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N:o 723

Laki
tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1984 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 56, 56 a,
65 a ja 65 b §, sellaisina kuin niistä ovat 56 a § laissa 39/1988 sekä 65 a ja 65 b § laissa
1204/1996,
muutetaan 30 §:n 1 momentti, 30 a, 30 b, 37, 38 d ja 39 §, 47 §:n 3 momentti, 53 §:n 6
momentti, 53 c §:n 2 ja 6 momentti, 53 g §:n 3 momentti sekä 55, 64, 64 a, 64 b ja 65 §,
sellaisina kuin niistä ovat 30 §:n 1 momentti ja 47 §:n 3 momentti laissa 483/2001, 30 a,
30 b, 37, 64, 64 a, 64 b ja 65 § mainitussa laissa 1204/1996, 38 d § laissa 1086/1996, 39 §
laeissa 738/1966, 495/1995 ja 526/1981, 53 §:n 6 momentti laissa 297/1999 sekä 53 c §:n 2
ja 6 momentti ja 53 g §:n 3 momentti laissa 893/1994, sekä
lisätään 8 §:ään uusi 3 momentti, 12 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa
1204/1996 ja 483/2001, uusi 6 momentti, lakiin uusi 30 c ja 30 d §, 31 §:ään, sellaisena kuin
se on mainitussa laissa 1204/1996, uusi 3 momentti, 41 §:ään sellaisena kuin se on osaksi laissa
1642/1992 ja mainitussa laissa 1204/1996, uusi 6 momentti, mainitulla lailla 1204/1996
kumotun 45 §:n tilalle uusi 45 §, 53 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 526/1981,
893/1994, 297/1999 ja 483/2001, uusi 7 momentti ja lakiin uusi 64 c—64 i § seuraavasti:
8§
— — — — — — — — — — — — —
Asianomaisen työsuojeluviranomaisen on
valvottava, että työnantajat täyttävät tämän
lain mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa.

Työsuojeluviranomaisen on viipymättä ilmoitettava vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnistä Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle
36 §:n mukaisia toimenpiteitä varten.
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EV 88/2002
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12 §
— — — — — — — — — — — — —
Työnantajan on suoritettava 1 ja 2 momentin perusteella maksettava korvaus viipymättä
sen jälkeen, kun vakuutuslaitos on päätöksellään katsonut tapaturman tämän lain mukaan korvattavaksi.
30 §
Valtion ollessa korvausvelvollinen työtapaturman tai ammattitaudin johdosta korvauksen suorittaa Valtiokonttori. Valtiokonttorista on tällöin soveltuvin osin voimassa,
mitä tässä laissa säädetään vakuutuslaitoksesta. Valtiokonttoriin ei kuitenkaan sovelleta
29 §:n 3 momenttia, 41 b §:n 2 ja 4—6
momenttia eikä 64 h §:n 1 ja 2 momenttia.
— — — — — — — — — — — — —
30 a §
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto hoitaa
tämän lain mukaista vakuutusta harjoittavien
vakuutuslaitosten yhteistoimintaa edellyttäviä
tehtäviä.
Sen lisäksi, mitä tehtävistä tässä tai muussa
laissa säädetään, Tapaturmavakuutuslaitosten
liitto:
1) hoitaa työtapaturma- ja ammattitautiasioissa sosiaaliturvaa koskevasta kansainvälisestä säädöksestä asuin- ja oleskelupaikan
laitokselle johtuvia tehtäviä;
2) toimii Suomea sitovissa sosiaaliturvasopimuksissa tarkoitettuna yhteyselimenä
työtapaturma- ja ammattitautiasioissa sekä
osallistuu näitä sopimuksia koskeviin Suomen ja muun valtion välisiin neuvotteluihin;
3) antaa vakuutuslaitoksille tämän lain
mukaisen vakuutuksen toimeenpanoa koskevia ohjeita;
4) suorittaa 60 §:n 6 momentissa tarkoitettujen korotusten ja korvausten laskentaan,
perimiseen ja tilittämiseen liittyvät tehtävät;
5) huolehtii tapaturmalautakunnan kustannuksia varten tarvittavien varojen perimisestä
vakuutuslaitoksilta;
6) toimii suurvahinkojen tasoittamiseksi
sitä haluavien vakuutuslaitosten yhteiselimenä;
7) huolehtii tämän lain mukaista vakuutusta
koskevasta tiedotustoiminnasta.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hoitaessa tämän lain mukaisia toimeenpanotehtäviä
noudatetaan soveltuvin osin, mitä hallintomenettelylaissa
(598/1982),
kielilaissa
(148/1992) ja saamen kielen käyttämisestä
viranomaisissa (516/1991) annetussa laissa
säädetään. Liiton käsitellessä tämän lain
mukaisia korvaus- ja vakuuttamisvelvollisuutta koskevia asioita noudatetaan lisäksi,
mitä tässä laissa säädetään vakuutuslaitoksista.

30 b §
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimielimiä ovat yleiskokous ja hallitus. Liiton
toimintaa johtaa hallituksen alaisena toimitusjohtaja. Liitossa toimii lisäksi tapaturmaasiain korvauslautakunta.
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hallitukseen kuuluu enintään 13 varsinaista jäsentä.
Heistä enintään seitsemän edustaa Tapaturmavakuutuslaitosten liiton jäsenlaitoksia sekä
kolme työnantajien ja kolme työntekijöiden ja
toimihenkilöiden keskeisimpiä keskusjärjestöjä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja valinnan vahvistaa sosiaali- ja
terveysministeriö. Lisäksi hallitukseen kuuluu
enintään viisi varajäsentä, joista yksi edustaa
työnantajien ja yksi työntekijöiden ja toimihenkilöiden keskeisimpiä keskusjärjestöjä sekä yksi maatalousyrittäjien taloudellisia etuja
valvovaa edustavinta järjestöä.
Kaikkien tämän lain mukaista vakuutusta
harjoittavien vakuutuslaitosten on kuuluttava
Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon ja osallistuttava sen tehtävistä aiheutuviin kustannuksiin siten kuin tässä laissa säädetään.
Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon kuuluvat
lisäksi Valtiokonttori ja maatalousyrittäjien
tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitos. Valtiokonttori osallistuu Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimintaan ja kustannuksiin vain
siltä osin kuin ne liittyvät Valtiokonttorin
tästä laista johtuvien tehtävien toimeenpanoon. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen osallistumisesta Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimintaan ja sen kustannuksiin säädetään lailla erikseen.
Tarkempia säännöksiä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hallinnosta ja tehtävistä
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annetaan liiton säännöissä, jotka sosiaali- ja
terveysministeriö vahvistaa.
30 c §
Tapaturma-asiain korvauslautakunnan tehtävänä on edistää tämän lain mukaisen korvaustoimen yhtenäisyyttä antamalla yleisohjeita ja lausuntoja. Lautakunta antaa lisäksi
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle lausuntoja tämän lain mukaista vakuuttamisvelvollisuutta koskevissa asioissa.
Vakuutuslaitoksen on ennen tähän lakiin
perustuvan korvausasian ratkaisua pyydettävä
päätösehdotuksestaan tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunto, jos asia sisältää
periaatteellisen lääketieteellisen tai oikeudellisen kysymyksen taikka jos asian käsittely
lautakunnassa on muutoin tarpeen korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton on pyydettävä lautakunnan lausunto myös 11 a §:ssä
tarkoitetusta tämän lain soveltamista koskevasta asiasta. Sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset
asioista, joista on pyydettävä lautakunnan
lausunto.
Vakuutuslaitoksella on oikeus pyytää lautakunnan lausunto muustakin kuin 2 momentissa tarkoitetusta korvauspäätösehdotuksesta.
Myös tämän lain mukainen muutoksenhakuelin voi käsiteltävänään olevassa valitusasiassa pyytää lautakunnalta soveltamiskäytäntöä koskevan lausunnon.
30 d §
Tapaturma-asiain korvauslautakunnassa on
puheenjohtaja, kolme lakimiesjäsentä, neljä
työmarkkinajäsentä, viisi lääkäriasiantuntijaa
ja tarpeellinen määrä varamiehiä, jotka sosiaali- ja terveysministeriö määrää enintään
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenten on
oltava perehtyneitä tapaturmavakuutus- ja
ammattitautilainsäädäntöön. Puheenjohtajan
ja lakimiesjäsenten on oltava oikeustieteen
kandidaatin tutkinnon suorittaneita. Lääkäriasiantuntijoiden on oltava Suomessa laillistettuja, vakuutuslääketieteeseen perehtyneitä
lääkäreitä.
Tapaturma-asiain korvauslautakunnan puheenjohtajaksi määrätään sosiaali- ja ter-

3665

veysministeriön edustaja. Lakimiesjäsenet ja
kaksi lääkäriasiantuntijaa sekä heidän varamiehensä määrätään Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ehdotuksesta. Työmarkkinajäsenistä kaksi määrätään työnantajien ja kaksi
työntekijöiden ja toimihenkilöiden keskeisempien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Työmarkkinajäsenten varamiehistä puolet määrätään työnantajien ja puolet työntekijöiden ja
toimihenkilöiden keskeisimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Lääkäriasiantuntijoista
yksi määrätään työnantajien ja yksi työntekijöiden ja toimihenkilöiden keskeisimpien
keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Lautakunta,
joka voi toimia myös jakaantuneena jaostoihin, valitsee lakimiesjäsenistään tarvittavat
varapuheenjohtajat.
Jos tapaturma-asiain korvauslautakunnan
puheenjohtaja, jäsen, lääkäriasiantuntija tai
varamies tulee pysyvästi estyneeksi tehtäväänsä, sosiaali- ja terveysministeriö määrää
hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi
uuden puheenjohtajan, jäsenen, lääkäriasiantuntijan tai varamiehen ottaen huomioon 1 ja
2 momentin säännökset.
Lausuntoasioiden käsittely lautakunnassa
on kirjallinen ja käsittelyssä on soveltuvin
osin voimassa mitä hallintomenettelylaissa,
kielilaissa ja saamen kielen käyttämisestä
viranomaisissa annetussa laissa säädetään.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään asian
ratkaisemisesta lautakunnassa, lautakunnan
päätösvaltaisuudesta ja hallinnosta sekä lautakunnan lausunnon muodosta. Lautakunta
vahvistaa lausuntopyynnöissä käytettävät lomakkeet. Lautakunnan toiminnasta aiheutuvat
menot luetaan Tapaturmavakuutuslaitosten
liiton kustannuksiksi.
Tapaturma-asiain korvauslautakunnalla on
oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden
tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä
vakuutuslaitokselta ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta sen hallussa olevat lausuntoasian ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot.
Tapaturma-asiain korvauslautakunnan tämän lain toimeenpanoon liittyvien asiakirjojen salassapidosta ja oikeudesta saada tieto
asiakirjasta on soveltuvin osin voimassa, mitä
64 h §:ssä ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 3 luvussa
säädetään. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan päätöksestä, jolla on ratkaistu tiedon
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saantia asiakirjasta koskeva asia, saa valittaa
hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:ssä tarkoitettuun toimivaltaiseen hallintotuomioistuimeen, siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään.
31 §
— — — — — — — — — — — — —
Vakuutuslaitoksen on annettava vakuutusta
myöntäessään vakuutuksenottajalle henkilötietolain (523/1999) 24 §:n 1 momentissa
tarkoitettu selvitys vahingoittuneen henkilötietojen käsittelystä tämän lain mukaisen
korvausasian yhteydessä.
37 §
Työnantaja on velvollinen antamaan vakuutusta tehtäessä sekä sen jälkeen vuosittain
vakuutuslaitokselle vakuutusmaksun määräämistä ja vakuutuksen hoitoa varten välttämättömät 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.
Jos vakuutuslaitos ei ole voinut määrätä
työnantajan vakuutusmaksua sen vuoksi, että
työnantaja on antanut vääriä tietoja tai laiminlyönyt sitä varten välttämättömien tietojen
antamisen, vakuutuslaitoksella on oikeus periä työnantajalta arvioidun vastuun perusteella
kohtuullisena pidettävä vakuutusmaksu enintään nelinkertaisena ajalta, jota laiminlyönti
tai virheelliset tiedot koskevat.
38 d §
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on sen
jälkeen, kun vakuutusyhtiö on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin, oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tietojen saantia
koskevien rajoitusten estämättä vakuutusyhtiön selvitys- ja konkurssipesästä 38 a—
38 c §:ssä säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömät tiedot.
39 §
Työntekijän on ilmoitettava viipymättä

hänelle sattuneesta tapaturmasta työnantajalle
tai tämän edustajalle, jonka on vaadittaessa
annettava tiedoksiannosta todistus. Työnantajan on tehtävä viipymättä vakuutuslaitokselle ilmoitus tietoonsa tulleesta tapaturmasta,
jonka johdosta vakuutuslaitos voi olla tämän
lain mukaan korvausvelvollinen. Ilmoitus on
tehtävä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hyväksymän kaavan mukaista lomaketta käyttäen.
Tapaturmailmoitukseen on merkittävä:
1) tapaturmassa vahingoittuneen nimi, henkilötunnus ja muut korvauskäsittelyä varten
välttämättömät yksilöinti- ja yhteystiedot;
2) työnantajan nimi ja yhteystiedot;
3) tiedot tapaturman laadusta, sattumispaikasta ja -ajasta, sattumisolosuhteista ja syistä;
4) tiedot vahingoittuneen työstä ja siitä
maksetusta vastikkeesta;
5) työnantajan tiedossa oleva vahingoittuneen muu työsuhde- ja yrittäjätyö; sekä
6) muut edellä mainittuihin rinnastettavat
tiedot, jotka ovat välttämättömiä korvausasian
käsittelyä, 64 §:ssä mainittua tilastointia ja
tutkimusta sekä muutoin tämän lain toimeenpanoa varten.
Tarkempia säännöksiä tapaturmailmoitukseen merkittävistä tiedoista voidaan antaa
valtioneuvoston asetuksella.
Työnantajan on viipymättä ilmoitettava
poliisille työtapaturmasta, joka on aiheuttanut
kuoleman tai vaikean vamman. Poliisin on
viipymättä suoritettava tapahtumapaikalla poliisitutkinta. Siihen on kutsuttava työnantaja
tai hänen edustajansa. Poliisitutkinnasta on
annettava tieto myös asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle sekä tapaturmassa vahingoittuneelle tai hänen edustajalleen. Jäljennös
tutkintapöytäkirjasta on toimitettava vakuutuslaitokselle ja tutkimusta pyytäneelle sekä
pyynnöstä asianosaiselle.
41 §
— — — — — — — — — — — — —
Lääkärin on annettava lausuntonsa työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttamasta
vammasta tai sairaudesta Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hyväksymän kaavan mukaista lomaketta käyttäen.
45 §
Tämän lain mukaista tapaturmaeläkettä,
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haittarahaa ja perhe-eläkettä saavan on vakuutuslaitoksen pyynnöstä toimitettava omalla kustannuksellaan vakuutuslaitokselle kerran vuodessa väestörekisteriviranomaisen antama todistus tai muu luotettava selvitys, josta
ilmenee korvauksensaajan olleen elossa aikana, jolta korvausta maksetaan. Vakuutuslaitos voi myös vaatia, että leskeneläkettä
saava vastaavasti toimittaa sille väestörekisteriviranomaisen todistuksen tai muun luotettavan selvityksen siitä, ettei hän ole solminut
uutta avioliittoa tai etteivät leskeneläkkeen
maksamisen edellytykset ole 23 d §:n 2
momentin perusteella päättyneet.
Tämän lain mukaista korvausta saavan
henkilön on ilmoitettava vakuutuslaitokselle
viipymättä korvaukseen vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista seuraavasti:
1) tapaturmaeläkettä saavan henkilön työkykynsä parantumisesta sekä työntekonsa ja
työansioidensa lisääntymisestä;
2) leskeneläkettä saavan henkilön seikoista,
jotka 23 d §:n 2 momentin mukaan voivat
lakkauttaa leskeneläkkeen;
3) lapseneläkettä 23 b §:n 1 momentin
toisen virkkeen perusteella saavan henkilön
opiskelunsa tai koulutuksensa päättymisestä
ennen 25 ikävuoden täyttämistä;
4) haittalisää saavan henkilön 20 §:ssä
tarkoitetun avun tarpeen tai poikkeuksellisen
haitan vähentymisestä; sekä
5) tämän lain ja tapaturmavakuutuslain
perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain perusteella kuntoutusta saavan
henkilön kuntoutuksensa keskeytymisestä.
47 §
— — — — — — — — — — — — —
Korvaus maksetaan vakuutuslaitoksen kustannuksella korvauksensaajan ilmoittamalle
tilille Suomessa toimivaan rahalaitokseen.
Korvaus voidaan kuitenkin maksaa muullakin
tavalla, jos tilille maksaminen ei ole mahdollista tai jos korvauksensaaja esittää vakuutuslaitoksen hyväksymän syyn.
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sovelletaan hallintolainkäyttölakia, jollei erikseen toisin säädetä. Tapaturmalautakunnassa
toimitetaan tarvittaessa asian selvittämiseksi
suullinen käsittely siten kuin hallintolainkäyttölain 37 §:ssä säädetään. Suulliseen käsittelyyn sovelletaan oikeudenkäynnin julkisuudesta annettua lakia (945/1984). Suullinen
käsittely on toimitettava suljetuin ovin
asioissa, joissa on säädetty salassapitovelvollisuus tai jotka tapaturmalautakunta määrää
käsiteltäviksi suljetuin ovin sillä perusteella,
että julkisesta käsittelystä aiheutuisi asianosaiselle erityistä haittaa.
Tarkempia säännöksiä tapaturmalautakunnasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista
annetaan valtioneuvoston asetuksella.
53 c §
— — — — — — — — — — — — —
Jos vakuutuslaitos ei voi muuttaa valituksen kohteena olevaa päätöstä 1 momentissa
mainituin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa
valitusajan päättymisestä toimitettava valituskirjelmä, valitusasiaa koskevat asiakirjat ja
lausuntonsa tapaturmalautakunnalle tai, jos
valitus koskee tapaturmalautakunnan päätöstä, vakuutusoikeudelle. Vakuutuslaitos voi
tällöin väliaikaisella päätöksellä muuttaa aikaisempaa päätöstään siltä osin kuin se
hyväksyy valituksessa esitetyn vaatimuksen.
Kun asia on jo toimitettu muutoksenhakuelimelle, vakuutuslaitoksen on ilmoitettava sille
heti päätöksen muuttamisesta. Vakuutuslaitoksen väliaikaiseen päätökseen ei saa hakea
muutosta.
— — — — — — — — — — — — —
Vakuutuslaitoksen, tapaturmalautakunnan
ja vakuutusoikeuden on merkittävä päätökseensä päivä, jona se on postitettu sekä
vastaanottajan nimi ja osoite. Jos valituksen
yhteydessä ei muuta näytetä, valittajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös
on postitettu valittajan ilmoittamaan osoitteeseen.

— — — — — — — — — — — — —
53 §
— — — — — — — — — — — — —
Asian käsittelyssä tapaturmalautakunnassa

53 g §
— — — — — — — — — — — — —
Aiheettomasti maksettu korvaus saadaan
periä takaisin myös kuittaamalla se muista
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kuin 63 §:n 1 momentin toisessa virkkeessä
tarkoitetuista vastaisuudessa maksettavista
korvauseristä. Kulloinkin suoritettavasta korvauserästä ei saa korvauksensaajan suostumuksetta kuitenkaan vähentää enempää kuin
kuudesosan siitä korvauserän osasta, joka jää
jäljelle sen jälkeen, kun korvauserästä on
ennakkoperintälain (1118/1996) nojalla pidätetty ennakko tai rajoitetusti verovelvollisen
tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun
lain (627/1978) nojalla lähdevero.
55 §
Työnantaja, tämän edustaja tai 57 §:n 1
momentin mukaisen vakuutuksen ottanut
henkilö, joka tahallaan laiminlyö 37 ja 64 a
§:n mukaisen tietojenantovelvollisuutensa tai
antaa sen piiriin kuuluvan tiedon virheellisenä, on tuomittava, jollei teko, huomioon
ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus sekä
muut tekoon liittyvät seikat, ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen tai teosta muualla
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, tapaturmavakuutuslain mukaisen tietojenantovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon.
Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan laiminlyö työnantajan tämän lain mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden tai tahallaan jättää viipymättä tekemättä 39 §:n 1
momentissa mainitun tapaturmailmoituksen
tai sanotun pykälän 4 momentissa mainitun
ilmoituksen poliisille, on tuomittava, jollei
teko, huomioon ottaen sen haitallisuus ja
vahingollisuus sekä muut tekoon liittyvät
seikat, ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen tai teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, tapaturmavakuutuslain
mukaisen työnantajavelvollisuuden rikkomisesta sakkoon. Salassapitovelvoitteiden rikkomisen osalta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
35 §:ssä säädetään.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetaan
1) työnantajalla sitä, joka työsuhteessa
taikka virka- tai siihen rinnastettavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa teettää
työtä, sekä sitä, joka tosiasiallisesti käyttää
työnantajalle kuuluvaa päätösvaltaa;
2) työnantajan edustajalla työnantajana
olevan oikeushenkilön lakimääräisen tai
muun päättävän elimen jäsentä sekä sitä, joka
työnantajan sijasta johtaa tai valvoo työtä.

Tässä pykälässä rangaistavaksi säädetystä
työnantajan tai tämän edustajan menettelystä
tuomitaan rangaistukseen se, jonka velvollisuuksien vastainen teko tai laiminlyönti on.
Tätä arvioitaessa on otettava huomioon asianomaisen asema, hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laatu ja laajuus sekä muutenkin
hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn ja
jatkumiseen.

64 §
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tehtävänä on laatia työtapaturma- ja ammattitautitilasto sekä työtapaturmien ja ammattitautien
ehkäisyä edistäviä tutkimuksia ja selvityksiä
ehkäisyn ja seurausten välisistä suhteista sekä
selvityksiä vakuutusmaksujen ja työn aiheuttaman tapaturma- ja ammattitautiriskin välisestä yhteydestä. Liitto voi tehdä myös muita
tämän lain toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen edellyttämiä tutkimuksia ja laskelmia.
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto pitää
työtapaturmien ehkäisyä sekä tämän lain
toimeenpanoa ja kehittämistä varten rekisteriä
tässä laissa, ammattitautilaissa (1343/1988) ja
valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta
annetussa laissa (449/1990) tarkoitetuista työtapaturmista ja ammattitaudeista sekä tämän
lain mukaisista vakuutuksista ja korvauksista
(työtapaturma- ja ammattitautirekisteri).
Vakuutuslaitoksen ja Valtiokonttorin on
annettava salassapitosäännösten ja muiden
tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä
kalenterivuosittain Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle 1 momentissa säädettyjen tehtävien
toimeenpanoa varten tiedot:
1) vakuutuksenottajan teettämän työn laadusta ja määrästä, vakuutusta varten ilmoitetuista palkoista sekä maksuunpannuista vakuutusmaksuista;
2) vakuutuksenottajan toimialasta ja kotipaikasta;
3) vakuutusmaksujärjestelmästä;
4) tapaturman sattumisajasta ja -paikasta
sekä sen sattumisolosuhteista ja syistä;
5) ammattitaudin ilmenemisajasta ja altistusolosuhteista sekä altistuksen syistä;
6) tapaturman aiheuttaman vamman ja
ammattitaudin laadusta;
7) vahingoittuneen tekemästä työstä;
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8) vakuutuksesta maksetuista korvauksista
korvauksensaajittain ja korvauslajeittain;
9) korvauksen suuruuteen vaikuttavista
tekijöistä; ja
10) vakuutuslajista.
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on oikeus pyynnöstä saada salassapitosäännösten
ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten
estämättä vakuutuslaitokselta ja Valtiokonttorilta 2 momentissa tarkoitettujen tietojen
lisäksi muitakin 1 momentin mukaisia tutkimuksia ja laskelmia varten välttämättömiä
tietoja. Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on
oikeus saada lisäksi Työterveyslaitokselta,
työsuojeluviranomaiselta ja poliisilta sellaisia
työtapaturmien ja ammattitautien syitä ja
seurauksia koskevia tietoja, jotka ovat välttämättömiä 1 momentissa tarkoitettuja tutkimuksia ja laskelmia varten. Ennen kuin liitto
päättää tiedonantovelvollisuuden perusteella
kerättävistä tiedoista sekä niiden antamisessa
sovellettavista määräajoista ja menettelytavoista, sen on neuvoteltava tiedonantajien
kanssa.
Edellä 3 momentin 1—3 kohdassa mainitut
tiedot on annettava vakuutuskohtaisesti sekä
4—10 kohdassa mainitut tiedot vahinkokohtaisesti ja vahingoittuneen henkilötunnuksella
yksilöityinä. Myös 4 momentissa tarkoitetut
tiedot on annettava pyynnöstä vahingoittuneen henkilötunnuksella yksilöityinä.
Sen lisäksi, mitä salassapidosta muutoin
säädetään, edellä 1 momentissa tarkoitettujen
tehtävien hoitamiseksi saadut henkilötiedot
on pidettävä salassa eikä niitä saa käyttää tai
luovuttaa käytettäviksi vakuutettua koskevaan päätöksentekoon muissa kuin tämän lain
64 d §:n 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan
muutoin, mitä henkilötietolaissa säädetään.
Tarkempia säännöksiä tässä pykälässä tarkoitettujen tietojen sisällöstä sekä siitä, miten
ja milloin mainitut tiedot on toimitettava,
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

1) lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalta vakuutus- ja eläkelaitokselta, viranomaiselta ja muulta taholta, johon viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annettua lakia sovelletaan, tiedot työntekijän työsuhteista, yrittäjätyöstä ja ansioista, hänelle maksetuista
etuuksista sekä muista seikoista, jotka ovat
välttämättömiä käsiteltävänä olevan asian
ratkaisemista varten taikka jotka muuten ovat
välttämättömiä tässä laissa, Suomea sitovassa
sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa
koskevassa kansainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpanossa;
2) työnantajalta tiedot tapaturmasta, sen
sattumisolosuhteista, syistä ja seurauksista,
työntekijän työstä, työnantajan hänelle maksamista vastikkeista ja niiden perusteista sekä
muutkin tiedot, jotka ovat välttämättömiä
käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista varten taikka jotka muuten ovat välttämättömiä
tässä laissa, Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa koskevassa
kansainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpanossa;
3) lääkäriltä ja muulta terveydenhuollon
ammattihenkilöistä
annetussa
laissa
(559/1994) tarkoitetulta ammattihenkilöltä,
potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
(785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta
terveydenhuollon toimintayksiköltä sekä vahingoittuneen kuntoutusta toimeenpanevalta
taholta ja muulta terveydenhuollon toimintayksiköltä, sosiaalipalveluiden tuottajalta tai
hoitolaitokselta pyynnöstä lausunto ja muut
välttämättömät tiedot vahingoittuneen potilasasiakirjoista, terveydentilasta, työkyvystä,
hoidosta ja kuntoutuksesta.
Pyydettäessä työnantajalta tietoja työntekijän korvausasian käsittelyä varten työnantajalle saadaan ilmoittaa ilman työntekijän
suostumusta häntä koskevia salassa pidettäviä
tietoja vain siltä osin kuin se on välttämätöntä
korvausasiassa tarvittavien tietojen yksilöimiseksi ja korvausasian ratkaisemiseksi.

64 a §
Vakuutuslaitoksella, Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla ja tämän lain mukaisella
muutoksenhakuelimellä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada:

64 b §
Vakuutuslaitoksella ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on oikeus tarkastaa työnantajan asiakirjoista työnantajan tämän lain
mukaisen tietojenantovelvollisuuden piiriin
kuluvien tietojen oikeellisuus. Vakuutuslai-
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toksella ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on oikeus saada poliisilta ja muilta viranomaisilta virka-apua edellä tarkoitettujen tietojen saamiseksi.
Vakuutuslaitoksella, Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla ja tämän lain mukaisella
muutoksenhakuelimellä on oikeus saada maksutta ne tiedot, jotka niillä on tämän lain
mukaan oikeus saada. Jos 64 a §:n 1
momentissa tarkoitetut tiedot tarvitaan tietyssä muodossa ja siitä aiheutuu tietojen luovuttajalle olennaisia lisäkustannuksia, kustannukset on kuitenkin korvattava. Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa
laissa tarkoitetulla ammattihenkilöllä on oikeus saada 64 a §:n 1 momentin 3 kohdassa
säädetyn tietojenantovelvollisuuden perusteella antamastaan lausunnosta kohtuullinen
palkkio.

64 c §
Vakuutuslaitoksella ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on oikeus sen lisäksi, mitä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, salassapitosäännösten
ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten
estämättä antaa tämän lain toimeenpanoon
perustuvia tietoja seuraavasti:
1) asianomaiselle viranomaiselle ja toimielimelle ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä
Suomea sitovan sosiaaliturvasopimuksen
taikka sosiaaliturvaa koskevan kansainvälisen
säädöksen mukaisten tehtävien toimeenpanossa;
2) ministeriölle, verohallinnolle ja lakisääteistä sosiaalivakuutusjärjestelmää hoitavalle
laitokselle tai yhteisölle, jonka hoidettavaksi
kuuluvaan sosiaaliturvaetuuteen tämän lain
mukainen korvaus vaikuttaa, tämän lain mukaista korvausta saaneen henkilön henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot, tiedot maksetuista korvauksista, tiedot työnantajasta ja
muut näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat
välttämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvien
rikosten ja väärinkäytösten selvittämiseksi
suoritettavaa henkilötietojen yhdistämistä ja
muuta kertaluonteista valvontatointa varten,
sekä poliisi- ja syyttäjäviranomaiselle edellä
mainitut tiedot, jotka ovat välttämättömiä
rikosten selvittämistä ja syytteeseenpanoa
varten; tämän kohdan tarkoittamissa tilanteis-

sa terveydentilaa koskevia tietoja tai tietoja,
jotka on tarkoitettu kuvaamaan henkilön
sosiaalihuollon tarpeen perusteita, ei kuitenkaan saa luovuttaa;
3) tämän lain, liikennevakuutuslain
(279/1959) tai potilasvahinkolain (585/1986)
mukaista vakuutusta toimeenpanevalle vakuutuslaitokselle, Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle, Liikennevakuutuskeskukselle ja
Potilasvakuutuskeskukselle niihin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemiseksi tiedot vakuutuslaitokseen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon tämän lain toimeenpanon yhteydessä kohdistuneista rikoksista, niille ilmoitetuista vahingoista ja maksetuista korvauksista sekä korvauksenhakijoiden ja -saajien
henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot; edellytyksenä on lisäksi, että tietosuojalautakunta
on antanut tietojen käsittelyyn henkilötietolain 43 §:ssä tarkoitetun luvan;
4) verohallinnolle tiedot, jotka ovat välttämättömiä sille ennakkoperintälaissa säädetyn valvontavelvollisuuden täyttämiseksi silloin, kun on aihetta epäillä, että työnantaja ei
ole täyttänyt ennakonpidätysvelvollisuuttaan;
5) toiselle lakisääteistä vakuutusta harjoittavalle vakuutuslaitokselle ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle, Liikennevakuutuskeskukselle ja Potilasvakuutuskeskukselle välttämättömät tiedot sen selvittämiseksi, mikä
on näiden vastuu samasta vahingosta;
6) toiselle vakuutuslaitokselle, Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle ja vahingonaiheuttajalle tiedot, jotka ovat välttämättömiä tämän
lain mukaista vakuutusta harjoittavan vakuutuslaitoksen tai Tapaturmavakuutuslaitosten
liiton takautumisoikeuden toteuttamiseksi;
7) tämän lain mukaisen vakuutuksen ottaneelle työnantajalle vakuutusmaksun perusteiden arviointia varten välttämättömät tiedot
vakuutuksesta maksetuista korvauksista sekä
korvausta saaneiden vahingoittuneiden nimi,
henkilötunnus ja muut korvattujen vahinkojen
yksilöimiseksi välttämättömät tiedot;
8) luottotietotoimintaa harjoittavalle rekisterinpitäjälle vakuutuksenottajaan ja vakuuttamisvelvolliseen tämän lain perusteella kohdistuvasta ulosottokelpoisesta saatavastaan.
Vakuutuslaitoksella ja sen asiamiehellä on
oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä
antaa tämän lain toimeenpanoon perustuvia
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tietoja vakuutuslaitoksen kanssa samaan konserniin, vakuutusyhtiölain 14 b luvussa tarkoitettuun vakuutusyritysryhmään ja mainitun lain 18 luvun 6 b §:n 2 momentissa
tarkoitettuun taloudelliseen yhteenliittymään
sekä samaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (44/2002)
tarkoitettuun rahoitus- tai vakuutusryhmittymään kuuluvalle toiselle yritykselle tämän
lain mukaisten tehtävien suorittamista varten
tai jos siitä lailla erikseen säädetään.
Vakuutuslaitos ei saa käyttää hyväksi
muussa toiminnassaan tämän lain toimeenpanoon perustuvia, salassapitosäännösten tai
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten
alaisia tietoja, jollei siitä lailla erikseen
säädetä. Tällaisia tietoja ei saa antaa myöskään vakuutusyhtiön yhtiökokoukselle, edustajistolle taikka osakkaalle.
Sen estämättä, mitä 2 ja 3 momentissa
säädetään, vakuutuslaitos voi kuitenkin luovuttaa 2 momentissa tarkoitetulle yritykselle
sekä käyttää muussa vakuutustoiminnassaan
vakuutuksenottajaa koskevia asiakaspalvelua,
asiakassuhteen hoitoa ja muuta asiakashallintaa varten tarpeellisia tietoja. Tällaisia ovat
tiedot vakuutuksenottajana olevan työnantajan tai yrittäjän nimestä, henkilö-, yritys- ja
yhteisö- sekä asiakastunnuksesta, yhteystiedot, tiedot yrityksen omistussuhteista ja tämän lain mukaisista vakuutusjärjestelyistä ja
niiden perusteena olevasta palkkasummasta
sekä näihin tietoihin rinnastettavat asiakashallintaan liittyvät tiedot.

64 d §
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on oikeus sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa tai
muussa laissa säädetään, antaa salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia koskevien
rajoitusten estämättä 64 §:n nojalla vakuutuslaitokselta ja Valtiokonttorilta saamiaan tietoja seuraavasti:
1) Tilastokeskukselle tämän lain mukaista
korvausta saaneen henkilötunnus, vahingon
sattumisaikaa ja -paikkaa, sattumisolosuhteita
ja syitä, vamman tai sairauden laatua sekä
siitä aiheutuneen työkyvyttömyyden kestoa
koskevat tiedot samoin kuin muut tapaturmailmoitukseen perustuvat tiedot, jotka ovat
välttämättömiä Tilastokeskuksen toimialaan
2
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kuuluvien, yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laadintaa varten;
2) Työterveyslaitokselle työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta annetun lain
(131/1973) 22 §:n 2 momentin kolmannessa
virkkeessä mainitut tiedot työperäisten sairauksien rekisteriä varten;
3) Eläketurvakeskukselle tiedot vakuutuslaitosten myöntämistä, työeläkelisään vaikuttavista ansionmenetyskorvauksista.
64 e §
Vakuutuslaitoksen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton luovuttaessa tämän lain nojalla
saamiaan tietoja 64 c ja 64 d §:n nojalla
edelleen, se on vastuussa siitä, että luovutettavien tietojen sisältö vastaa niitä tietoja, jotka
se sai niiden antajalta.
Mitä tässä laissa säädetään salassapitovelvoitteista ja niiden rikkomisesta, koskee myös
niitä, jotka ovat saaneet salassa pidettäviä
tietoja 64 c §:n 2 ja 4 momentin perusteella.
64 f §
Sen lisäksi, mitä asianosaisen oikeudesta
saada tieto asiakirjasta ja tiedon antamisesta
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, vakuutuslaitos ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto on velvollinen
pyynnöstä antamaan työntekijälle viipymättä
hänen asuinpaikkansa ja muut olosuhteet
huomioon ottaen sopivalla tavalla tilaisuuden
tutustua vakuutuslaitoksen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hallussa oleviin, työntekijän korvausasiaa koskeviin asiakirjoihin.
Työntekijän oikeudesta tarkastaa häntä itseään koskevat henkilörekisteriin talletetut
tiedot säädetään henkilötietolaissa.
64 g §
Työnantajan on huolehdittava siitä, että
tapaturmien ehkäisyä sekä korvaus- ja vakuutusasian selvittämistä varten pidetään tapaturmaluetteloa. Siihen on merkittävä vahingoittuneen työntekijän henkilötunnus ja
muut yksilöintitiedot, tiedot työtapaturman
sattumisajasta, työtapaturmaan johtaneista
olosuhteista ja syistä, työn laadusta, työtapaturman aiheuttamista vammoista ja sairauk-
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sista ja, jos se on mahdollista, vähintään
kahden tapaturman sattuessa paikalla olleen
henkilön nimi ja osoitetiedot sekä muut edellä
mainittuja tarkoituksia varten välttämättömät
tiedot.
Tapaturmaluettelo on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien
rajoitusten estämättä pyydettäessä näytettävä
asianomaiselle työsuojeluviranomaiselle, poliisille ja työntekijöiden valitsemalle työsuojeluvaltuutetulle niiden lailla säädettyjen tehtävien suorittamista varten.
Tarkempia säännöksiä tapaturmaluettelon
pitämisestä ja siihen merkittävistä tiedoista
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
64 h §
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia sovelletaan vakuutuslaitoksen ja
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tämän lain
toimeenpanoon liittyvien asiakirjojen ja toiminnan julkisuuteen siltä osin kuin mainitun
lain 4 §:n 2 momentissa säädetään, jollei tässä
tai muussa laissa toisin säädetä. Tämän lain
toimeenpanoon ei sovelleta vakuutusyhtiölain
18 luvun 6, 6 b ja 6 c §:ää eikä ulkomaisista
vakuutusyhtiöistä annetun lain 79 §:n 1 ja
4—8 momenttia sekä 80 §:ää.
Tässä laissa säädettyjä tai tämän lain
toimeenpanoon liittyviä tehtäviä hoidettaessa
saatujen ja laadittujen asiakirjojen ja niihin
sisältyvien tietojen salassapitovelvollisuuteen
sekä näiden tehtävien hoidossa saatuja tietoja
koskevaan vaitiolovelvollisuuteen ja hyväksikäyttökieltoon sovelletaan viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 22—24
ja 35 §:ää myös silloin, kun kysymys ei ole
mainitun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun
julkisen vallan käyttöön kuuluvaa tehtävää
varten laadituista tai saaduista asiakirjoista ja
tiedoista. Tietojen luovuttamisesta on tällöin
soveltuvin osin voimassa, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 luvussa säädetään.
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin
20 kohdassa säädetään, salassa pidettäviä ovat
myös sellaiset tämän lain toimeenpanoon
perustuvat asiakirjat ja tiedot, jotka koskevat
vakuutuksenottajan ja työnantajan taloudellista asemaa.

64 i §
Vakuutuslaitoksella ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oikeus
avata tekninen käyttöyhteys:
1) lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalle yhteisölle tai laitokselle henkilörekisterinsä sellaisiin tietoihin, jotka sillä on tämän
tai muun lain perusteella oikeus saada tehtäviensä toimeenpanoa varten;
2) 64 c §:n 1 momentin 1 kohdassa
mainituille viranomaisille ja toimielimille
kohdassa tarkoitettujen tietojen antamista varten.
Tämän pykälän perusteella avatun teknisen
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salassa
pidettäviä tietoja ilman sen suostumusta,
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty.
Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista
tietojen pyytäjän on esitettävä käyttöyhteyden
avaajalle selvitys siitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

65 §
Työnantajan on pidettävä työpaikalla nähtävänä tämä laki, tieto työn vakuuttaneesta
vakuutuslaitoksesta ja sen antama, 31 §:n 3
momentissa tarkoitettu henkilötietojen käsittelyä koskeva selvitys sekä tieto siitä, sisältääkö vakuutus työnantajan 12 §:n 1 momentin mukaisen omavastuuosuuden. Asianomaisen työsuojeluviranomaisen on valvottava,
että työnantaja täyttää nämä velvollisuudet.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.
Tällä lailla kumotaan
1) tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanosta 3 päivänä joulukuuta 1948 annetun asetuksen (850/1948) 3, 5, 7, 8, 10—15, 17—22
ja 25 §, sellaisina kuin niistä ovat 3, 5, 11 ja
25 § asetuksessa 1314/1996, 7 ja 17 § osaksi
asetuksessa 917/1981, 12 § viimeksi mainitussa asetuksessa, 13 § mainituissa asetuksissa 917/1981 ja 1314/1996 sekä 18, 19 ja 22 §
osaksi mainitussa asetuksessa 1314/1996;
2) Tapaturmavakuutuslaitosten liiton säännöistä 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun
asetuksen (1312/1996) 2 ja 4 §; sekä
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3) viimeksi mainittuna päivänä tapaturmaasiain korvauslautakunnan säännöistä annetun asetuksen (1313/1996) 1 §.
Tätä lakia sovelletaan myös tapaturmiin,
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jotka ovat sattuneet ja ammattitauteihin, jotka
ovat ilmenneet ennen tämän lain voimaantuloa.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2002
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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N:o 724

Laki
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2002

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain
(1026/1981) 7 §:n 3 momentti, 9 § ja 22 §:n 1—3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n
3 momentti laissa 977/1993, 9 § osaksi laissa 1274/1997 ja 22 §:n 1 ja 3 momentti laissa
1206/1996, sekä
lisätään lakiin siitä lailla 330/1985 kumotun 8 §:n tilalle uusi 8 § ja lailla 36/1987 kumotun
19 §:n tilalle uusi 19 § seuraavasti:
7§
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun tiedoksisaantiin sovelletaan vastaavasti,
mitä tapaturmavakuutuslain 53 c §:n 6 momentissa säädetään.
8§
Tämän lain mukaista korvausta työvahingosta haetaan vahinkoilmoituksella. Maatalousyrittäjän on toimitettava vahinkoilmoitus
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitokselle. Vahinkoilmoitukseen on merkittävä
vahingoittuneen nimi, henkilötunnus ja muut
yksilöinti- ja yhteystiedot. Lisäksi siihen on
merkittävä työvahingon laatua, syitä ja sattumisolosuhteita koskevat tiedot, tieto vahingoittuneen muusta yrittäjätoiminnasta ja työsuhteista sekä muut korvausasian käsittelyä
varten välttämättömät tiedot. Valtioneuvoston
asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä vahinkoilmoitukseen merkittävistä tiedoista. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisHE 42/2002
StVM 13/2002
EV 88/2002

taa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen hakemuksesta vahinkoilmoituksen lomakkeen kaavan.
9§
Jollei tästä laista muuta seuraa, korvauksen
hakemisesta, korvausvelvollisuudesta, korvauksesta, korvausasian käsittelystä, puhevallan
käyttämisestä, tietojen salassapitovelvollisuudesta ja sen rikkomisesta, oikeudesta tietojen
saamiseen, oikeudesta ja velvollisuudesta tietojen antamiseen, tapaturmavakuutuslaitoksen päätöksen alistamisesta, osallistumisesta
tapaturmalautakunnan toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, muutoksenhausta tapaturmavakuutuslaitoksen päätökseen ja vakuutusmaksun maksuunpanoon, tapaturmavakuutuslaitoksen takaisinsaantioikeudesta ja aiheettoman korvauksen takaisinperimisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tapaturmavakuutuslaissa, ammattitautilaissa ja tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta
kuntoutuksesta annetussa laissa (625/1991)

N:o 724
säädetään. Mitä näissä laeissa säädetään työntekijästä ja vakuutuslaitoksesta, sovelletaan
vastaavasti maatalousyrittäjään ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitokseen. Tämän lain mukaisiin asioihin ei kuitenkaan
sovelleta, mitä tapaturmavakuutuslain 14 §:n
1 momentin 1 kohdassa ja 17 a §:ssä
säädetään fysikaalisen hoidon johdosta syntyneen ansionmenetyksen korvaamisesta, eikä
myöskään, mitä mainitun lain 30 c ja 30 d
§:ssä ja 41 b §:n 2 ja 4—6 momentissa
säädetään.
Tämän lain mukaiset etuudet otetaan huomioon muussa laissa säädettyä korvausta
määrättäessä samalla tavoin kuin tapaturmavakuutuslain mukaiset etuudet.
19 §
Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksella on oikeus yksittäistapauksessa käyttää tämän lain mukaista vakuutus- tai korvausasiaa käsitellessään muiden sille säädettyjen tehtävien hoitamista varten saamiaan
tietoja, jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat
asian ratkaisuun ja tiedot on lain mukaan
otettava huomioon päätöksenteossa ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksella
olisi oikeus saada tiedot muutoinkin erikseen.
Henkilölle, jonka tiedoista on kysymys, on
ilmoitettava etukäteen tietojen mahdollisesta
käytöstä.
22 §
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin osin lisäksi voimassa, mitä työntekijäin
eläkelain 16 ja 19 §:ssä, maatalousyrittäjien
eläkelain 16 ja 17 §:ssä ja tapaturmavakuutuslain 30 a ja 30 b §:ssä, 55 §:n 1 momentissa
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sekä 61 a, 63, 64 h ja 64 i §:ssä säädetään.
Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitos
on velvollinen osallistumaan tapaturmavakuutuslain 30 a ja 30 b §:ssä mainitun
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimintaan
ja kustannuksiin siltä osin kuin ne liittyvät
tämän lain toimeenpanoon. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa maatalousyrittäjien
tapaturmavakuutuslaitoksen
hakemuksesta
perusteet, joiden mukaan edellä tarkoitetut
kustannukset lasketaan.
Työntekijäin eläkelain 19 §:n 2 momentin
ja tapaturmavakuutuslain 55 §:n 1 momentin
säännöksiä sovellettaessa rinnastetaan maatalousyrittäjä sanotuissa laeissa tarkoitettuun
työnantajaan.
Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitos pitää ja julkaisee tilastoa tässä laissa
tarkoitetuista työvahingoista ja niiden perusteella maksetuista korvauksista. Sillä on oikeus antaa salassapitosäännösten ja muiden
tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä
Tilastokeskukselle tapaturmavakuutuslain 64
d §:n 1 kohdassa tarkoitetut tiedot siinä
mainittua tarkoitusta varten. Tarkempia säännöksiä tämän momentin soveltamisesta voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.
Tätä lakia sovelletaan myös ennen sen
voimaantuloa sattuneisiin työvahinkoihin.
Tällä lailla kumotaan 21 päivänä toukokuuta 1982 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen (375/1982) 2—5 ja
10 §.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2002
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho
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N:o 725

Valtioneuvoston asetus
toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä,
kumotaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 25 päivänä helmikuuta 1977 annetun
asetuksen (225/1977) 5, 6, 10 ja 12 §,
sellaisina kuin ne ovat, 5 ja 6 § asetuksessa 1502/1992, 10 § asetuksessa 1152/1999 ja 12 §
asetuksessa 174/1995, sekä
muutetaan 18 §:n 1 momentti seuraavasti:
18 §
Siltä osin kuin käyttösuunnitelmaehdotuksen toteuttaminen edellyttää palvelusten
ostamista yksityiseltä henkilöltä taikka yksityisoikeudelliselta yhteisöltä tai säätiöltä taikka tällaisen henkilön, yhteisön tai säätiön
ylläpitämältä liike- tai muulta laitokselta,
kustannuksia koskevien selvitysten tulee perustua hankittuihin tarjouksiin noudattaen

soveltuvin osin, mitä valtion hankinnoista
annetussa asetuksessa (1416/1993) tai julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992)
nojalla muuten säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä
syyskuuta 2002.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002
Peruspalveluministeri Eva Biaudet

Hallitussihteeri Liisa Katajamäki
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N:o 726

Valtioneuvoston asetus
tupakkatuotteen haitta-aineiden enimmäismääristä annetun valtioneuvoston päätöksen
kumoamisesta
Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön
esittelystä, säädetään:
1§
Tällä asetuksella kumotaan tupakkatuotteen haitta-aineiden enimmäismääristä 16
päivänä lokakuuta 1997 annettu valtioneuvoston päätös (931/1997).

2§
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2004.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2002
Peruspalveluministeri Eva Biaudet

Hallitussihteeri Liisa Katajamäki
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N:o 727

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus
eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa,
munissa ja munavalmisteissa
Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2002

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 17 päivänä maaliskuuta
1995 annetun elintarvikelain (361/1995) 48 §:n nojalla:
1§
Asetuksen tarkoitus
Tällä asetuksella pannaan täytäntöön seuraavat Euroopan yhteisöjen komission direktiivit:
1) neuvoston direktiivin 90/642/ETY liitteen II muuttamisesta kasvikunnasta peräisin
olevissa tietyissä tuotteissa ja niiden pinnalla,
mukaan lukien hedelmät ja vihannekset,
olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien osalta 30 päivänä tammikuuta 2002
annettu komission direktiivi 2002/5/EY, ja
2) neuvoston direktiivien 86/362/ETY,
86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muut-

tamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja
niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta
peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina
hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa
olevien torjunta-aineiden enimmäismäärien
vahvistamisen osalta 26 päivänä helmikuuta
2002
annettu
komission
direktiivi
2002/23/EY.
2§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä
elokuuta 2002.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2002
Ministeri Jari Vilén
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