusperi-
aatteesta. Vaikka kohtuullisuusperiaatteen on 
voimassa olevankin lain perusteella tulkittu 
sisältävän myös turvaavuusperiaatteen, ehdo-
tetaan turvaavuusperiaate selvyyden vuoksi 
kirjattavaksi lakiin. Lakisääteisessä vakuu-
tuksessa turvaavuusperiaatteen lisäämistä la-
kiin puoltaa myös vakuutuksen pakollisuus 
sekä vakuutusyhtiöiden keskinäinen yhteis-
vastuu maksamatta jääneistä korvauksista, 
vaikka turvaavuusperiaatteen valvonta onkin 
sinänsä keskeisesti osa vakuutusyhtiölaissa 
säädettyä vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus-
valvontaa. 

Voimassa olevaa säännöstä on täydennetty 
lisäksi käsitteellä ”odotettavissa olevien kus-
tannusten pääoma-arvo”. Tällöin vakuutus-
matemaattisin perustein määrättävien odotet-

tujen kustannusten ohella korostuu myös si-
joitustoiminnan tuotto-odotuksen huomioon 
ottaminen. 

Vahinkovakuutuksessa hinnoittelun kes-
keinen elementti on tulevien, odotettavissa 
olevien korvauskulujen nykyarvon määrää-
minen etukäteen ja tällöin joudutaan otta-
maan kantaa diskonttauksessa käytettävään 
korkoon. Tämä korko edustaa sijoitustoimin-
nan tuottoa, joka käytetään hinnoiteltavan 
vakuutuskauden aikana sattuvien vahinkojen 
tulevien korvausten rahoittamiseen. Koska 
vakuutusyhtiö kantaa sijoitusriskin, sijoitus-
tuotot joudutaan ottamaan huomioon tuotto-
odotuksena. Sijoitustoiminnan tulevaisuudes-
sa toteutuvat tuotot saattavat lyhyellä aikavä-
lillä luonnollisesti poiketa oleellisestikin hin-
noittelussa huomioon otetusta tuotto-
odotuksesta ja hinnoitteluun sisältyvän tuot-
to-odotuksen oikeellisuutta voi tästä johtuen 
arvioida vain pidemmällä aikavälillä. Hin-
noittelussa käytetty sijoitustoiminnan tuotto-
odotus on lakisääteisen tapaturmavakuutuk-
sen korvausten pitkästä maksuajasta johtuen 
tyypillisesti lähellä riskitöntä korkoa. 

Koska vahinkovakuutuksen hinnoittelu sen 
perusluonteesta johtuen tapahtuu aina etukä-
teen, niin vanhoja sattuneita vahinkoja vas-
taavan korvausvastuun katteelle saatu ja vielä 
tulevaisuudessa saatava sijoitustoiminnan 
tuotto sekä sijoitusriski on otettu huomioon 
jo aiempien vakuutuskausien vakuutusmak-
suissa. Vakuutusyhtiöllä on turvaavuusperi-
aatteen puitteissa luonnollisesti mahdollisuus 
ottaa vakuutusmaksuissa myöhemmin huo-
mioon myös toteutuneet sijoitustoiminnan 
tuotot antamalla vakuutuksenottajille esimer-
kiksi tästä johtuvia asiakashyvityksiä. Va-
kuutusyhtiöiden maksuperusteet sisältävätkin 
yleensä tällaisten hyvitysten mahdollisuuden. 

Vakuutusmaksu määrätään vastaamaan 
odotettavissa olevia kustannuksia (korvauk-
set, vahingonselvittelykulut, liikekulut ja jäl-
leenvakuutuskustannukset) ja niiden muo-
dostaman kassavirran diskonttaamisessa käy-
tettyä sijoitustoiminnan tuotto-odotusta sekä 
riskilisää.  Riskilisällä tarkoitetaan vakuutus-
ten johdosta sitoutuvan pääoman tuottovaa-
teesta aiheutuvaa kustannusta. 

Riskilisän määrä vakuutusmaksuissa riip-
puu sitoutuneen vakavaraisuuspääoman mää-
rästä eli vakuutuslajin riskitasosta sekä toi-
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saalta tämän pääoman tuottovaateesta aiheu-
tuvasta kustannuksesta ja sijoittamisen tuot-
to-odotuksesta. Riskilisä pidemmällä täh-
täimellä turvaa vakuutettuja etuja sekä mah-
dollistaa yhtiön toiminnan jatkuvuuden ja 
turvaavuusperiaatteen  puitteissa  myös   yh-
tiöiden välisen hintakilpailun. 

Vakuutusyhtiöiden keskinäisen kilpailun 
voi periaatteessa  katsoa varmistavan sen, 
ettei vakuutusmaksuihin sisällytetyn riski-
lisän taso ole pitkällä aikavälillä korkeampi 
kuin vakavaraisuuspääoman ylläpito edellyt-
tää. Kohtuullisuusperiaatteen toteutumista 
tukee vakuutusyhtiöiden harjoittaman laki-
sääteisen tapaturmavakuutuksen taloudellisen 
tuloksen julkisuusvalvonta, joka Finanssival-
vonnan suorittamana ehdotetaan nimenomai-
sesti kirjattavaksi lain 35 f §:ään. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi siitä, milloin vakuutuksenottajan va-
kuutuksista aiheutuneet korvaukset on otetta-
va huomioon vakuutusmaksua määrättäessä. 
Voimassa olevien säännösten mukaan vakuu-
tetut vastuut jakautuvat joko kollektiivisen 
(taulustomaksuperusteinen vakuutus) tai vas-
tuun oman vahinkohistorian huomioon otta-
van yksilöllisemmän vakuutusmaksun mää-
räämismenettelyn piiriin (erikoismaksuperus-
teinen vakuutus). Ehdotettavan säännöksen 
mukaan vakuutuksenottaja olisi erikoismak-
superusteinen, jos vakuutuksenottajan teet-
tämän  työn  määrä  on  tapaturmariskin  ar-
vioinnin tilastollisen luotettavuuden kannalta 
riittävän suuri. Tällöin vakuutuksenottajan 
oma vahinkohistoria on mahdollista ottaa sen 
tilastollista luotettavuutta vastaavin perustein 
huomioon vakuutusmaksua määrättäessä. 

Momentissa ei oteta kantaa siihen, minkä 
suuruinen vakuutuksenottajan tulee vähin-
tään olla, jotta se olisi erikoismaksuperustei-
nen eikä siihen, millä perustein tämä suuruus 
määrätään. Erikoismaksuperusteisuuden raja 
on määriteltävä maksuperusteissa vakuutus-
matemaattisin perustein.  Tyypillisesti kor-
vaustilaston tilastollinen luotettavuus perus-
tuu odotettavissa olevien vahinkojen luku-
määrään. Se taas keskimäärin riippuu paitsi 
vakuutettujen työntekijöiden lukumäärästä 
niin myös teetetyn työn vaarallisuudesta. 
Tästä seuraa, että esimerkiksi palkkasum-
maan perustuva erikoismaksuperusteisuuden 
raja voi olla vaarallista työtä teettävällä va-

kuutuksenottajalla pienempi kuin vähemmän 
vaarallista työtä teettävällä vakuutuksenotta-
jalla. 

Ehdotettavassa 4 momentissa ei myöskään 
oteta kantaa siihen, miten erikoismaksupe-
rusteisen vakuutuksenottajan korvaustilasto 
olisi otettava huomioon. Tämä edistää vakuu-
tusyhtiöiden  mahdollisuuksia  kehittää omia 
maksujärjestelmiä. Vakuutusmatemaattisten 
perusteiden mukaisesti vakuutusmaksujen 
määräämisessä huomioon otettavan korvaus-
tilaston painoarvo yleensä kasvaa sen tilas-
tollisen  luotettavuuden  lisääntyessä.  Kor-
vaustilaston tilastollista luotettavuutta voi-
daan lisätä rajoittamalla tai sulkemalla kor-
vaustilastosta kokonaan pois esimerkiksi 
muut kuin ohimenevää työkyvyttömyyttä 
edustavat korvaukset. Tyypillisesti vakuutuk-
senottajan omina korvauksina otetaan jois-
sain erikoismaksuperusteisissa maksujärjes-
telmissä huomioon ainoastaan niin sanotut 
ohimenevät korvaukset, joita ovat sairaanhoi-
tokorvaukset, päivärahat sekä eräät muut 
korvaukset. 

Erikoismaksuperusteisuus koskee vakuu-
tuksenottajan kaikkea vakuutusyhtiössä va-
kuuttamaa työtä kokonaisuudessaan. Vakuu-
tuksenottajalla voi kuitenkin olla samassa 
vakuutusyhtiössä useampia vakuutuksia tai 
samaan vakuutukseenkin sisältyviä erilaisia 
työnlaatuja, joille vakuutusmaksu on riski-
vastaavuuden toteutumiseksi perusteltua 
määrätä erikseen. Vakuutusyhtiön maksupe-
rusteissa on määrättävä se, miten vakuutuk-
senottajan korvaustilasto otetaan huomioon 
vakuutuksenottajan eri vakuutusten tai va-
kuutuksenottajan teettämien eri töiden osalta. 
Tällöin vakuutusmaksun määräämisessä 
huomioon otettavan korvaushistorian paino-
arvoon vaikuttaa vain näiden vakuutusten tai 
erilaisten työnlaatujen korvaustilaston tilas-
tollinen luotettavuus. 

Jos erikoismaksuperusteen käytölle ei ole 
edellytyksiä, vakuutusmaksun tulee perustua 
vakuutusyhtiön soveltamaan riskiluokituk-
seen (taulustomaksuperusteinen vakuutuk-
senottaja). Työtapaturmavakuutuksen vakuu-
tusmaksun määräytymisen lähtökohtana on 
useimmiten yritysten toiminnan riskiä koske-
va luokittelu esimerkiksi tehdyn työn tai yri-
tyksen toimialan mukaan. Tyypillisesti käy-
tetään ammatti- ja/tai toimialaluokitusta, joi-
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den mukaiset luokat edelleen yhdistellään 
riittävän suuriksi riskiluokiksi tilastollisen 
luotettavuuden varmistamiseksi. 

Pelkkään riskiluokitukseen perustuva va-
kuutusmaksu on luonteeltaan niin sanottu pe-
rusmaksu. Siihen perustuvaa pienten (ei-
erikoismaksuperusteisten)  vakuutuksenotta-
jien vakuutusmaksua kutsutaan taulustomak-
suksi. Myös erikoismaksuperusteisissa va-
kuutuksissa käytetään yleisesti riskiluokituk-
seen perustuvaa vakuutusmaksun osaa siltä 
osin kuin vakuutusmaksu ei määräydy va-
kuutuksenottajan oman korvaustilaston pe-
rusteella. 

Nykyisen kaikilta vakuutusyhtiöiltä vaadit-
tavan pakollisen riskiluokituksen voidaan 
katsoa rajoittavan kilpailua ja sen käytöstä 
ehdotetaan luovuttavaksi. Ehdotuksen perus-
teella vakuutusyhtiöiden ei ole enää pakko 
soveltaa taulustomaksuperusteisessa vakuu-
tuksessa Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
ylläpitämää yhteistä riskiluokitusta (ammatti- 
ja vastuuluokitus). Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liitto kuitenkin ylläpitää edelleen lain 
64 §:n mukaista tapaturma- ja ammattitauti-
rekisteriä ja sen tietoihin perustuvaa tapatur-
ma- ja ammattitautiriskin mukaista vakuu-
tuksenottajien viitteellistä riskiluokitusta. Jot-
ta tilastoinnin käyttökelpoisuus voidaan tur-
vata jatkossakin, ehdotetaan 35 e §:ssä sää-
dettäväksi, että vakuutusyhtiön tulee sovel-
tamastaan riskiluokituksesta riippumatta jär-
jestää tilastointinsa siten, että Tapaturmava-
kuutuslaitosten liiton ylläpitämän riskiluoki-
tuksen edellyttämät tiedot voidaan tilastoida 
64 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla. 
Erityisesti tämä koskee vakuutetun teettämän 
työn laatua, vakuutuksenottajan toimialaa se-
kä vahingoittuneen tekemää työtä. 

Ehdotetun 4 momentin viimeisen virkkeen 
mukaan usean vakuutuksenottajan muodos-
tamaa taloudellista yhteenliittymää voidaan 
maksuperusteissa määrättävällä tavalla käsi-
tellä yhtenä vakuutuksenottajana. Säännök-
sellä ei muuteta nykytilaa, sillä voimassa 
olevan vakuutusmaksuasetuksen 5 §:n koh-
dan 2 mukaan erikoismaksuperusteissa on 
määrättävä, miten samaan konserniin, osuus-
kuntaan, kuntainliittoon tai yhteenliittymään 
kuuluvista vakuutuksenottajista voidaan 
muodostaa ryhmä, joka vakuutettavaa vas-
tuuta määrättäessä voidaan rinnastaa vakuu-

tuksenottajaan. Ehdotettava 35 d § kuitenkin 
edellyttää, että vakuutusyhtiön tulee soveltaa 
maksuperusteitaan siten, että vakuutuksenot-
tajan on mahdollista saada oikea ja riittävä 
kuva vakuutusmaksuunsa vaikuttavista teki-
jöistä ja erikoismaksuperusteisen vakuutuk-
senottajan tapauksessa myös vakuutusmak-
sun pidemmän aikavälin kehityksestä.  Tästä 
seuraa, että vakuutuksenottajaksi näin määri-
tellyn taloudellisen yhteenliittymän tulee olla 
luonteeltaan pysyvä. 

Pykälän 5 momentissa säädetään velvolli-
suudesta ottaa taulustomaksuperusteisen va-
kuutuksenottajan  vakuutusmaksussa  huo-
mioon työantajan ennalta ehkäisevä työtur-
vallisuustyö. Tällä tavoin vakuutusyhtiö voi 
arvioida työturvallisuustyön vaikutusta tapa-
turma- ja ammattitautiriskiin. Säännöksen 
tarkoituksena on kannustaa taulustomaksupe-
rusteisia eli pieniä ja keskisuuria työnantajia 
työtapaturmia ja ammattitauteja ehkäisevään 
työturvallisuustyöhön, mikä ei vakuutusmak-
suja koskevan nykysääntelyn puitteissa ole 
mahdollista. Suurten työnantajien osalta työ-
turvallisuustyöhön kannustaminen toteutuu 
jo nykyään erikoismaksuperusteisissa vakuu-
tuksissa, joissa vakuutuksenottajan oma va-
hinkokehitys vaikuttaa vakuutusmaksuun. 
Tämän lisäksi vakuutusyhtiöllä on erikois-
maksuperusteisten vakuutuksenottajien osalta 
riskivastaavuutta koskevan arvionsa puitteis-
sa mahdollisuus muutenkin ottaa erikseen 
huomioon työturvallisuustyötä koskevia va-
kuutusmaksuun vaikuttava riskitekijöitä. 

Ehdotuksen mukaan maksuperusteissa on 
otettava huomioon sellainen työnantajan en-
naltaehkäisevä työturvallisuustyö, joka voi-
daan dokumentoidusti todentaa.  Ennalta eh-
käisevällä työturvallisuustyöllä tarkoitetaan 
laajasti kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla voi-
daan arvioida olevan vaikutusta työpaikan 
työturvallisuuteen. Vakuutusyhtiön on mak-
superusteissaan määriteltävä, mitä nämä toi-
menpiteet ovat ja miten ne vaikuttavat va-
kuutusmaksuun. Tällaisia toimenpiteitä voi-
vat olla esimerkiksi sekä erilaiset lakisäätei-
set velvoitteet, jotka työnantajan on täytettä-
vä kuin myös vapaaehtoiset toimenpiteet, 
joihin työnantaja on ryhtynyt ja joilla voi-
daan arvioida olevan työturvallisuutta edistä-
vää vaikutusta. 



 HE 55/2010 vp  
  

 

15

Työnantajalla on velvollisuus esimerkiksi 
tehdä työturvallisuuslain (738/2002) 9 §:n 
mukainen työsuojelun toimintaohjelma ja 
10 §:n mukainen työn vaarojen selvittäminen 
ja arviointi sekä järjestää työterveyshuolto-
lain (1383/2001) mukainen työterveyshuolto. 
Vapaaehtoisia työnantajan tekemiä toimenpi-
teitä voivat olla erilaisten työturvallisuusoh-
jelmien käyttöönotto ja työterveyshuoltoon 
liittyvät vapaaehtoiset toimenpiteet. Yrityk-
sillä on käytössään erilaisia eri viranomaista-
hojen ja työturvallisuuden toimijoiden kehit-
tämiä vapaaehtoisia riskienhallinnan ja työ-
turvallisuuden ohjelmia ja arviointityökaluja, 
jotka voidaan riittävästi dokumentoida. 

Sen, että työnantaja täyttää työtapaturmien 
ehkäisyä koskevat lakisääteiset velvoitteensa, 
ei voida katsoa vaikuttavan kyseessä olevan 
työn keskimääräiseen tapaturma- ja ammatti-
tautiriskiin, jolloin maksuvaikutustakaan ei 
sillä olisi. Sen sijaan vakuutusmaksun alen-
tamiseen voi olla perusteita, jos työnantaja 
on toteuttanut työpaikalla sellaisia toimenpi-
teitä, jotka ylittävät työturvallisuutta ja työ-
terveyshuoltoa koskevan lainsäädännön edel-
lyttämät vähimmäisvaatimukset. Toisaalta, 
jos työnantaja ei ole täyttänyt näitä lainsää-
dännön edellyttämiä vähimmäisvaatimuksia 
tai ei ole toimeenpannut toimialallaan tyypil-
lisesti käytössä olevia vähimmäisvaatimukset 
ylittäviä vapaaehtoisia työturvallisuustoi-
menpiteitä tai -ohjelmia, tapaturmariskin 
voidaan arvioida yleensä olevan tällaisessa 
työpaikassa tavanomaista tasoa korkeampi. 
Vakuutusyhtiön olisi otettava tämä vakuu-
tusmaksussaan huomioon riskiä korottavana 
tekijänä maksuperusteissaan tarkemmin mää-
rittelemällään tavalla, jos yhtiö arvioi riskin 
mainituista tekijöistä johtuen korkeammaksi 
asianomaisen vakuutuksenottajan kohdalla. 

Työturvallisuustyötä koskevien erilaisten 
toimenpiteiden toteutumisen tarkastamista 
kunkin vakuutuksenottajan kohdalla ei voida 
pitää vakuutusyhtiöille kuuluvana tehtävänä 
eikä se ole käytännössä mahdollistakaan. 
Vakuutusyhtiö määrittelee vakuutusmaksu-
perusteissaan, millä edellytyksillä ja miten 
tehty työturvallisuustyö otetaan maksuissa 
huomioon. Vakuutusyhtiön tulisi käytännös-
sä tiedustella työnantajalta esimerkiksi va-
kuutustarjousta varten, onko työnantaja to-
teuttanut työsuojelun toimintaohjelman, onko 

työpaikalla tehty lain edellyttämä työn vaaro-
jen selvittäminen ja arviointi ja onko työpai-
kalla järjestetty lakisääteinen työterveyshuol-
to. Toisaalta, jos työnantaja haluaisi, että hä-
nen toteuttamansa perustason ylittävä työtur-
vallisuustyö vaikuttaisi hänen vakuutusmak-
suunsa, hänen olisi esitettävä selvitys siitä, 
millä tavoin toteutetut toimenpiteet ovat do-
kumentoituja ja ylittävät niin sanotut perusta-
son toimenpiteet. Dokumentaatioksi riittäisi 
yleensä vakuutuksenottajan ilmoitus tietyn 
markkinoilla olevan tunnustetun työturvalli-
suusohjelman käyttöönotosta. 

Edellä mainittuun liittyen ehdotetaan lain 
37 § 1 momenttiin säännöstä, jonka mukaan 
työnantaja on velvollinen antamaan vakuu-
tuslaitokselle vakuutusmaksun määräämistä 
varten myös edellä tarkoitettua työturvalli-
suustyötä koskevat tiedot. Vakuutusyhtiöllä 
on lain 64 b §:n nojalla oikeus tarkastaa 
työnantajan asiakirjoista työnantajan tämän 
lain mukaisen tietojenantovelvollisuuden pii-
riin kuuluvien tietojen oikeellisuus. Vakuu-
tuslaitoksella on myös oikeus saada poliisilta 
ja muulta viranomaiselta virka-apua näiden 
tietojen saamiseksi. Jos työnantaja antaa työ-
turvallisuustyöstään vääriä tietoja vakuutus-
maksun määräämistä varten, vakuutusyhtiöl-
lä on 37 § 1 momentin nojalla oikeus määrätä 
sanktiona mainitun säännöksen mukainen ko-
rotettu vakuutusmaksu. 

35 a §. Lain voimassa olevaa 35 a §:ää vas-
taavat säännökset ehdotetaan siirrettäväksi 
35 c §:ään. Uudessa pykälän 1 momentissa 
ehdotetaan, että vakuutusyhtiöllä olisi oikeus 
tarjouspyynnön saatuaan saada vakuutuk-
senottajan sen hetkisen vakuutusyhtiön lisäk-
si myös kaikilta kysymykseen tulevilta edel-
lisiltä vakuutusyhtiöiltä tarjouksensa teke-
mistä varten kunkin tarjousta koskevan va-
kuutuksen viiden viimeisimmän täyden va-
kuutuskauden sekä kuluvan vakuutuskauden 
palkka- ja vahinkotiedot (tilastohistoria), jos 
vakuutuksenottajan ilmoittama palkkasumma 
on vähintään 150 000 euroa vuodessa. Euro-
määräisellä rajalla pyritään sulkemaan pois 
tämän menettelyn piiristä sellaiset pienet va-
kuutuksenottajat, joiden osalta tietojen hank-
kimista  ei ole  katsottava tarpeelliseksi tar-
jouksen tekemiseksi. Kuluvan vakuutuskau-
den osalta palkkatiedot koskisivat käytännös-
sä vakuutuskauden ennakkopalkkoja. Ehdo-
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tettu menettely on uusi ja sen tehtävänä on 
tukea kilpailua varmistamalla, että kaikilla 
vakuutusyhtiöillä olisi pakollisen vakuutuk-
sen vakuutusmaksuperusteidensa soveltamis-
ta varten maksutta käytössään määrämuotoi-
set perustiedot, joita pykälässä kutsutaan ti-
lastohistoriaksi. Vakuutuksenottajalle vapaa-
ehtoisten vakuutusten osalta ei nähdä perus-
telluksi säätää tiedonvälityksestä. 

Vakuutuksenottajan tarjouspyynnössä an-
tamista tiedoista tulisi ilmetä, missä vakuu-
tusyhtiössä vakuutuksenottajan tarjousta 
koskevat vakuutukset tarjoushetkellä ovat 
sekä ne mahdolliset muut vakuutusyhtiöt, 
joissa nämä vakuutukset ovat viiden aiem-
man vakuutuskauden aikana olleet. Tilasto-
historian toimittavalla vakuutusyhtiöllä on 
myös tiedossa vakuutuksenottajan mahdolli-
nen edellinen vakuutusyhtiö. Pykälän 4 mo-
menttiin ehdotettavan asetuksenantovaltuu-
den perusteella tilastohistorian sisältämistä 
tiedoista ja sen toimittamisesta annettaisiin 
tarkemmat  määräykset sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksessa. 

Koska tilastohistorian välitys edellyttää 
käytännössä vakuutusyhtiöiden yhteistyötä, 
niin jokaisen vakuutusyhtiön tehtävänä on pi-
tää huolta siitä, että vakuutuksenottajan kuta-
kin vakuutusta koskevat tilastohistorian mu-
kaiset tiedot tulevat vakuutusyhtiössä vakuu-
tettujen vakuutuskausien osalta seuratuksi 
senkin jälkeen, kun tämä vakuutus on siirty-
nyt toiseen vakuutusyhtiöön. Viiden viimei-
simmän vakuutuskauden yhtenäinen tilasto-
historia voitaisiin periaatteessa järjestää 
myös keskitetyllä rekisterillä, mutta esimer-
kiksi Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
64 §:n mukainen työtapaturma- ja ammatti-
tautirekisteri ei nykymuodossaan tarjoa val-
miuksia vakuutuksenottajan eri vakuutusten 
tilastohistorian riittävän luotettavaan ja ajan-
tasaiseen ylläpitoon. 

Vakuutusyhtiön olisi toimitettava vakuut-
tamiaan vakuutuskausia koskeva tilastohisto-
ria viivytyksettä ja viimeistään kahden viikon 
kuluttua siitä, kun tarjousta tekevä vakuutus-
yhtiö on sitä pyytänyt. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan uutena 
asiana säädettäväksi vakuutuksen irtisanomi-
sen yhteydessä toimitettavista palkkatiedois-
ta. Tämä momentti koskee kaikkia vakuutuk-
senottajia toisin kuin edeltävä momentti. Kun 

vakuutuksenottajan vakuutus siirtyy toiseen 
vakuutusyhtiöön, on vakuutusyhtiön, josta 
vakuutus siirtyy pois, toimitettava vakuutuk-
sen vastaanottavalle vakuutusyhtiölle kunkin 
pakollisen vakuutuksen palkkatiedot, jotka 
määritellään tarkemmin 1 momentissa tarkoi-
tetussa tilastohistoriassa. Palkkatiedot on 
toimitettava kuluvalta ja viimeiseltä täydeltä 
vakuutuskaudelta. Tiedot olisi toimitettava 
kahden viikon kuluessa vakuutuksen 32 §:n 
1 momentissa tarkoitetusta viimeisestä irtisa-
nomispäivästä. Tarkoituksena on kirjata la-
kiin nykyinen vakiintunut käytäntö, josta va-
kuutusyhtiöt ovat sopineet. 

Pykälän 3 momentissa säädetään vakuutuk-
sen vastaanottavan vakuutusyhtiön velvolli-
suudesta pyytää vakuutuksen siirron tapah-
duttua aikaisemmilta vakuutusyhtiöiltä 
1 momentissa tarkoitettu tilastohistoria. 
Säännös vastaa voimassa olevan vakuutus-
maksuasetuksen 6 §:ää, jota asetuksen mu-
kaan sovelletaan voimassa oleva lain mukaan 
pakollisesti erikoismaksuperusteisiin vakuu-
tuksiin. Koska pakollisen erikoismaksuperus-
teisuuden käsitettä ei enää olisi käytössä, eh-
dotetaan tilastohistorian toimittamista koske-
va rajoitus koskemaan vastaanottavan vakuu-
tusyhtiön maksuperusteiden mukaisesti eri-
koismaksuperusteista vakuutuksenottajaa. 
Momentin tarkoitus on varmistaa vakuutus-
maksun määräämisessä tarvittavien perustie-
tojen saanti myös vakuutusten siirtoa edeltä-
viltä vakuutuskausilta. 

Esityksen edellyttämän tilastohistoriaa 
koskevan yhtenäisen tiedonvälityksen tehtä-
vänä on turvata kaikille vakuutusyhtiöille 
vakuutusmaksujen määräämistä varten tarvit-
tavat vakuutuksenottajaa ja sen vakuutuksia 
koskevat yhtenäiset tiedot. Uusien työnanta-
jien osalta tilastohistoriaa ei kuitenkaan ole 
vielä olemassa ja erityisesti toisesta vakuu-
tusyhtiöstä siirtyneen vakuutuksenottajan ti-
lastohistoria saattaa olla puutteellista, vertai-
lukelvotonta tai sitä ei ennen vakuutuskauden 
alkua ole saatavilla. Tällaisessa tilanteessa 
vakuutusmaksun määräämisen lähtökohtana 
tulee olla riski- ja kustannusvastaavuus, jol-
loin esimerkiksi ensimmäisen vakuutuskau-
den vakuutusmaksun olisi perustuttava va-
kuutusyhtiön maksuperusteiden mukaisessa 
laajuudessa kyseessä olevaa vakuutuksenot-
tajaa ja sen kutakin vakuutusta koskeviin 
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käytettävissä oleviin tietoihin ja puuttuvan 
korvaustilaston osalta vakuutuksen rinnastet-
tavien samanlaatuisten vakuutusten tilastoon. 

Pykälän 4 momentissa ehdotetaan tilasto-
historian teknisestä luonteesta johtuen, että 
tarkemmat säännökset tilastohistoriaan kuu-
luvista tiedoista ja siitä, miten ja missä muo-
dossa  tiedot on toimitettava annettaisiin so-
siaali- ja terveysministeriön asetuksella. Vii-
den viimeisimmän täyden vakuutuskauden 
tiedot käsittäisivät palkkatietojen osalta ka-
lenterivuosittain kohdistetut lopulliset palk-
kasummat. Kuluvan vakuutuskauden osalta 
olisi kyse ennakkopalkkasummista Tapatur-
mavakuutuslaitosten liiton 64 §:n mukaisessa 
tilastoinnissa sovellettu ammatti- ja toimiala-
luokitus huomioon ottaen. Asetuksella olisi 
tarpeen säätää siitä, että vahinkotietojen osal-
ta tilastohistorian tiedot tulisi eritellä kalente-
rivuosittain vahinkojen sattumis- ja suoritus-
vuotta vastaten ja erikseen ammattitaudeista, 
työmatkalla sattuneista tapaturmista ja muista 
tapaturmista. Lisäksi vahinkotietojen osalta 
on tarpeen saada tiedot vakuutuskauden sat-
tumisvuosittaisista vahinkojen lukumääristä 
sekä maksetuista korvauksista, vahvistetuista 
pääomista ja vahinkokohtaisista varauksista 
nykyisen vakuutusmaksuasetuksen 5 §:n 
7 kohdan mukaisesti ohimeneviin ja pysyviin 
korvauksiin eriteltynä. 

35 c §. Pykälä on uusi. Siinä ehdotetaan 
säädettäväksi vakuutuskauden alussa voi-
massaolevien maksuperusteiden soveltami-
sesta vakuutusmaksua määrättäessä sekä ta-
soitusvakuutusmaksusta. Tasoitusvakuutus-
maksulla turvataan vakuutuksenottajan mak-
samien todellisten palkkojen mukaista pakol-
lisen vakuutuksen rahoitusta. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan vakuutusyhtiön on vakuutus-
kauden päätyttyä tarkistettava vakuutuskautta 
koskevaa, jo perimäänsä vakuutusmaksua 
vakuutuskauden alussa voimassa olevien 
maksuperusteidensa mukaisesti. Vakuutusyh-
tiö joko perii vakuutuksenottajalta tai palaut-
taa tälle erotuksen, joka johtuu viimeisimmän 
käytettävissä olevan vakuutuksenottajaa kos-
kevan tiedon soveltamisesta vakuutusmaksua 
määrättäessä. Näillä tiedoilla tarkoitetaan 
kaikkia vakuutusmaksun määräämisessä tar-
vittavia maksuperusteissa kuvattuja tietoja. 
Ehdotettu tasoitusmaksumenettely vastaisi  
35 a §:ssä nykyisin säädettyä menettelyä, 

mutta pykälässä ei kuitenkaan enää eroteltai-
si  määritelmällisesti ennakkovakuutusmak-
sua ja lopullista vakuutusmaksua. 

Muutos estää voimassa olevan lain sovel-
tamiseen liittyvän tilanteen, jossa laissa erik-
seen määriteltyihin ennakko- ja lopulliseen 
vakuutusmaksuun voitaisiin soveltaa eri 
maksuperusteita. Tasoitusvakuutusmaksun 
osalta on ehdotettavan säännöksen mukaan 
aina kyse samojen maksuperusteiden sovel-
tamisesta kahtena eri ajankohtana eli ennen 
vakuutuskauden alkamista ja toisaalta vakuu-
tuskauden päättymisen jälkeen. 

Pykälän 2 momentissa annetaan tasoitus-
vakuutusmaksua koskevia tarkentavia mää-
räyksiä. Ehdotuksen mukaan tasoitusvakuu-
tusmaksu peritään tai palautetaan muutoin, 
kuten nykyään, mutta maksun euromääräinen 
vähimmäisraja määriteltäisiin pelkästään 
maksuperusteissa, ei enää laissa. Myös tasoi-
tusvakuutusmaksun erääntyminen vastaa ny-
kysääntelyä eli tasoitusvakuutusmaksu erään-
tyy maksettavaksi viimeistään vuoden kulu-
essa vakuutuskauden päättymisestä tai jos 
vakuutus on päättynyt kesken vakuutuskau-
den, vakuutuksen päättymisestä, jollei 37 §:n 
2 momentista muuta johdu. Samoin voimassa 
olevaa 35 a §:n säännöstä vastaavasti päätty-
neiden erikoismaksuperusteisten vakuutusten 
tasoitusvakuutusmaksun osalta erääntymistä 
koskeva määräaika saisi kuitenkin olla yhtä 
vuotta pidempi, jos siitä on vakuutuksenotta-
jan kanssa sovittu. Ehdotuksen mukaan tämä 
määräaika saa olla enintään neljä vuotta ny-
kyisen kolmen vuoden sijasta. Näin siksi, että 
kolmen vuoden tilastohistorian turvaaminen 
käytännössä edellyttää erääntymistä koske-
vaa neljän vuoden määräaikaa. 

35 d §. Pykälä on uusi. Pykälässä ehdote-
taan säädettäväksi vakuutusyhtiölle velvolli-
suus soveltaa maksuperusteitaan siten, että 
vakuutuksenottajan on mahdollista saada oi-
kea ja riittävä kuva vakuutusmaksuunsa vai-
kuttavista tekijöistä. Erityisen tärkeää tämä 
on erikoismaksuperusteisten vakuutuksenot-
tajien osalta, joiden pitää myös saada riittävä 
tieto vakuutusmaksunsa pidemmän aikavälin 
kehityksestä. Esimerkiksi tarjouslaskelmissa 
tai muissa asiakkaalle annettavissa tiedoissa 
olisi selostettava, miten vakuutuksenottajan 
vakuutuksen  perusteella  maksettavat  kor-
vaukset vaikuttavat vuosittaisen vakuutus-
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maksun määrään ja miten tämä otetaan huo-
mioon vakuutuksen päättyessä. Säännöksen 
on osaltaan tarkoitus varmistaa se, että sekä 
vakuutuskauden alussa että lopussa sovelle-
taan samoja maksuperusteita, joiden on olta-
va aina riski- ja kustannusvastaavia. Säännös 
on tärkeä myös Finanssivalvonnan suoritta-
man menettelytapavalvonnan kannalta. 

35 e §. Pykälä on uusi. Ehdotuksen 35 §:n 
3 momentin perusteella vakuutusyhtiön ei ole 
enää pakko soveltaa Tapaturmavakuutuslai-
tosten liiton ylläpitämää taulustomaksuperus-
teisten vakuutusten yhteistä riskiluokitusta. 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 64 §:ään 
perustuvalla pakollisella tilastoinnilla ja sii-
hen perustuvilla riskitutkimuksilla on kuiten-
kin ollut keskeinen merkitys erityisesti pien-
ten vakuutusyhtiöiden mahdollisuuksiin tar-
jota lakisääteistä tapaturmavakuutusta. Koska 
riskitutkimukset tarjoavat myös viitetietoa 
valtakunnallisesta tilastoaineistosta määrätys-
tä riskimaksutasosta, ne lisäävät läpinäky-
vyyttä ja tätä kautta vakuutusyhtiöiden kil-
pailuedellytyksiä. Pelkästään korvauksia 
koskevina ne eivät myöskään ole ristiriidassa 
kilpailulainsäädännön kanssa. 

Vakuutusyhtiöiden taulustomaksuperus-
teisten vakuutuksenottajien maksuperustei-
den tukemiseksi Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitolle ehdotetaankin säädettäväksi velvolli-
suus edelleen ylläpitää yhteiseen tilastoai-
neistoon perustuvaa riskiluokitusta. Tällaisen 
riskiluokituksen tulisi perustua niihin työta-
paturma- ja ammattitautiriskiä kuvaaviin pe-
rustietoihin, jotka liitossa jo nyt tilastoidaan 
lain 64 §:n 3 momentin perusteella. Käytän-
nössä kyseeseen tulisivat sekä korvauksia et-
tä vakuutuksia koskeva ammattiluokka- ja 
toimialaluokitus, jotka tiedot ovat 64 §:n pe-
rusteella jo nyt määritelty saataviksi ja joita 
korvausten osalta tarvitaan myös työturvalli-
suutta sekä Euroopan unionin (EU) tilastovi-
rastoa (Eurostat) palvelevassa tilastoinnissa. 

Nykyinen Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
ton ylläpitämä pakollinen riskiluokitus perus-
tuu  Tilastokeskuksen  vuonna  1987 käyt-
töön ottamaan ammattiluokitukseen 
(AMLK1987), jonka rakenteensa puolesta 
voi katsoa kuvaavan varsin hyvin teetetyn 
työn laatua ja tapaturmariskiä. Liiton tilas-
toima toimialaluokitus perustuu Tilastokes-
kuksen käytössä kulloinkin olevaan toimiala-

luokitukseen. Työturvallisuustilastointi ja 
Eurostatin tilastointiperusteet puoltaisivat 
myös ammattiluokituksen osalta tilastokes-
kuksen ylläpitämän, EU:ssa yhtenäisen am-
mattiluokituksen käyttöön ottoa. Tätä tukisi 
myös neutraalisuus suhteessa ehdotuksen 
35 §:n 3 momentin mukaiseen mahdollisuu-
teen soveltaa maksuperusteissa vakuutusyh-
tiön omaa riskiluokitusta. Kahden rinnakkai-
sen ammattiluokituksen keräämistä vakuu-
tusyhtiöistä Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
ton tilastoa varten ei kuitenkaan voi pitää 
mielekkäänä vaihtoehtona. Mikäli Tapatur-
mavakuutuslaitosten liitossa ehdotuksen 
voimaan tultua päätetään siirtyä Tilastokes-
kuksen uuteen ammattiluokitukseen 
(AMLK2001 tai vielä valmistelussa oleva 
ISCO2008) perustuvaan riskiluokitukseen, 
niin riskivastaavuus, uuden ammattiluokituk-
sen luonne huomioon ottaen edellyttäisi to-
dennäköisesti tuekseen myös toimialaluoki-
tuksen käyttöä. 

35 f §. Pykälä on uusi. Julkisuusvalvonnal-
la on hyvin suuri merkitys ehdotetun 35 §:n 
2 momentin mukaisen kohtuullisuus- ja tur-
vaavuusperiaatteen toteutumisessa. Sen 
vuoksi Finanssivalvonnan (aikaisemmin va-
kuutusvalvontavirasto) jo vuodesta 2003 jul-
kaiseman lakisääteisen tapaturmavakuutuk-
sen tilastotutkimuksen (nykyisin selvitys la-
kisääteisen tapaturmavakuutuksen kannatta-
vuudesta) laatimisesta ehdotetaan säädettä-
väksi laissa. 

Finanssivalvonnasta annetussa laissa 
(878/2008) on säädetty Finanssivalvonnan 
oikeudesta saada selvityksessä tarvittavat tie-
dot ja antaa tarkempia määräyksiä selvityk-
sessä tarvittavien tietojen keräämisestä. Mai-
nitun lain 3 §:n 3 momentin 5 kohdan mu-
kaan Finanssivalvonnan tehtävänä on koota 
ja määräajoin julkaista vertailukelpoisella ta-
valla tietoja finanssimarkkinoilla toimivien 
taloudellisesta asemasta sekä muuten edistää 
finanssipalveluja ja finanssimarkkinoiden 
toimintaa koskevan tietoaineiston saatavuut-
ta. Tämän säännöksen nojalla Finanssival-
vonnalla on oikeus tehdä mainittu selvitys. 
Mainitun lain 18 § 1 momentin mukaan val-
vottavan ja muun finanssimarkkinoilla toimi-
van on salassapitosäännösten estämättä ilman 
aiheetonta viivytystä toimitettava Finanssi-
valvonnalle sen pyytämät tiedot ja selvityk-
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set, jotka ovat tarpeen Finanssivalvonnalle 
laissa säädetyn tehtävän hoitamiseksi. Saman 
pykälän 2 momentin nojalla Finanssivalvonta 
voi antaa määräyksiä 3 §:n 3 momentin 
5 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitami-
seksi tarpeellisten tietojen säännöllisestä toi-
mittamisesta Finanssivalvonnalle. 

35 g §. Pykälä on uusi. Siihen on siirretty 
nykyisessä 35 §:n 4 momentissa oleva sään-
nös niin sanotusta työsuojelumaksusta. Sään-
nöksen sanamuotoa ehdotetaan tarkennetta-
vaksi. Ehdotus ei vaikuta työsuojelurahastol-
le tilitettävän maksun määrään. 

Ehdotuksen mukaan maksu on 1,75 % va-
kuutuksenottajan vakuutusmaksusta lukuun 
ottamatta lain 57 §:ssä tarkoitettua vapaaeh-
toista vakuutusta. Vakuutusyhtiö ottaa mak-
superusteissaan huomioon vakuutusmaksuun 
sisällyttämänsä työturvallisuusmaksun mää-
rän. Vakuutusyhtiö suorittaisi nykyiseen ta-
paan maksun Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
tolle, joka tilittäisi sen työsuojelurahastolle 
siten kuin sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella tarkemmin säädettäisiin. 

37 §. Pykälän 1 momentissa säädetään 
työnantajan velvollisuudesta antaa vakuutus-
yhtiölle vakuutusmaksun määräämistä ja va-
kuutuksen hoitamista varten välttämättömät 
tiedot. Momentissa lueteltaviin tietoihin eh-
dotetaan lisättäväksi myös ehdotettavassa 
35 § 5 momentissa tarkoitettua työturvalli-
suustyötä koskevat tiedot. Siten myös pykä-
län 2 momentissa säädetty seuraus väärien 
tietojen antamisesta koskisi tilannetta, jossa 
vakuutuksenottaja antaisi virheellistä tietoa 
tekemästään työturvallisuustyöstä, joka vai-
kuttaa vakuutusmaksun suuruuteen. 

60 b §. Pykälään lisätään sen 1 momentin 
3 kohtaan uusi f alakohta sekä uusi 8 ja 9 
momentti. Ehdotettavilla säännöksillä siirre-
tään tarkemmin määritellystä suurvahingosta 
aiheutuvat korvaukset rahoitettaviksi jakojär-
jestelmässä. Ehdotettavan järjestelyn taustal-
la on välttää jälleenvakuutuksen hankkimi-
seen ja hintaan liittyvät nykyiset ongelmat. 

Pykälän 8 momentissa määritellään 1 mo-
mentin 3 kohdan uudessa f alakohdassa tar-
koitettu suurvahinko. Sillä tarkoitetaan ajalli-
sesti ja paikallisesti rajoittunutta vahinkota-
pahtumaa tai samaa alkuperää olevaa tapah-
tumasarjaa, jonka seurauksena tämän lain 
mukaisia korvauksia maksetaan yhdelle tai 

useammalle työntekijälle yhteensä yli 75 mil-
joonaa euroa. Mainittua rahamäärää kutsu-
taan suurvahinkorajaksi. Ehdotettu sanamuo-
to vastaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
jälleenvakuutuspoolin voimassaolevan jäl-
leenvakuutuksen tyypillistä määrittelyä. Ajal-
lisen rajoittuneisuuden vaatimus koskee eri-
tyisesti ammattitauteja. Tästä johtuen esi-
merkiksi samasta altistuksesta aiheutuneita 
ammattitauteja ei voi pitää samasta vahinko-
tapahtumasta johtuvina, jollei kyse ole het-
kellisestä ja selkeästi määriteltävissä olevasta 
yksittäisestä tapahtumasta. Esitetyn 75 mil-
joonan euron rajan ylitystä laskettaessa otet-
taisiin huomioon kaikki samaan suurvahin-
koon yhdistettävissä olevat työtapaturmat tai 
ammattitaudit vakuutusyhtiöstä riippumatta. 

Pykälän 9 momentissa säädetään tarkem-
min siitä, miten suurvahingosta aiheutuvat 
korvaukset otetaan huomioon. Korvaukset 
otetaan huomioon vain siltä osin kun ne ylit-
tävät 8 momentissa mainitun 75 miljoonan 
euron suurvahinkorajan. Mikäli samassa va-
hinkotapahtumassa on syntynyt usean vakuu-
tusyhtiön korvattavia työtapaturmia tai am-
mattitauteja, kunkin vakuutusyhtiön osuuden 
suurvahingosta muodostavat ne maksetut 
korvaukset, jotka vakuutusyhtiö maksaa sen 
jälkeen, kun kaikkien vakuutusyhtiöiden sa-
masta suurvahingosta yhteensä maksamat 
korvaukset ylittävät suurvahinkorajan. 

Suurvahinkorajaa laskettaessa huomioon ei 
kuitenkaan otettaisi jakojärjestelmällä jo ny-
kyäänkin rahoitettavia korvauksia (pykälän 
1 momentin 3 kohdan a—e alakohdat) eikä 
61 §:n 2 momentissa säädetyn takautumisoi-
keuden perusteella yhtiön saamia korvauksia. 

Jakojärjestelmän vastuulla olevan suurva-
hingon maksamisen seurannasta ja vakuutus-
yhtiöiden keskinäisen perinnän järjestämises-
tä osana jakojärjestelmähallintoa huolehtii 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. 
 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Tapaturmavakuutuslain 35 a §:ssä ehdote-
taan, että sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella säädettäisiin tarkemmin pykälässä 
mainittuun tilastohistoriaan kuuluvista tie-
doista ja siitä, miten ja missä muodossa tie-
dot toimitetaan. Ehdotettavan 35 g §:n mu-
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kaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sella annettaisiin nykyiseen tapaan tarkem-
mat tekniset määräykset työsuojelumaksun 
tilittämisestä. Valtioneuvoston asetuksella 
voitaisiin antaa tarkempia tietoja myös 
37 §:ään lisättäväksi ehdotettua työturvalli-
suustyötä koskevien tietojen sisällöstä sekä 
siitä, miten, milloin ja missä muodossa tiedot 
on toimitettava. 
 
3  Voimaantulo 

Esitys sisältää merkittäviä muutoksia ny-
kyiseen vakuutusmaksujärjestelmään. Muu-
toksia tulee voida soveltaa uusien vakuutus-
ten markkinoinnissa jo ennen sen vakuutus-
kauden alkua, jonka aikana niitä sovelletaan. 
Siksi muutosten valmistelulle on varattava 
riittävä siirtymäaika. Tämän  vuoksi  laki eh-
dotetaan  tulevaksi  voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012. Voimaantulosäännöksen 
1 momentin nojalla lakia sovellettaisiin va-
kuutuskauteen, joka alkaa lain voimassa ol-
lessa. Näin ollen laki olisi otettava huomioon 
maksuperusteissa viimeksi mainitusta vakuu-
tuskaudesta alkaen. 

Suurvahingon jakojärjestelmärahoitusta 
koskeva 60 b §:n muutos ehdotetaan kuiten-
kin saatettavaksi jälleenvakuutusturvan var-
mistamiseksi voimaan jo 1 päivänä tammi-
kuuta 2011. 

Nykyisen lain 35 §:n 2 momentissa olevan 
asetuksenantovaltuuden kumoutuessa myös 
nykyinen vakuutusmaksuasetus kumoutuu 
lain voimaan tullessa. 
 
4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Ehdotetuilla muutoksilla ei puututa vakuu-
tussopimuksiin kesken voimassa olevan so-
pimuskauden. Lakia sovelletaan vasta siihen 
vakuutussopimuskauteen, joka alkaa lain 
voimassa ollessa. Esityksessä ehdotetut muu-
tokset eivät loukkaa perustuslaissa säädettyjä 
perusoikeuksia eivätkä muutenkaan ole pe-
rustuslain vastaisia. Muutokset voidaan käsi-
tellä  tavallisessa lain säätämisjärjestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 
 

Laki 

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 12 §, sellai-

sena kuin se on laissa 1234/2005, 
muutetaan 35 ja 35 a §, 37 §:n 1 momentti ja 60 b §:n 1 momentin johdantokappale ja 

3 kohdan e alakohta, sellaisina kuin ne ovat, 35 § laeissa 1204/1996 ja 1358/2004, mainitussa 
laissa 1234/2005 ja laissa 1359/2007, 35 a § laissa 1365/2004, 37 §:n 1 momentti laissa 
723/2002 ja 60 b §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 kohdan e alakohta mainitussa laissa 
1359/2007, sekä 

lisätään lakiin uusi 35 c—35 g § ja 60 b §:n 1 momentin 3 kohtaan, sellaisena kuin se on 
mainitussa laissa 1359/2007, uusi f alakohta ja 60 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 
1367/2006 ja mainitussa laissa 1359/2007, uusi 8 ja 9 momentti seuraavasti: 
 
 

35 § 
Vakuutusyhtiöllä on oltava yhtiön hallituk-

sen hyväksymät vakuutusmaksujen laskupe-
rusteet (maksuperusteet), joista ilmenee, mi-
ten vakuutusmaksut määrätään. Maksuperus-
teita on sovellettava yhdenmukaisesti kaik-
kiin vakuutuksenottajiin. Maksuperusteissa 
on oltava yksiselitteiset vakuutusmaksujen 
laskentakaavat ja niistä on ilmettävä vakuu-
tusmaksun määräämistä koskevat menettely-
tavat. Menettelytavoissa on määriteltävä 
myös, miten maksuperusteita sovelletaan va-
kuutuksenottajaa koskevien erityisten olo-
suhteiden tai olosuhteiden muutosten johdos-
ta. 

Maksuperusteita voidaan muuttaa kesken 
vakuutuskauden maksuperusteissa olevan 
teknisen virheen tai vakuutusyhtiöstä riippu-
mattoman, maksutasoon olennaisesti vaikut-
tavan seikan vuoksi. Maksuperusteiden muu-
tosta sovelletaan kaikkiin vakuutuksenotta-
jiin kyseisen vakuutuskauden alusta alkaen. 

Maksuperusteet on laadittava tämän lain 
mukaiselle pakolliselle vakuutukselle, 57 §:n 
1 ja 4 momentin mukaiselle vapaaehtoiselle 
työajan vakuutukselle ja 57 §:n 2 ja 3 mo-
mentin mukaiselle vapaa-ajan vakuutukselle 

kullekin erikseen. Maksuperusteet on laadit-
tava siten, että vakuutusmaksut ovat kohtuul-
lisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuvien, 
odotettavissa olevien kustannusten pääoma-
arvoon. Vakuutusmaksun määräämisessä on 
otettava huomioon vakuutettujen etujen tur-
vaavuus ja tapaturma- ja ammattitautiriski. 

Jos vakuutuksenottajan teettämän työn 
määrä on tapaturmariskin arvioinnin tilastol-
lisen luotettavuuden kannalta riittävän suuri 
(erikoismaksuperusteinen vakuutuksenotta-
ja), tulee vakuutuksenottajan vakuutuksista 
aiheutuneet korvaukset ottaa huomioon va-
kuutusmaksua määrättäessä. Muussa tapauk-
sessa vakuutuksenottajan vakuutusmaksun 
tulee perustua vakuutusyhtiön soveltamaan 
riskiluokitukseen (taulustomaksuperusteinen 
vakuutuksenottaja).  Jos usea vakuutuksenot-
taja kuuluu samaan taloudelliseen yhteenliit-
tymään, yhteenliittymää voidaan maksupe-
rusteissa määrättävällä tavalla käsitellä yhte-
nä vakuutuksenottajana. 

Taulustomaksuperusteisen vakuutuksenot-
tajan vakuutusmaksun määräämisessä on 
myös otettava huomioon työnantajan doku-
mentoitu ennalta ehkäisevä työturvallisuus-
työ. 
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35 a § 
Kun vakuutusyhtiö on saanut vakuutuksen 

myöntämistä koskevan tarjouspyynnön va-
kuutuksenottajalta, jonka ilmoittama palk-
kasumma on vähintään 150 000 euroa vuo-
dessa, sillä on oikeus saada maksutta vakuu-
tusyhtiöltä, jossa vakuutus on tai on ollut, 
kunkin tarjouspyynnön kohteena olevan pa-
kollisen vakuutuksen palkka- ja vahinkotie-
dot. Nämä tiedot on oikeus saada viideltä 
viimeiseltä täydeltä sekä kuluvalta vakuutus-
kaudelta (tilastohistoria). Vakuutusyhtiön on 
toimitettava tilastohistoria viivytyksettä, kui-
tenkin viimeistään kahden viikon kuluttua 
siitä, kun tarjousta tekevä vakuutusyhtiö on 
sitä pyytänyt. 

Kun vakuutuksenottaja siirtää vakuutuk-
sensa toiseen vakuutusyhtiöön, vakuutusyh-
tiön, jossa vakuutus päättyy, on toimitettava 
tilastohistoriaan kuuluvat kunkin pakollisen 
vakuutuksen palkkatiedot viimeiseltä täydel-
tä ja kuluvalta vakuutuskaudelta vastaanotta-
valle vakuutusyhtiölle kahden viikon kulues-
sa vakuutuksen 32 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetusta viimeisestä irtisanomispäivästä. 

Kun vakuutuksenottaja on siirtänyt vakuu-
tuksensa toiseen vakuutusyhtiöön, vakuutuk-
sen vastaanottavan vakuutusyhtiön on pyy-
dettävä viipymättä aikaisemmilta vakuutus-
yhtiöiltä omien maksuperusteidensa mukaan 
erikoismaksuperusteisen vakuutuksenottajan 
siirtyneiden vakuutusten tilastohistoria. Va-
kuutusyhtiön on luovutettava tilastohistoria 
kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
annetaan tarkemmat säännökset tilastohisto-
riaan kuuluvista tiedoista ja säädetään siitä, 
miten ja missä muodossa tiedot toimitetaan. 
 
 

35 c § 
Vakuutusmaksu on määrättävä vakuutus-

kauden alussa voimassa olevien maksuperus-
teiden mukaisesti. Vakuutusyhtiön on vakuu-
tuskauden päätyttyä tarkistettava vakuutus-
maksu soveltamalla kyseiselle vakuutuskau-
delle vahvistettuja maksuperusteita sekä va-
kuutuksenottajaa koskevaa viimeisintä käy-
tettävissä olevaa maksuperusteiden edellyt-
tämää tietoa. Jos tarkistettu vakuutusmaksu 
poikkeaa jo peritystä vakuutusmaksusta, va-
kuutusyhtiön on perittävä tai palautettava va-

kuutuksenottajalle tämä erotus (tasoitusva-
kuutusmaksu). 

Tasoitusvakuutusmaksu erääntyy makset-
tavaksi vakuutusyhtiön määräämänä aikana, 
kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua va-
kuutuskauden päättymisestä, tai jos vakuutus 
on päättynyt kesken vakuutuskauden, vakuu-
tuksen päättymisestä, jollei 37 §:n 2 momen-
tista muuta johdu. Erikoismaksuperusteisten 
vakuutuksenottajien tasoitusvakuutusmaksun 
osalta tämä määräaika saa kuitenkin olla pi-
dempi, jos siitä on vakuutuksenottajan kanssa 
sovittu, kuitenkin enintään neljä vuotta. Va-
kuutusyhtiö voi vakuutusehdoissa määritellä 
määrän, jota pienempiä tasoitusvakuutus-
maksuja ei peritä eikä palauteta. 
 

35 d § 
Vakuutusyhtiön on sovellettava maksupe-

rusteitaan siten, että vakuutuksenottajan on 
mahdollista saada oikea ja riittävä kuva va-
kuutusmaksuunsa vaikuttavista tekijöistä. 
Erikoismaksuperusteisen vakuutuksenottajan 
on saatava riittävä tieto myös vakuutusmak-
sun pidemmän aikavälin kehityksestä. 

 
35 e § 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton on yllä-
pidettävä tapaturma- ja ammattitautiriskiä 
kuvaavaa riskiluokitusta, joka perustuu 
64 §:n 2 momentissa tarkoitetun työtapatur-
ma- ja ammattitautirekisterin toimialaa tai 
teetettyä työtä koskevaan tietoon. Vakuutus-
yhtiön on soveltamastaan riskiluokituksesta 
riippumatta järjestettävä tilastointinsa siten, 
että Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ylläpi-
tämän riskiluokituksen edellyttämät tiedot 
ovat 64 §:n 3 momentin mukaisesti liiton 
käytettävissä. 
 

35 f § 
Finanssivalvonnan tulee julkaista vuosit-

tain selvitys, josta ilmenee kunkin vakuutus-
yhtiön tämän lain mukaisen vakuutuksen to-
teutunut tulos vähintään viiden edeltävän ka-
lenterivuoden jaksolta. 
 

35 g § 
Tämän lain mukaisen pakollisen vakuutuk-

sen vakuutusmaksusta on käytettävä 1,75 
prosenttia työsuojelun edistämiseen siten 
kuin työsuojelurahastolaissa (407/1979) sää-
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detään. Vakuutusyhtiö suorittaa tämän mää-
rän Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle, joka 
tilittää sen työsuojelurahastolle siten kuin so-
siaali- ja terveysministeriön asetuksella sää-
detään. 

37 § 
Työnantaja on velvollinen antamaan va-

kuutusta tehtäessä sekä sen jälkeen vuosittain 
vakuutusyhtiölle vakuutusmaksun määrää-
mistä ja vakuutuksen hoitoa varten välttämät-
tömät tiedot toimialastaan, teettämänsä työn 
määrästä ja maksamistaan palkoista työn laa-
duittain, yrityksen omistussuhteista sekä 
35 §:n 5 momentissa tarkoitetusta työturval-
lisuustyöstä. Valtioneuvoston asetuksella 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä tietojen 
sisällöstä sekä siitä, milloin ja missä muo-
dossa tiedot on toimitettava. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

60 b § 
Tämän lain mukaista vakuutusta harjoitta-

vien vakuutusyhtiöiden on osallistuttava vuo-
sittain tässä pykälässä tarkoitettujen kustan-
nusten rahoitukseen vakuutusmaksutulon 
mukaisessa suhteessa siten kuin 2—9 mo-
mentissa säädetään (jakojärjestelmä). Vakuu-
tusmaksutulolla tarkoitetaan tässä pykälässä 
vakuutusyhtiön tuloslaskelmaan sisältyvää 
tämän lain mukaisen vakuutuksen vakuutus-
maksutuloa. Rahoitettavat kustannukset ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) vakuutusyhtiön kalenterivuonna mak-
samat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

e) 14 §:n 4 momentissa tarkoitetut kulut, 
jotka on korvattu d alakohdassa tarkoitettua 
ammattitautia epäiltäessä; 

f) korvaukset suurvahingosta siten kuin 
9 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentin 3 kohdan f alakohdassa 
suurvahingolla tarkoitetaan ajallisesti ja pai-
kallisesti rajoittunutta vahinkotapahtumaa tai 
samaa alkuperää olevaa tapahtumasarjaa, 
jonka seurauksena tämän lain mukaisia kor-
vauksia maksetaan yhdelle tai useammalle 
työntekijälle yhteensä yli 75 000 000 euroa 
(suurvahinkoraja). 

Suurvahingon   korvaukset  otetaan  huo-
mioon vain siltä osin kuin nämä korvaukset 
ylittävät suurvahinkorajan. Vakuutusyhtiön 
osuuden suurvahingosta muodostavat ne kor-
vaukset, jotka vakuutusyhtiö maksaa sen jäl-
keen, kun kaikkien vakuutusyhtiöiden samas-
ta  suurvahingosta yhteensä maksamat kor-
vaukset  ovat ylittäneet suurvahinkorajan. 
Korvauksina ei kuitenkaan oteta huomioon 
1 momentin 3 kohdan a—e alakohdassa tar-
koitettuja korvauksia eikä vakuutusyhtiön 
61 §:n 2 momentissa säädetyn takautumisoi-
keuden perusteella saamia korvauksia. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

20  . Lakia sovelletaan vakuutuskauteen, joka 
alkaa lain voimassa ollessa. Lain 60 b §:n 
1 momentin johdantokappale ja 3 kohdan e ja 
f alakohta sekä 8 ja 9 momentti tulevat kui-
tenkin voimaan   päivänä     kuuta 20  . 

 
————— 

 
Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 
 
 

Laki 

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 12 §, sellai-

sena kuin se on laissa 1234/2005, 
muutetaan 35 ja 35 a §, 37 §:n 1 momentti ja 60 b §:n 1 momentin johdantokappale ja 

3 kohdan e alakohta, sellaisina kuin ne ovat, 35 § laeissa 1204/1996 ja 1358/2004, mainitussa 
laissa 1234/2005 ja laissa 1359/2007, 35 a § laissa 1365/2004, 37 §:n 1 momentti laissa 
723/2002 ja 60 b §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 kohdan e alakohta mainitussa laissa 
1359/2007, sekä 

lisätään lakiin uusi 35 c—35 g § ja 60 b §:n 1 momentin 3 kohtaan, sellaisena kuin se on 
mainitussa laissa 1359/2007, uusi f alakohta ja 60 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 
1367/2006 ja mainitussa laissa 1359/2007, uusi 8 ja 9 momentti seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

12 § 
Vakuuttamisvelvollisen työnantajan on itse 

167,50 euron määrään asti suoritettava kor-
vausta kustakin työtapaturmasta, jollei va-
kuutusta ole vapaaehtoisesti ulotettu käsittä-
mään myös tätä korvausvelvollisuutta. Va-
kuutuskirjaan on aina merkittävä, onko työn-
antajalla omavastuu vai ei. Työnantajan on 
maksettava mainittu korvaus viipymättä sen 
jälkeen, kun vakuutuslaitos on päätöksellään 
katsonut tapaturman tämän lain mukaan kor-
vattavaksi. 

Jos työnantaja jättää suorittamatta 1 mo-
mentissa tarkoitetun korvauksen tai jos syntyy 
erimielisyyttä korvauksen suuruudesta, va-
kuutuslaitos, jossa työntekijä on vakuutettu 
työtapaturman varalta, on velvollinen suorit-
tamaan lain mukaisesti mainitun korvauksen. 
Vakuutuslaitoksella on oikeus periä työnanta-
jalta näin suorittamansa korvaus. 
 

12 § 
(kumotaan) 
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35 § 
Tämän lain mukaista vakuutusta harjoitta-

valla vakuutuslaitoksella on oltava laskupe-
rusteet, joissa määrätään, miten vakuutus-
maksut lasketaan. Laskuperusteet on laaditta-
va tämän lain mukaiselle pakolliselle vakuu-
tukselle, 57 §:n 1 ja 4 momentin mukaiselle 
työajan vakuutukselle ja 57 §:n 2 ja 3 mo-
mentin mukaiselle vapaa-ajan vakuutukselle 
kullekin erikseen. 

Vakuutusmaksun laskuperusteet on laadit-
tava siten, että vakuutusmaksut ovat kohtuul-
lisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin 
kustannuksiin ottaen huomioon vakuutetun 
työn tapaturma- ja ammattitautiriski. Jos va-
kuutusmaksu tai vakuutuksen perusteella 
maksettavien korvausten määrä on siihen riit-
tävän suuri, tulee myös vakuutuksenottajan 
oma vahinkotilasto ottaa huomioon vakuu-
tusmaksua määrättäessä (erikoistariffoitava 
vakuutus). Sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella annetaan tarkempia määräyksiä riski-
en luokittelusta ja vakuutusmaksun määräy-
tymisestä ammatin tai työn vaarallisuuden 
mukaan sekä vakuutuksenottajan oman va-
hinkotilaston huomioon ottamisesta vakuu-
tusmaksun määräytymisessä. 

Erikoistariffoidun vakuutuksen siirtyessä 
vakuutuslaitoksesta toiseen on vastaanottaval-
la vakuutuslaitoksella oikeus saada vakuutuk-
sen vahinko- ja palkkasummatiedot viideltä 
viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun vakuu-
tusmaksuun sisällytetään määrä, jonka suu-
ruus on 1,75 prosenttia työnantajan vakuu-
tusmaksusta lukuun ottamatta 57 §:ssä tarkoi-
tettua vakuutusta, käytettäväksi työsuojelun 
edistämiseen niin kuin siitä työsuojelurahas-
tolaissa (407/1979) erikseen säädetään. Va-
kuutuslaitos suorittaa tämän määrän Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitolle, joka tilittää 
sen työsuojelurahastolle siten kuin sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella säädetään. 
 

35 §
Vakuutusyhtiöllä on oltava yhtiön hallituk-

sen hyväksymät vakuutusmaksujen laskupe-
rusteet (maksuperusteet), joista ilmenee, mi-
ten vakuutusmaksut määrätään. Maksuperus-
teita on sovellettava yhdenmukaisesti kaik-
kiin vakuutuksenottajiin. Maksuperusteissa 
on oltava yksiselitteiset vakuutusmaksujen 
laskentakaavat ja niistä on ilmettävä vakuu-
tusmaksun määräämistä koskevat menettely-
tavat. Menettelytavoissa on määriteltävä 
myös, miten maksuperusteita sovelletaan va-
kuutuksenottajaa koskevien erityisten olosuh-
teiden tai olosuhteiden muutosten johdosta. 

Maksuperusteita voidaan muuttaa kesken 
vakuutuskauden maksuperusteissa olevan 
teknisen virheen tai vakuutusyhtiöstä riippu-
mattoman, maksutasoon olennaisesti vaikut-
tavan seikan vuoksi. Maksuperusteiden muu-
tosta sovelletaan kaikkiin vakuutuksenottajiin 
kyseisen vakuutuskauden alusta alkaen. 

Maksuperusteet on laadittava tämän lain 
mukaiselle pakolliselle vakuutukselle, 57 §:n 
1 ja 4 momentin mukaiselle vapaaehtoiselle 
työajan vakuutukselle ja 57 §:n 2 ja 3 mo-
mentin mukaiselle vapaa-ajan vakuutukselle 
kullekin erikseen. Maksuperusteet on laadit-
tava siten, että vakuutusmaksut ovat kohtuul-
lisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuvien, 
odotettavissa olevien kustannusten pääoma-
arvoon. Vakuutusmaksun määräämisessä on 
otettava huomioon vakuutettujen etujen tur-
vaavuus ja tapaturma- ja ammattitautiriski. 

Jos vakuutuksenottajan teettämän työn 
määrä on tapaturmariskin arvioinnin tilas-
tollisen  luotettavuuden kannalta riittävän 
suuri (erikoismaksuperusteinen vakuutuk-
senottaja), tulee vakuutuksenottajan vakuu-
tuksista  aiheutuneet korvaukset ottaa huo-
mioon vakuutusmaksua määrättäessä. Muus-
sa tapauksessa vakuutuksenottajan vakuu-
tusmaksun tulee perustua vakuutusyhtiön so-
veltamaan riskiluokitukseen (taulustomak-
superusteinen vakuutuksenottaja).  Jos usea 
vakuutuksenottaja kuuluu samaan taloudelli-
seen yhteenliittymään, yhteenliittymää voi-
daan maksuperusteissa määrättävällä tavalla 
käsitellä yhtenä vakuutuksenottajana. 

Taulustomaksuperusteisen vakuutuksenot-
tajan vakuutusmaksun määräämisessä on 
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myös otettava huomioon työnantajan doku-
mentoitu ennalta ehkäisevä työturvallisuus-
työ. 

 
 

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 määräämänä 
aikana. Jos vakuutuskauden lopullinen vakuu-
tusmaksu ylittää tai alittaa perityn ennakko-
vakuutusmaksun määrän, vakuutuksenottajal-
ta peritään tai hänelle palautetaan tasoitusva-
kuutusmaksuna lopullisen maksun ja ennak-
komaksujen erotus. Tasoitusvakuutusmaksu-
na perittävä tai palautettava määrä erääntyy 
maksettavaksi vakuutuslaitoksen määräämänä 
aikana. Tasoitusvakuutusmaksu erääntyy kui-
tenkin maksettavaksi viimeistään vuoden ku-
luessa vakuutuskauden päättymisestä tai jos 
vakuutus on päättynyt kesken vakuutuskau-
den, 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. Va-
kuutuslaitos voi vakuutusehdoissa määritellä 
määrän, jota pienempiä tasoitusvakuutusmak-
suja ei peritä eikä palauteta. Tämä määrä saa 
olla enintään 83,75 euroa. 
 

35 a § 
Kun vakuutusyhtiö on saanut vakuutuksen 

myöntämistä koskevan tarjouspyynnön va-
kuutuksenottajalta, jonka ilmoittama palk-
kasumma on vähintään 150 000 euroa vuo-
dessa, sillä on oikeus saada maksutta vakuu-
tusyhtiöltä, jossa vakuutus on tai on ollut, 
kunkin tarjouspyynnön kohteena olevan pa-
kollisen vakuutuksen palkka- ja vahinkotie-
dot. Nämä tiedot on oikeus saada viideltä 
viimeiseltä  täydeltä  sekä  kuluvalta vakuu-
tuskaudelta (tilastohistoria). Vakuutusyhtiön 
on toimitettava tilastohistoria viivytyksettä, 
kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua 
siitä, kun tarjousta tekevä vakuutusyhtiö on 
sitä pyytänyt. 

Kun vakuutuksenottaja siirtää vakuutuk-
sensa  toiseen vakuutusyhtiöön, vakuutusyh-
tiön, jossa vakuutus päättyy, on toimitettava 
tilastohistoriaan kuuluvat kunkin pakollisen 
vakuutuksen palkkatiedot viimeiseltä täydeltä 
ja kuluvalta vakuutuskaudelta vastaanotta-
valle vakuutusyhtiölle kahden viikon kuluessa 
vakuutuksen 32 §:n 1 momentissa tarkoite-
tusta viimeisestä irtisanomispäivästä. 

Kun vakuutuksenottaja on siirtänyt vakuu-
tuksensa toiseen vakuutusyhtiöön, vakuutuk-
sen vastaanottavan vakuutusyhtiön on pyy-
dettävä viipymättä aikaisemmilta vakuutus-
yhtiöiltä omien maksuperusteidensa mukaan 
erikoismaksuperusteisen vakuutuksenottajan 
siirtyneiden vakuutusten tilastohistoria. Va-
kuutusyhtiön on luovutettava tilastohistoria 
kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
annetaan tarkemmat säännökset tilastohisto-
riaan kuuluvista tiedoista ja säädetään siitä, 
miten ja missä muodossa tiedot toimitetaan. 

 
 
 
 35 c § 

Vakuutusmaksu on määrättävä vakuutus-
kauden alussa voimassa olevien maksuperus-
teiden mukaisesti. Vakuutusyhtiön on vakuu-
tuskauden päätyttyä tarkistettava vakuutus-
maksu soveltamalla kyseiselle vakuutuskau-



 HE 55/2010 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

27

delle vahvistettuja maksuperusteita sekä va-
kuutuksenottajaa koskevaa viimeisintä käy-
tettävissä olevaa maksuperusteiden edellyt-
tämää tietoa. Jos tarkistettu vakuutusmaksu 
poikkeaa jo peritystä vakuutusmaksusta, va-
kuutusyhtiön on perittävä tai palautettava 
vakuutuksenottajalle tämä erotus (tasoitus-
vakuutusmaksu). 

Tasoitusvakuutusmaksu erääntyy maksetta-
vaksi vakuutusyhtiön määräämänä aikana, 
kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua vakuu-
tuskauden päättymisestä, tai jos vakuutus on 
päättynyt kesken vakuutuskauden, vakuutuk-
sen päättymisestä, jollei 37 §:n 2 momentista 
muuta johdu. Erikoismaksuperusteisten va-
kuutuksen ottajien tasoitusvakuutusmaksun 
osalta tämä määräaika saa kuitenkin olla pi-
dempi, jos siitä on vakuutuksenottajan kans-
sa sovittu, kuitenkin enintään neljä vuotta. 
Vakuutusyhtiö voi vakuutusehdoissa määri-
tellä määrän, jota pienempiä tasoitusvakuu-
tusmaksuja ei peritä eikä palauteta. 

 
 
 
 35 d § 

Vakuutusyhtiön on sovellettava maksupe-
rusteitaan siten, että vakuutuksenottajan on 
mahdollista saada oikea ja riittävä kuva va-
kuutusmaksuunsa vaikuttavista tekijöistä. 
Erikoismaksuperusteisen vakuutuksenottajan 
on saatava riittävä tieto myös vakuutusmak-
sun pidemmän aikavälin kehityksestä. 

 
 
 
 35 e § 

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton on yllä-
pidettävä tapaturma- ja ammattitautiriskiä 
kuvaavaa riskiluokitusta, joka perustuu 
64 §:n 2 momentissa tarkoitetun työtapatur-
ma- ja ammattitautirekisterin toimialaa tai 
teetettyä työtä koskevaan tietoon. Vakuutus-
yhtiön on soveltamastaan riskiluokituksesta 
riippumatta järjestettävä tilastointinsa siten, 
että Tapaturmavakuutuslaitosten liiton yllä-
pitämän riskiluokituksen edellyttämät tiedot 
ovat 64 §:n 3 momentin mukaisesti liiton käy-
tettävissä. 
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 35 f § 
Finanssivalvonnan tulee julkaista vuosit-

tain selvitys, josta ilmenee kunkin vakuutus-
yhtiön tämän lain mukaisen vakuutuksen to-
teutunut tulos vähintään viiden edeltävän ka-
lenterivuoden jaksolta. 

 
 
 35 g § 

Tämän lain mukaisen pakollisen vakuutuk-
sen vakuutusmaksusta on käytettävä 1,75 
prosenttia työsuojelun edistämiseen siten 
kuin työsuojelurahastolaissa (407/1979) 
säädetään. Vakuutusyhtiö suorittaa tämän 
määrän Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle, 
joka tilittää sen työsuojelurahastolle siten 
kuin sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sella säädetään. 
 

 
 

37 § 
Työnantaja on velvollinen antamaan vakuu-

tusta tehtäessä  sekä sen jälkeen vuosittain 
vakuutuslaitokselle vakuutusmaksun mää-
räämistä ja vakuutuksen hoitoa varten välttä-
mättömät tiedot toimialastaan, teettämänsä 
työn määrästä ja maksamistaan palkoista työn 
laaduittain sekä yrityksen omistussuhteista. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä tietojen sisällöstä sekä 
siitä, milloin ja missä muodossa tiedot on 
toimitettava. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 § 
Työnantaja on velvollinen antamaan va-

kuutusta tehtäessä sekä sen jälkeen vuosittain 
vakuutusyhtiölle vakuutusmaksun määrää-
mistä ja vakuutuksen hoitoa varten välttämät-
tömät tiedot toimialastaan, teettämänsä työn 
määrästä ja maksamistaan palkoista työn laa-
duittain, yrityksen omistussuhteista sekä 
35 §:n 5 momentissa tarkoitetusta työturval-
lisuustyöstä. Valtioneuvoston asetuksella 
voidaan antaa tarkempia säännöksiä tietojen 
sisällöstä sekä siitä, milloin ja missä muo-
dossa tiedot on toimitettava. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
60 b § 

Tämän lain mukaista vakuutusta harjoitta-
vien vakuutusyhtiöiden on osallistuttava vuo-
sittain tässä pykälässä tarkoitettujen kustan-
nusten rahoitukseen vakuutusmaksutulon 
mukaisessa suhteessa siten kuin 2—7 mo-
mentissa säädetään (jakojärjestelmä). Vakuu-
tusmaksutulolla tarkoitetaan tässä pykälässä 
vakuutusyhtiön tuloslaskelmaan sisältyvää 
tämän lain mukaisen vakuutuksen vakuutus-
maksutuloa. Rahoitettavat kustannukset ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) vakuutusyhtiön kalenterivuonna maksa-
mat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

60 b § 
Tämän lain mukaista vakuutusta harjoitta-

vien vakuutusyhtiöiden on osallistuttava vuo-
sittain tässä pykälässä tarkoitettujen kustan-
nusten rahoitukseen vakuutusmaksutulon 
mukaisessa suhteessa siten kuin 2—9 mo-
mentissa säädetään (jakojärjestelmä). Vakuu-
tusmaksutulolla tarkoitetaan tässä pykälässä 
vakuutusyhtiön tuloslaskelmaan sisältyvää 
tämän lain mukaisen vakuutuksen vakuutus-
maksutuloa. Rahoitettavat kustannukset ovat: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) vakuutusyhtiön kalenterivuonna maksa-
mat: 
— — — — — — — — — — — — — —  
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e) 14 §:n 4 momentissa tarkoitetut kulut, 
jotka on korvattu d kohdassa tarkoitettua 
ammattitautia epäiltäessä. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

e) 14 §:n 4 momentissa tarkoitetut kulut, 
jotka on korvattu d alakohdassa tarkoitettua 
ammattitautia epäiltäessä; 

f) korvaukset suurvahingosta siten kuin 
9 momentissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentin 3 kohdan f alakohdassa 
suurvahingolla tarkoitetaan ajallisesti ja 
paikallisesti rajoittunutta vahinkotapahtu-
maa tai samaa alkuperää olevaa tapahtuma-
sarjaa, jonka seurauksena tämän lain mukai-
sia korvauksia maksetaan yhdelle tai useam-
malle työntekijälle yhteensä yli 75 000 000 
euroa (suurvahinkoraja). 

Suurvahingon  korvaukset  otetaan   huo-
mioon vain siltä osin kuin nämä korvaukset 
ylittävät suurvahinkorajan. Vakuutusyhtiön 
osuuden suurvahingosta muodostavat ne 
korvaukset, jotka vakuutusyhtiö maksaa sen 
jälkeen, kun kaikkien vakuutusyhtiöiden sa-
masta suurvahingosta yhteensä maksamat 
korvaukset ovat ylittäneet suurvahinkorajan. 
Korvauksina ei kuitenkaan oteta huomioon 
1 momentin 3 kohdan a—e alakohdassa tar-
koitettuja korvauksia eikä vakuutusyhtiön 
61 §:n 2 momentissa säädetyn takautumisoi-
keuden perusteella saamia korvauksia. 

 
 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuu-
ta 20  . Lakia sovelletaan vakuutuskauteen, 
joka alkaa lain voimassa ollessa. Lain 
60 b §:n 1 momentin johdantokappale ja 
3 kohdan e ja f alakohta sekä 8 ja 9 momentti 
tulevat kuitenkin voimaan   päivänä     kuuta 
20  . 
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