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Oikeutta vaku utetuille ry:n lausu nto - Tapaturma -ja am mattitautilain u udista minen

Kiitdmme mahdollisuudesta antaa lakiluonnokseen (TAU - STM114:0012009) lausuntomme.

Lausuntomme on jaettu viiteen osa-alueeseen:

1. Esimerkkita pau ksia ja mallin nukset tosielimin tilanteista

2. Tapaturma- ja ammattitautilakiin sekii muihin lakeihin tarvittavat muutokset

3. Asbestista sairastuneiden kannanotto ammattitautiosiota koskien - Liite 1

4. Muutoksenhakua koskevat ldhihistorian huomiot - Liite 2

5. Yhteenveto

Piddmme erityisen tdrkednd, ettS mahdollisemman nopeasti pddstddn perustuslain ja EU-

normiston takaamien perusoikeuksien toteutumisessa, ensimmiiistii kertaa tilanteeseen, jossa

Suomen olosuhteissa perusoikeudet toteutuvat my<is lakisiSteisessi tapaturmavakuutuksessa.

Pyydimme liittdmddn tdmdn lausuntomme liitteineen (2 kpl)julkisesti ministerion sivuille ja

valtioneuvoston hankerekisteriin kaikkien kiinnostuneiden saataville jdrjestomme kannanottona.

Erilaisten tyoryhmien tulosten integrointi lainsiSdintoon tulee saada pikaisestitoimimaan yli

hallinto- ja ministeri6rajojen. Prosessit on saatava palvelemaan myos vakuutettuja.

Tdhin lakiluonnokseen saatuja lausuntoja pitdd ottaa huomioon vakuutuslSiikdrijdrjestelmdn

avoimuutta pohtineen tyoryhmdn (STM091:00/2}l2ljatkotyciskentelyssi ja muutoksenhakuun

liittyvdn vakuutusoikeuden toiminnan kehittimisessd (OM16:00/2008). Piddmme tdrkednd, ettii
lakiluonnos asetetaan kaikille avoimeen kommentointiin maalis - huhtikuun 2014 ajaksi.

Helsingissd tO.2.2074

Petrisalo

varapuheenjohtaja

Oikeutta vakuutetuille (Oiva) ry

Liitteet (2 kpl)

Liite 1 - Asba ry:n lausunto koskien lakiluonnoksen ammattitautiosioita (2 sivua)

Liite 2 - VOL ry lausunto koskien muutoksenhaun kehittimistd 2008 - 2010 (8 sivua)
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1. Esimerkkitapauksia ja mallinnukset tosielSmin tilanteista

Lakikielen uudistaminen ja lain mSSriysten selkeyttdminen on erittdin tarkeea. Vuoden 2000

perustuslakiuudistuksen jdlkeen tapahtuva perustuslain velvoitteiden ("yksilcin oikeudet ja

velvollisuudet ilmenevdt selviisti lain tasolla") voimaan saattaminen, vasta nyt, kertoo

vakuutusalan ylivertaisuudesta. Seuraavaksi esittelemme kaksi esimerkkitapausta ammattitautiin

sairastuneiden maailmasta.

TAPAUS 1 - Tullaanko uudistunutta tapaturma- ja ammattitautilakiakaan noudattamaan?

Lainaus tulee Ulla Nevalaisen kirjoittamasta nimensd mittaisesta kirjasta "Haista home

vakuutusoikeus". Kyseisen kohdan olemme aikanaan kirjanneet itsellemme ylos, koska siind

Valtiokonttorin edustaja kertoo, ettei heiddn tarvitse noudattaa ammattitautilakia, koska

tapaturma-asiain korvauslautakunta on niin linjannut ja he noudattavat sen suosituksia.

Lainaus on kirjan sivuilta 256-257,joka koskee kirjassa mainittua liitetti 16, joka koskee

valituslupahakemusta ja valitusta korkeimmalle oikeudelle. Vakuutusoikeuden pddtcis 24.4.2OO2,

Dnro9207/991LO26. Muutoksenhakija tyovoimaneuvoja, sairaanhoitaja Ulla Nevalainen.

Lainaus alkaa: "Nevoloinen liitttiii tiihiin volituslupahakemukseen Vakuutusoikeuden suullisessa

kiisittelyssii nauhoitetun henkiliitodistelun jo osapuolten lausumot. Todistajokertomukset ja
lausumat on kirjoitettu tekstiksiVakuutusoikeuden iiiinitttimistri iiiininauhoista. Vokuutusoikeuden

suullisessa kiisittelyssii voltiokonttorio edusti korvauspiiiillikkii Vuokko Hiinninen (VH) jo
osiantuntijaliiiikiiri Matti Mero (MM). Vokuutusoikeus liitttinee alkuperiiiset iiiininauhat asiakirjo-

oineistoon Korkeimmalle oikeudelle.

Voltiokonttorin edustajan, korvouspiiiillikko Vuokko Htinnisen lousumosta selvitiii mm. se, ettii
voltiokonttorin tarkoituskaan ei ole ollut, Nevalaisen tapaturmaeltikkeen eviitessiiiin noudattao

ammottitautilakia ja topaturmavokuutuslakia. Htinninen totesivokuutusoikeudessa mm.:

"lo koiken koikkioon, miks olemme ttihtin rotkaisuun piidtyneet on se, ettii vokuutusoikeuden

kontana on ttihiin asti ollut se, ettii tapaturmavakuutusjiirjestelmiistii ei tapoturmaeliikettii
mokseto" (sivu 3)

"Sitten vielii sen verron korvauskiiytiinndstii, eli topoturma-asioin korvauslautokunto, joka meillii
on tiilloinen neuvoo-ontava elin. Siellii on oina kotsottu tydkykyiseks tiimii potilos riippumotto siitii,
onko se tydpaikko saatu oltistusvopooks voi ei. Elikkti tapaturmaeliikettii ei juurikaon ole ltihdetty
moksamoon. Eli rojona on vtihtin veteen piirrettynii ollut tiimii, ettii niin kouon, kun se on

piiiviirahovoiheessa, noin vuoden verron, mutto ei entiti eliikevoiheessa." (sivu 4)
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Loppulausunnossoon voltiokonttorin edustaja Hiinninen niin iktiiin totesi valtiokonttorin

Nevalaisen topoturmoeliikkeen evtitimisen perustuvon "vollitsevoon korvous- ja oikeuskiiyttinttitin

se kii to potu rm a -a siai n korva u sl o uto k u n n a n I o Lt s u ntoon" :

"Kun olemme tiimiin piiiitdksen ontoneet, ttiii meidiin orviohon on perustunut ttihiin

asiantuntijolautokunnon eli tapoturmo-asiain korvousloutokunnon kontoon, jonka linjaa

noudotamme koikissa piiiitdksissii, ettti emme koskoon poikkea heidiin konnan otoistoon,

lousunnoistaon. Eli hehiin sorvaavat ttitti korvauskiiyttintdii niin kuin valtakunnan tasollo. Yrittiiviit
pitdii sitii ja pitiivtitkin sitii yhdenmukoisena. Plus listiksi rotkoisu on perustunut myiis vallitsevaon

korvaus- ja oikeusktiytiintdiSn, mikii niiitten homeommattitoutien kohdallo on omoksuttu linjoks."

Lainaus pdittyy.

Valtiokonttoria kyseisessd Nevalaisen asiassa vakuutusoikeudessa edustanut asiantuntijalddkdri

Matti Mero - niminen lddkdri kiytyy tapaturma-asiain korvauslautakunnan kokoonpanoista 1997-

1999 ja 2000-2002. Tapaturma-asiain korvauslautakunta (Tako) paaluttaa tosiasiallisen

korvauslinjan vakuutusyhtidiste alkaen, ldpi koko vaku utusoikeudellisen

erityistuom ioistu injd rjeste I m d n.

TAPAUS 2 - Tullaanko uudistunutta tapaturma- ja ammattitautilakiakaan noudattamaan?

"Kukaan ei korvaa, kun asbesti vie terveyden"

Kuvateksti: Helena Rantanen, Veijo Saksa ja Henrik Karell ovat tyouransa aikana altistuneet

asbestille ja kdrsivdt nyt sen seurauksista.

Helsinkiliiinen Henrik Korell ja espoolainen Veijo Saksa altistuivat tydssrian osbestille.

Karellin keuhkosairaus liiytyityiiterveysliitikiirin tutkimuksessa. Hiin piiiisi jatkotutkimukseen

tydterveyslaitokseen ja siellii hiinen piti listoto ne tydpaikkonso, joissa hiin ilmeisesti joutui

tekemisiin asbestin kanssa. Vuonno 7993 todettiin, ettii Karellilla on asbestin aiheuttoma

ommottitouti.

Soksallo taas on altistumisesto kohdeksan ltitikiirinlausuntoo, mutta vokuutusyhtitin ltiiiktirin
mukoon hiin on "terve mies".

Kun sodanjiilkeiset sukupolvet tekiviit tditii rakennuksillo, suojaviilineitti ei ollut. Sakso muistelee,

ettei niitii ollut edes vuonno 2007, jolloin hiin jiii eliikkeelle.

- Kylliihiin se tiedettiin, ettri asbesti on vaarollisto, mutta se oli hyvti jo holpa ratkaisu. Hydty

asetettiin ihmisten terveyden edelle, Karell toteoo.
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Asbestin purkutydt voativat hyviiii ommattitaitoa ja suojausto. Tyd on kollista. Suomesso on

yrityksiti, joillo on ttillaisten rakennusten purku- jo saneerousoikeudet, mutta Saksan tietojen

mukaon noiden yritysten tilouskonto pienenee.

- Porukkoo otetaan osbestittiihin Virosto. He tekevtit ty6n holvalla jo oman terveytensii
kustonnuksello. Kun purkutyomoota ei siivoto kunnollo, ympiiristdssii on osbestip1lyii muiden

hoittana, Soksa sonoo.

Asbestiongelmon loojuus tuli julki, kun tyoterveyslaitos toteutti asbestiseulon. Miesten

kokemuksen mukaan sen jiilkeen lokeja ja stiiidoksiii alettiin muuttaa tietoisesti siihen suuntoon,

ettei vo ku utu syhti 6 i I I e tul e " koht u utto m i a ko rva u ksi o ".

Voikka asbesti kiellettiin Suomessa vuonno 1994, ongelmo ei ole hiivinnyt. Asbestia tulee esiin

peruskorjottovisto rokennuksista oinokin seuroovat 30 vuotta.

Asbestille oltistumisen jo sairostumisen viilillti on 70-40 vuoden viive. Peliittiivissii on, ettii
osbestisairauksien pahin voihe alkaa ollo nyt kiisilki.

- Kun tydntekijii on piidssyt eliikkeelle, hiin jiiii turvaverkkojen ulkopuolelle. Tytiterveyshuolto ei

eniiii outa, joten asbestin vuoksi sairastuneet ovat omon aktiivisuutenso vorosso. Harva liihtee
hokemoon tukea ommattiliitostokoan, Korell sonoo.

Kuntoutus on Karellin mukaan retuperiillti. Vakuutusyhtiot kuntouttavot potiosiosso sellaisio

ihmisiri, joillo on vielti mohdollisuus polata tyiieltimiiiin.

Suomessa on tiimiinhetkisen tiedon mukoan noin 200 000 asbestille altistunutta.

Vokuutusturvossa on Korellin ja Sokson mielestii suurio oukkojo. Lakejo on muutettu
jtirjestel miillisesti poti laon konnolta eptied ulliseen su u ntoo n.

Esimerkiksi vuodelto 1948 periiisin olevoo topaturmolakio on muutettu noin 65 kertoo. Yleistii

neuvontoakaon ei ole riittiiviisti. Tieto kulkee suusta suuhun.

Potilaot valittavat kohtelustaan, mutta Karellin ja Sakson mukaon muutoksenhakuloutakunnosso

tai KHO:ssa ei potilaan papereita lueto, kosko volitukset hyliitdiin.

- Kenellii on rohkeito taistella, kun vakuutusyhti1 ensimmiiisen kerron liihetttiii kielteisen

piiiitdksen.

Kommentit
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Eitodellokoon ole voimio, kun stressoo jo piiiitdksen odottaminen niin, ettii terveys pahostikin

kiirsii ja muisti ptitkii. Silloin haluaisi soada jonkun piitevtin auttomaan, jolla on voiton kokemus.

On mielestiini vdcirin, ettii pitiiti olla parempi, kuin osiantuntijo, jotto sao oikeutta tai korvauksen
m ui d e n a i he utto mo sta soi ro u d esto.

Kuulema pitdii tehdii KANTELU Konsanterveysloitokseen, mikii taitoo ollo nykyiiiin Terveyden jo
Hyvinvoinnin Loitos, kosko yhdistyi Stokesin kanssa 1.7.2009 - LL/O8/2OO9 8:15 pm

Nelikantoinen lainsiitidiinttimolli ja vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjiirjestelmti
liipivalaisuun. Kuka valtapuolueista tunnustoutuu vokuutusliiiiketieteen erityispiitevyys termin
hyvdksyjiiksi loinsiiiidiinnossii? Entiis kuko voltopuolueisto tunnustaa vopauttaneenso
lainsiitidtinnollisillii toimilla vakuutusliitikiirit kaikesto vastuusto? - LSIOS/2009 1:33 pm

Ko ke m u k se sta ti e d ii n, ett ii ka nt e I ut j iitet ti ii n t ut k i m otto.

Asbstille "altistumisen" mahdollisuus kyllii tunnustetoan, mutto osbestin osemosto tutkitoon
useompaankin kertaan sottuisiko tutkittavalla siittenkin olemaon myiis astma, jolloin tutkimukset
a s besti I I e a lti st u mi sesta " u noh d etaa n ".

Lisiiksi osio "asiantuntijaliiiikiirit" viihiittelevrit asbestille altistumisia, sen jakeen, kun olivot
Tydte rvey sl aitoskse n Asbesti ohj e I m a I la 7987-9 2 val m istel I e et to r koitu sho ku i se n

Tyoterveysloitoksen Asbestisairouksien seulontatutkimusohjelmon 7990-92.

Asian vahvistoa, ettii molempien loppuraportit julkoistiin 7993, jonka jiikeen oloitettin
ammottitautilainsiiiidiinndn "uudistominen", josso eltikkeellii olevot asbestille altistuneet
unohdettiin.

LisiiksiTyiiterveysloitos jiitti kahtena periikktiisenii vuoteno rekisteriiimiittii koikki osbestille
altistuneet., - 25108/2009 3:22 pm

Ldhde: Helsingin Uutiset 11.08.2009 - Kun asbesti vie terveyden

TAPAUS 3 - Tullaanko uudistunutta tapaturma- ja ammattitautilakiakaan noudattamaan?
Tuore poiminta sosiaalisessa mediassa kdytivdsti keskustelusta, joka koskee tdtd tapaturma- ja
ammattitautilain sisdltod.

"Tyo - ja tapaturmavokuutuslain uudistus on ollut tydn alla jo vuosikousio, nyt ntimii
uudistusehdotukset on sootu jo kirjolliseen muotoon, melkein j00 sivuo. Kahlosin liipi mielestiini
tiirkeimmiit kohdat, ja voin vakuuttaa ettei tiimii lakiuudistus liipimennesstitin tuo mitiiiin
po ra n n u ksi a oi n a ka a n va ku ut u so n g el m a i ste n n iikoku I m o sto kotsottu n o.

Muutama esimerkki. Ltiiiketieteellisen syy-yhteyden arviointi on vakuutusloitoksen ltitikiirin
tehtiivii.

Syy-yhteyden todenntikiiisyyttii viihentiivtit esim. ristiriitaiset topahtumakuvoukset, vomman tai
sairauden laodun huomioon ottoen merkittiivii ajallinen viive hoitoon hokeutumisen ja ilmoitetun
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v a h i n k oto p o ht u m a n v ii I i I I ii.

Tapaturmovakuutusjiirjestelmon sosiaoliturvoluonteen huomioon ottoen sitii toimeenpanevon
vakuutusloitoksen tehtiiviinii ei ole osoittaa, mikii muu kuin kuvattu vahinkotopohtuma voisi olla
vommon tai sairauden oiheuttaja.

Ammottitautina korvottovosto rannekonavaoireyhtymiistii: korvausto ei maksettoisi silloin, kun

oireyhtymiin syynti ovat todenniikdisesti tydstii riippumattomat tekijiit eikii kun syynd on
todenntiktiisemmin tydn ulkopuolinen altitus. Voarana olisi tavollisten soirauksien laoja-alainen
si i rty m i n en ta patu rm ovo ku utu kse n korvottov o ksi.

Ky I I ti, v a k u ut u s I ii ii k ii ri e n y I iv a lta j otk u u.

Ainoo muutos oikeastaon on piititdksen perusteleminen eli epiiiivdn korvauspiidtiiksen
perusteluihin olisi erityisesti merkittiivri ne liiiiketieteelliset seikat, joihin ptititds keskeisiltti osin
perustuu. Tarkoitus on, ettii vakuutuslaitokset kirjoisivat nykyistii selkeiimmin piiiitdksen
perusteena olevot liitiketieteelliset seikot ja niiden pohjalto tehdyn orvioinnin jo johtopiiiitiikset.
Enpii usko, ettii tuokaan muutos mitiiiin outtaisi."

H ITAAN SYOKSYKTERTEEN MAIL!
Edelld mainittujen esimerkkitapausten johdosta kaikkien osapuolten on syytd tuntea, tunnustaa ja

tiedostaa, potilaiden/vakuutettujen tosieliimiissii kohtaamat tilanteet "Hitaan syiiksykierteen" -
mallinnuksen avulla. Jossa viime kddessi tydssd pysyvdsti vammautunut ja sairastunut pdityykin
oman asuinpaikkansa sosiaalitoimen asiakkaaksi. Pudotus turvaksitarkoitetun
sosiaaliturvaverkoston ldpi pohjalle asti voi olla erittdin nopea.

Portaat alaspiiin vakuutusyhtion
hylknyspaatoks en j iilkeen
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Sairauspiiviraha

maksimi 300 pniviiii
Kela Kuntoutusselvitys 60

pv:n jajatkohakemus
180 pv:n kohdalla

Ty0tt6myyspaiviiraha q1

* maksimi 500 piiriviiEi
* ansiosidonnainen

Tydtt6myyskassa
Loimaan kassa

Oma tydvoimatoimisto

TyOkokeilu /-kokeiluj a

Uudelleen koulutus
Kurssitukset

Peruspi.iviraha ()
Asumistuki

Hoitotuki

Kela
(*) tydvoimaloimiston
lausunto tarvitaan

Ammatillinen ja
ldilketieteellinen
kuntoutus (Kela/VKK)

Toimeentulotuki
Harftinnanvarainen
toimeentulotuki
Maksusitoumukset

Sosiaalitoimi Kunnan asunto
Terveydenhoito
N{i e I enterveyso nge I mal
Perheen hajoamiset

IGynnbtyy yaliud&rlE erltybtuonbistuinissa teaturma- tai tyikyvyuilmgsd*leste $. 3 vuotta)
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po RTAAT ArAspAr N vAKU uru syHTroN HyLKi{AvAN pMr6xsr ru lAueeru
o Kaaviossa on kuvattu suomalainen hitaan syoksykierteen malli, joka pahimmillaan johtaa

potilaan/vakuutetun vaiheittain tapahtuvaan syrjdytymiseen yhteiskunnasta.

o Taustalla on potilaan/vakuutetun pysyvdn sairauden, tapaturman, ammattitaudin, liikenne-,
potilas- tai lidkevahingon aiheuttama pysyvd tyokyvyttomyys. Ja vakuutusyhtio antaa hylkidvin
pddt6ksen potilaan/vakuutetun eldkkeest5.

o Mikdli henkilo on jo ollut sairauspiiiviirahan maksimin 300 pdivdd sairauslomalla eivdtkd Kela
ja/taityoelikeyhtio myonnd jatkoa kuntoutustukena, vaan tekevdt hylkddvSn pddtoksen, niin
ensimmdinen paikka edelleen tyokyvyttomdlle potilaalle on hakeutua omaan tyovoimatoimistoon
tyonhakijaksi.

o Nykykdytdnnon mukaan pitld potilaan tehdi tycivoimatoimistoon ilmoittautuminen, vaikka

tyosuhde olisi edelleen voimassa.

o Vain tdti kautta toimien potilas voi hakea ammattiliittoon kuuluvana ansiosidonnaista
tycittomyyspiivirahaa. Tyovoimatoimisto antaa asiassa tyovoimapoliittisen lausunnon, joka

ldhetetddn mahdollisesti maksaval le taholle.

o Liittoon kuulumaton taho hakee tyovoimatoimiston kautta Kelan peruspdivdrahaa ja sen lisdksi

elSmiseensi ta rvittavia tukia oman ku nta nsa sosiaa litoimesta.

o Samaan aikaan potilaan/vakuutetun on osattava kdynnistdd mddrdaikojen puitteissa

valitusprosessit, ellei hdn ole tyytyvdinen samaansa vakuutusyhtion hylkddvddn pddtokseen.

o Samaan aikaan potilaan/vakuutetun on osattava selvittdd ja hakea ne l5dketieteellisen seki
ammatillisen kuntoutuksen viylit, jota kautta hdn voiyrittdd paluuta tycieldmidn.

o KKO:n antama ennakkopdet6s KKO:2005:104 on erittdin merkittdvi kaikkien sairastuneiden
tyontekijriiden lakisldteisen vakuutusturvan kannalta katsottuna. Ty6suhde voidaan nyt laillisesti
purkaa ilman seuraamuksia, jos tydntekijiin sairaus on jatkunut yli 12 kuukautta, mutta toisaalta
tdlld hetkelld voimassa olevien lakien mukaista tapaturma- tai tycikyvyttomyyselikettd ei tarvitse
potilaalle myontdS.

Hylkiivd tapaturmaeldkepdit6s tuleekin perustella erittdin selkedsti. Hylkfrdvdn

tapaturmaeliikehylkypiidtciksen jdlkeen on ddrimmiisen tirkeii hylkiSvdn pddtoksen tehneen
tahon saada potilas/vakuutettu ymmirtimidn, mihin tosiasialliseen ndyttoon esimerkiksi
kokonaan tai osittain hylkdivi tapaturmaelikepditds perustuu; suhteessa hoitavan lSSkdrin
lausuntoon tai hoitavien lddkdrien lausuntoihin. Helpoiten timd tapahtuu, kun vakuutuslddkdri
kohtaa potilaan/vakuutetun ja hinen avustajansa henkilokohtaisesti.

Samoin potilaalle/vakuutetulle tulee pystyi osoittamaan se, mihin elikekorvausjirjestelmSSn hdn
kokonaan hylkddvdn tapaturmaelSkepddtoksen jilkeen ensisijaisesti kuuluu ja mihin kirjalliseen
sopimukseen perustuen? Tyosuhteen voimassa ollessa, tyonantajan ja tyoterveyshuollon mukana
olo prosessin jatkossa on elintarkeee.
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Samoin hylkddvin korvauspditciksen tekijin tulee pystyd kertomaan ja osoittamaan, ettd miten
monta erillistd paperiprosessia potilaan/vakuutetun tulee osata kiiynnistd5, pitii kiynnissd ja

valvoa loppuun asti, etteiviit lakiin perustuvat tiukat valitusten/hakemusten mddrdajat mene
umpeen.

Yksi tdrkeimmistd asioista hylkddvdn pddtoksen ymmdrtdmisessi on se, etti
potilaalle/vakuutetulle annetaan tiedoksityonantajan ja vakuutusyhtion vilinen vakuutussopimus
kopioina liitteineen. Etenkin koskien:

* tycitapaturmia ja ammattitauteja
* tyoe le keva ku utus tycikyvytto myyttd

Samoin kuin potilaalle/vakuutetulle tulee antaa tarkat tiedot siit5, mikii on kunkin
vakuutusjiirjestelmdn sopimusehdot koskien pysyvdd tyokyvyttomyytti. Tdrkeinti on kertoa mycis

hylkddvdn pditoksen saaneelle siitii, ettii koituuko tyonantajalle kriteerit tiyttdvdn
eldkejirjestelmiin mukaiselle eldkkeelle jSSmisesti ylimiirdinen ja kertaluontoinen maksu
vakuutusyhtioon pdin? Eli poistaa avoimesti rahallisen intressin epdilys hylkdlvistd pddtciksestd.

Samoin kuin se, mikd taho on potilaan/vakuutetun tapauksessa ja vakuutusjiirjestelmdssii
ensisijainen auttajataho? Kuten oikeudellisissa ja lddketieteellisissd asioissa. Tyonantaja?
Ammattiliitto? Tyoterveyshuolto? Terveyskeskus? Ja kuka kustannukset kulloinkin maksaa?

"SAATTAEN VAI H D ETTAVA" - TOI M INTAMALLI
Potilas/vakuutettu - kohtaiset prosessit voidaan laittaa toimimaan vaikka heti. llman
lakimuutoksia. Koska vakuutusyhti6illd on jo nyt erittiiin laaja ja lakiin perustuva harkintavalta
hoitaa asiat hyvin. Malli on jo Suomessa toiminnassa, kun huippu-urheilija loukkaantuu, niin
koko na isva lta i nen hoito ketju kiyn n istyy vd I ittd mdsti.

"Saattaen vaihdettava" - toimintamalli

."*,,Kilulffi,ifi ,-|}.ffi.il$lf&-j3,:Hil,^'-.,

I Lllltketieteellirren ,lraqn.,,rsi. lr,rrtrr. krrrrlorrtrrsja liilkrkrrtrtlrrllit't
2. Palrrrr entiseerr lviihiirr Illlei rrrahtlollista. rriirr vaihe i Liil,niirrr

I odrsletun,l1 pl's) 'an q'oklI:t alcncman talaa varhc' 5 krtlntln
Ii

l'iiiitds .10 pv.n kuhrcssa tapi'urksr-n,|a lairr rnukaisc'sta cliikkr".cstii

Ii
(i. TornrirrlaL)L3 a y'lli|ilivri kurloutus kiil'rtiirr

Esimerkiksi tyotapaturma- ja a m mattita utita pa usten ratkaisem isessa.
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PelisSSnniit moniammatilliselle ja tasapuoliselle yhteistyiille - vaiheet 1-6

o Yhteistyo tapahtuu potilaan antamalla valtakirjalla ja kaikki asiakirjamateriaali on asianomaiselle

julkista.

o Ajallinen kisittelyaika eri vaiheille on 3-5 vuotta, jolloin valtytaen kokonaan tarpeettomilta ja

hanka lilta vakuutusoikeudellisilta va litusprosesseilta.

o Vaihe 1

Ratkaisevaan rooliin nousee hoitavien ldikirien ja vakuutuslddkdrien suora yhteistyo.

o Lddketieteellisen kuntoutuksen osalta tyciterveyshuollon ja vakuutuslddkdrien suora yhteisty<i.

o Kaikki lddkdrit vahvistavat allekirjoituksellaan ja leimallaan lausuntonsa tai lausumansa: "Kunnian

ja omantunnon kautta oikeiksi." My6s pidtoimiset ja sivutoimiset vakuutuslSikdrit.

o Vaihe 2

Tyrinantajan, tyontekijdn ja tyoterveyshuollon yhteistoiminta esimerkiksi Vakuutuskuntoutuksen

kuntoutusneuvojien kesken.

o Vaihe 3

El le i sopivaa ty6tehtevee ta i tyokokei I upa i kkaa lciydy tycintekijd n m u uttuneesee n

terveystilanteeseen vanhalta tyonantajalta, niin yhteistyohcin otetaan mukaan edellisten

toimijoiden lisdksi myds tyovoimatoimiston kuntoutusneuvoja.

o Suoritetaan tyokokeilu/tyokokeiluja tai henkilo pdisee sopivaksi katsottuun ja vakuutusyhtion

kustantamaan uudelleen koulutukseen.

o Vaihe 4

Mikeli henkilo ei voi endd jatkaa todistetun ja pysyvdn tyokyvyn aleneman takia tyoeldmdss5, niin

kiynnistetddn kaikkien edellisten kohtien toimijoiden kanssa yhteistyossd vaiheet 5 ja 6.

o Vaihe 5

30 pdivin kuluessa edellisen vaiheen pddttymisestd neuvottelusopimus tapauskohtaisesta

pysyvdsti eldkeratkaisusta kaikkien edellisten kohtien toimijoiden kanssa.

o Tarvittaessa neuvotteluun mukaan otetaan ty6nantajan ja ty6ntekijdpuolen ammattiliittojen
lakiasiain edustajat.

o Vaihe 5

Mukaan otetaan toimintakyvyn ylldpitdmiseen tukeaan tarjoavan tahon edustajat.

e (ztl
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o Kuten fysioterapeuttija uusi hoitava lddkiri, mikili vanhat hoitosuhteen katkeavat

ennenaikaiselle eldkkeelle jddmisen takia. Kuten kdy suhteessa lakisidteiseen tyoterveyshuoltoon
ja sen tarjoamiin palveluihin.

o Toimintakyvyn yllSpitSmisestd tehdd vuositason kirjallinen ohjelma ja sovitaan sen

seu ra nta menettelyste.

o Ratkaisevassa roolissa on tietysti asianomainen itse tai hdnen valtuuttamansa asiamies.

JUTKISESSA KESKUSTETUSSA TARKEAA TUODA ESIIN

Entistd tirkeimpdd julkisessa keskustelussa on tuoda esiin se, etti milloin elSkeasioista ja

hylkidvissd pditoksissd puhutaan:

* lakisiiteisesti tapaturmavakuutuksesta - tyotapaturmat ja ammattitaudit
* la kisdiiteisestd liiken neva ku utu ksesta - I ii ken neva h i ngot
* la kisSSteiseste tyoele keva ku utu ksesta - en nena i ka i nen tyokyvyttomyys
* lakisiiSteisestd potilasvakuutuksesta - potilasvahingot
* lakisiiteisesti lddkevahinkovakuutuksesta - lddkevahingot
* vapaaehtoisesta vakuutusturvasta - esimerkiksi matkavakuutus, sairauskuluvakuutus,

tapaturmavakuutus jne.

Kokonaisuuden avaamisessa ja epdkohtien paikallistamisessa seki perustuslain vastaisuuksien

tunnistamisessa ettd tunnustamisessa on kdytettdvd ulkopuolista selvitysmiestd. Esitdmme

tehtiviSn sosiaali- ja terveysministeririn vakuutusosaston ylijohtajana 16 vuoden ajan toiminutta
Tarmo Pukkilaa. Perusteena, vakuutusalan ldpikotoisin tuntevan, selvitysmiehen kiytolle ovat

ndmd laillisuusvalvojien pditokset:

L. Riitta-Leena Paunion apulaisoikeusasiamiehenii toimiessaan antamassa pditoksessd dnro
489/2196, hinen lainsdidintomme vastaiseksi katsomansa, liitepiitosmenettely on edelleen

vakuutusoikeudellisessa tuomioistuinjdrjestelmdssd tdysimiiriisessi kiytossd.

2. Myos Riitta-Leena Paunion apulaisoikeusasiamiehend toimiessaan antama pddtcis LL24/2/99
sosiaali- ja terveysministeridlle on parannusten kohdalta jidnyt toteutumatta. Tuo pidtos koski nk.

asiantuntijaliikdreiden puolueettomu utta.

3. Kelan tutkijana toimineen, Maija Sakslinin, vuonna 2003 vakuutusoikeutta koskevassa

selvityksessd esiintuomat epikohdat ovat edelleen vuonna 2014 voimissaan vakuutusoikeudessa
ja sen alaisissa lautakunnissa.

4. Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunion pddtos dnro27O814/04. Koskien suullisen
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kdsittelyn jd rjesti m istd va ku utusoi keudessa on myris jdd nyt toteutu matta.

5. Oikeuskanslerin antama pddtos 496/7/O5lddkdrijisenten ja lddkdriasiantuntijoiden

riippumattomuutta koskien on jddnyt myos toteutumatta.

2. Tapaturma- ja ammattitautilakiin sekd muihin lakeihin tarvittavat muutokset

Vakuutusyhtididen perusteeton ylivalta suhteessa vakuutettuihin ihmisiin on kiistaton varsinkin

lakisddteisessd tapaturmavakuutuksessa. Tdmi vakava epikohta on todettu entisen

oikeusministeriJohannes Koskisen toimesta julkisuudessa ja lakiemme vastaisena se on myos

muiden pdittdjien tunnustettava ennen kuin mihinkddn lainsiiddnnollisiin uudistuksiin voidaan

vakuutettujen parissa luottaa.

Mycis vakuutuslddkirin asema on ollut voimakkaan kritiikin kohteena ja myos heidin roolista

korvauspiidtosten tekijdnd vallitsee epdtietoisuutta. Lddketieteellisid seikkoja sisdltdvissd

korvauspddtoksissd vakuutusalaltakin unohtuu tdmi Pohjolan vakuutusylilddkdri Esa Rahkosen

haastattelu vakuutusalan omassa lehdessS.

- Suurin osa vakuutusliekerin aiasta menee

koruauspaet6sten tekoon. Paet6kset syntyvit ihan

paperien perusteella, toteaa Vahinkovaku utus-

osakeyhti6 Pohiolan ylilaakari Esa Rahkonen.
LShde: Tapaturma-lehti numero 4/ 2AO7

"Suurin osa vakuutuslSdkirin ajasta menee korvauspiitosten tekoon. Pddtdkset syntyvit ihan

paperien perusteella, toteaa Vahinkovakuutusosakeyhtio Pohjolan ylildikiri Esa Rahkonen". Olen

aito paperilSSkdri (Tapaturmavakuutus - lehti 4/2OO7l.

Kisityksemme mukaan perusrakenteisiin eitissikidn lakiesityksessi olla koskemassa. Siksi

esitdmme seuraavia konkreettisia lakimuutoksia. Jotka vaativat myos epdterveiden rakenteiden

purkamista. Esimerkiksi sidonnaisuuksien avaamisesta, alkaen sosiaali- ja terveysministeriosti sekd

oikeusministeriostd vakuutusyhtioihin ja koko vakuutusoikeudelliseen

erityistuomioistuinjirjestelmdiin edeten olemme jdttdneet yksityiskohtaisen esityksen

ministeririllenne 10/2012. Esitys tunnetaan Kukkosen listana.

,, KAH DE N UIAXANI ru LOU KKU,, - LAKI PAKETTT PU RETTAVA VALIT6 MASTI

Vuosina 2003 - 2007 voimaan saatetun "kahden lSdkdrin loukku" - nimelld tunnettu lakipaketti on

purettava; perustuslakimme ja EU-normiston vastaisena.
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Kyseisten hallituksen esityksen lisdksi on tarkastettava kaikkien muidenkin lakisddteisen vakuutus-
ja sosiaaliturvan lakikohdat, joihin vastaavankaltaiset muutokset on myds tehty. llman nditd

todellisia parannuksia vakuutusyhtioiden perusteettomasti hankkima ja tiysin ylivertainen seki
perustuslain vastainen asema sdilyy. Vaatimamme parannukset tulee toteuttaa ensi tilassa yli

hallinto- ja ministeridrajojen toimien. Ensin on toteutettava kahden lSSkirin loukku - lakipaketin

purkaminen. Joka numeroiduin Oiva (Oikeutta vakuutetuille)- kohdin esitelldSn seuraavaksi.

Sitten TAU - lakiluonnoksen mukaisessa lukunumeroiden mukaisessa jirjestyksessi edeten ja

tarvittavat Oiva - parannuskohdat esittden.

Oiva 1 - (liittyy myos TAU lakiluonnos 16 luku - Vakuutuslaitosta koskevat menettelysddnnokset

korvausasiassa ja 29 luku - muutoksenhaku)

HE 6212004 - Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 4L d 5:n muuttamisesta aiheutti

muun muassa sen, ettd vakuutusldikirien rikosoikeudellinen vastuu poistettiin ja vakuutusliSkiri
voi hylitd hoitavan l6dkdrin lausunnossa esittdmdt objektiiviset l6yd6kset lyhimmilldin sanalla

"ei". Siksivakuutuslddkdrille on palautettava rikosoikeudellinen vastuu lausunnoistaan hoitavien

lddkdrien tapaan. Seuraava muutos voidaan tehdd nykyiseen tapaturmalakiin pika-asetuksella.

Vaadimme korjausta uuden tapaturma- ja ammattitautilain lakiluonnoksen kohtaan - 121 5

Korvausasiaan kdsittelyyn osallistuva 165kdriasiantuntija - seuraavan sisiltoisen lisdyksen:

Vakuutusl6ikiiri on velvollinen perustelemaan lausuntonsa objektiivisesti. Vakuutuslddkirin on

vakuutettava antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeiksi.

Oiva 2 - (liittyy myos TAU lakiluonnos 29 luku - muutoksenhaku)

HE47l2OO5 (HE 155/2003)- Hallituksen esitys toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi

lainsddddnnoksiannetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp)tdydentdmisestd aiheutti sen,

ettd tapaturma-asiain muutoksenhakulautakunnan lddkdrijdsenend voitoimia vain toisen

tuomioistuinkdsittelyn osa puolen eli vakuutusyhtion kou Iuttama vakuutusldi kd ri.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan koskevaan !akiin (68U2005,53$), pika-

asetuksella on tehtave lakimuutos, jossa m66ritell55n tarkasti seuraavat asiat:

Muutoksenhakulautakunnan lSikirijdsenend voi toimia vain puolueeton ja vakuutusalan

sidonnaisuuksista vapaa lddkdrijisen, lSSkdrijdsenend ei voi tiiten toimia vakuutuslddkdri.

LSSkdrijdsen irrotetaan oikeuden kokoonpanosta jotta lautakunta ndyttdisi puolueettomalta.

Vakuutuslddkiiri antaa jatkossa samalla tavalla kuin toisenkin osapuolen todistajana toimiva

ldikirijisen todistuksensa oikeuden edess6. Tilloin puolueettoman lautakunnan tehteveksijiiii
ratkaista asia sille esitetyn ndytdn perusteella kuten kirij5oikeuksissa tapahtuu. Olennaista on,
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ettd jatkossa myos vakuutuslddkdri velvoitetaan kaikissa yhteyksissii perustelemaan kantansa ja

vakuuttamaan antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeaksi.

Oiva 3 - TAU lakiluonnos (29 luku - muutoksenhaku)

HE9L|2OO6- Hallituksen esitys tyoel6keasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain

muuttamisesta aiheutti sen, ettii tycieldkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lidkdrijdsenend

voi toimia vain toisen tuomioistuinkdsittelyn osapuolen eli tyoelekeyhtion tai - laitoksen

kou luttama vakuutuslSSkdri.

Tyiielikeasioiden muutoksenhakulautakuntaan koskevaan lakiin 167712005, 25), pika-

asetuksella tehtivd lakimuutos, jossa mddritellSdn tarkasti seuraavat asiat:

Muutoksenhakulautakunnan lSdkirijisenend voi toimia vain puolueeton ja vakuutusalan

sidonnaisuuksista vapaa lddkirijdsen, lddkdrijiseneni ei voititen toimia vakuutuslSdkdri.

Lidkdrijisen irrotetaan oikeuden kokoonpanosta jotta lautakunta niyttdisi puolueettomalta.

Vakuutusldikdri antaa jatkossa samalla tavalla kuin toisenkin osapuolen todistajana toimiva

lddkdrijisen todistuksensa lautakunnan edessS. Tdllciin puolueettoman lautakunnan tehtdvdksi jdii

ratkaista asia sille esitetyn ndyton perusteella kuten kdrijdoikeuksissa tapahtuu. Olennaista on,

ettd jatkossa myos vakuutusliiikiri velvoitetaan kaikissa yhteyksissii perustelemaan kantansa ja

vakuuttamaan antamansa tiedot omatuntonsa ja kunniansa kautta oikeaksi.

Oiva 4 - TAU lakiluonnos (29 luku - muutoksenhaku)

Lakimuutos HE L2(20OG - Hallituksen esitys laiksi oikeudenkiynnin julkisuudesta

hallintotuomioistuimissa seki erdiksi siihen liittyviksi laeiksi koskee mm. koko

vakuutusoikeudellista erityistuomioistuinjdrjestelmld. Se aiheutti sen, ettd vakuutuslddkirijdsenen

lausumat (perustelut) ovat 80 vuotta pldtoksen antamisesta salaisia myos asianomaiselta

itseltaen. Tdmd on avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta korostavassa yhteiskunnassa

hdmmistyttdvdii, sillS valtaosassa vakuutusasioista pdipaino on lddketieteellisten seikkojen

selvittelyssd ja vakuutusoikeudellinen tuomioistuinkdsittely tapahtuu suljetustija kirjallisesti.

Vakuutus-alalle iirimmdisen myotimielisen ja potilasvastaisen lakimuutoksen ansiosta

vakuutusyhtion asiakas eitiedi yhtion piit6ksesti valittaessaan edes sitd, mihin yksiloityihin

asiakirjoihin tuomioistuinkdsittely on vakuutusoikeudellisessa erityistuomioistuinjdrjestelmdssd
perustunut. Timi aiheuttaa sen, etti potilaalla ei ole mahdollisuutta tehokkaaseen ja

puolueettomaan oikeudenkiyntiin tai muutoksenhakuun kun asian kannalta keskeisin asia on

hineltl salattu.

Lakiin l38Ll2OO7,5 luku, Hallintotuomioistuimen ratkaisu 159) oikeudenkdynnin julkisuudesta

hallintotuomioistuimissa sekd erHiksisiihen liittyviksi laeiksitarvittava, pika-asetuksilla tehtHv6,
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lakimuutos:

Suljetustija kirjallisesti tapahtuneen tuomioistuinkdsittelyn lSikdrinjSsenen lausumat ovat

asia nomaisjulkisia.

STTTEN TAU - I.AKTLUONNOKSEN LUKUJARJESTYKSEN MUKATSESTI EDETEN

Oiva 5 -TAU lakiluonnos (1 luku - Lain keskeinen sisdltd 7$ korvausten ensisijaisuus ja 16 luku -
Vakuutuslaitosta koskevat menettelysifr nnokset korvausasiassa)

Lidkirinlausuntoihin merkittdvien diagnoosien jdrjestyksesti ja sen merkittivyydestd on

sdddettdvd laissa, jolloin vakuutusyhticit velvoitetaan tekemidn asiasta konkreettiset mallipohjat

lddkdrilausuntojen mallipohjien tapaan.

Perusteluna esimerkki tosieldmdstd. Jos vakuutettu/potilas on vammautunut tapaturmassa

pysyvdstija hdnelle ilmestyy alkuperiisestd vammasta johtuva pitkittynyt olkapddkipu ja hoitava

liikSri kirjoittaa diagnoosina pitkittyneen olkapidkivun ensin ja sitten alkuperdisen

tapaturmavamman diagnoosin. Tdmdn jilkeen tapaturmayhti6 lopettaa tapaturmasta

korvaamisen kokonaan, koska tapaturmasta johtuvan, tilan pahenemisen diagnoosi on kirjoitettu
ensin. Eikd suostu purkamaan pddtostddn, vaikka ensin tapahtunut vamma on pysyvd eikd siihen

ole olemassa lSiketieteellistd hoitokeinoa.

Hoitava l6ikiritaas ei uskalla ldhted vdittelemSdn asiasta vakuutusyhtion kanssa, koska tietdi
joutuvansa vakuutusyhtion ns. hankalien ldlkirien listalla, jolloin kaikkien omien potilaiden

korvausasioiden kisittely ko. yhtiossd hidastuu. Timi seikka on usein noussut esille hoitavien

lSdkdreiden taholta.

Myos vakuutusala nikee rappeuma/rappeutuma asiassa ison hyodynnettivin harmaan alueen.

Rappeutumat aiheuttavat Pianvaivaa taPaturmavakuutuskorvausten tekii6ille'

- Rappeutumien koruauskysymylsissi on laaja harmaa alue' tunnustea

Tapiola-yhti6iden ylili{kari llkka Torstila'

Lahde: 14 h.i$n rd$lrs !ra00i

Rappeutuma

Rappeutuma aiheuttavat piiiinvaivaa tapaturmavakuutuskorvausten tekijoille.

- Rappeutuminen korvauskysymyksissti on laaja harmaa olue, tunnustaa Tapiola-yhtiiiiden
yliltitikiiri llkka Torstilo. (Ldhde: Tapaturmavakuutus - lehti 312006)
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Oiva 5 - TAU lakiluonnos (4 luku - Yleiset sddnnokset ja 15 luku - Vakuutuslaitosta koskevat

menettelysddnndkset korvausasiassa)

La ki i n perustuva n mdd rite ltivii term it ra ppeu ma/ra ppeutu ma
* lddketieteessd
* va ku utusldiketieteessi

Lakiluonnokseen 16 5 LHdketieteellisen syy-yhteyden arviointi, konkreettinen esimerkki

kudosrappeuman mddrittelysti ja vaikuttavuudesta tapaturmakorvausten maksamiselle.

Oiva 7 - TAU lakiluonnos (11 luku - Pysyvdn haitan korvaaminen)

Haittarahan/haittaluokan mfrdrittelyn tekee lakiin perustuvana vakuutusyhtidiste riippumaton

taho. Hoitava lddkirija vakuutuslddkdri esittdvdt kantansa sekd perustelunsa kirjallisesti.

Oiva 8 - TAU lakiluonnos (14 luku - Korvausasian vireille tulo)

Vahinkoilmoituksen tekemisestd velvoitetaan vakuutusyhtiot jerjestamddn lakiin perustuvaa

koulutusta ty6nantajille ja tyciterveyslddkdreille sekd tuottamaan malliesimerkkejd siiti, kuinka

ensivaiheen hoitotyossd havaitut ensioireet ja epiilyt, esimerkiksi piilevistd vammoista, saadaan

vilittymddn lddkdrin lausuntoihin vakuutusyhtidlle riittdvdlle tarkkuudella. Esimerkiksi epdilys

aivovammasta, taivaaralliselle kemikaalille taisiseilmamyrkylle altistumiselle. Myos

vammamekanismin tunnettuvaisuuden perusteella kiputilojen tarkka kirjaaminen on tdrkedd.

Oiva 9 - TAU lakiluonnos (14 luku - Korvausasian vireille tulo)

Lakiin perustuvan matalan kynnyksen oikeusavun tarjoaminen vahinkoilmoituksen oikeaoppiseen

tdyttdmiseen. Lakiin kirjattavina tycin toteuttajina tyonantajien ja - tekijriiden jdrjestdt sekd

paikal liset oikeusaputoimistot.

Oiva 10 -TAU lakiluonnos (15 luku -Vakuutuslaitosta koskevat menettelysddnndkset

korvausasiassa)

Kaikki pddtoksenteko, mukaan lukien ensiasteen pidtoksenteko on asetettava sellaiselle

riippumattomalle taholle, jolla ei ole mitidn taloudellisia intressejd tai vakuutusalan kytkoksid

asiassa.

VakuutuslSikdreiden osallistuminen vakuutusyhtirin tekemiin ensiasteen ratkaisuihin kielletddn

lailla, seuraaviin korva usasioihin liittyen:

tapaturmaeldke

ha itta-aste/haitta I uokka

kuntoutus

Vakuutusyhtirin tulee perustaa pddtdksensi hoitavien lddkdreiden lausuntoihin tai pyytdd uusi
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lausunto sellaiselta lSikdriltd, jolla ei ole kytkciksiS vakuutusalaan.

VakuutuslSikirin on tavattava potilas aina henkilokohtaisesti ennen potilaan toimeentuloon
vaikuttavasta elSkeratkaisusta tehtdved pddtostS. Tdmi pidtos on perusteltava objektiivisestisekl
vahvistettava al lekirjoituksella kunnian ja omantunnon kautta.

Oiva 11 - TAU lakiluonnos (15 luku - Vakuutuslaitosta koskevat menettelysddnn<ikset

korvausasiassa)

Lakiin siddettynii vakuutusyhtioille on langetettava velvollisuus rakentaa, hoitaville l6Skdreille,

lddkdrilausuntojen mallipohjat. Esimerkiksiviiden lddketieteen erikoisalan tyypillisimmdstd

vammasta. Kuin mycis ammattitaudista. Ndin hoitavien lddkdrien asema vahvistuu, kun he tietSvdt
konkreettisesti sen, minkilaisia lSdkirinlausuntoja vakuutusyhtiot heilti vaativat.

Oiva 12 - TAU lakiluonnos (16 luku - Vakuutuslaitosta koskevat menettelysS5nn6kset

korvausasiassa)

Yhtion pyytdmilti ja suoraan hoitavalta lSikirilti menevistii lausunnoista tulee

vakuutetun/potilaan saada aina kopio tiedoksi. Lidkdrinlausuntoihin mahdollisestitulleiden

virheiden tai puutteiden oikaiseminen tulee tehdd myos helpommaksi.

Oiva 13 -TAU lakiluonnos (16 luku -Vakuutuslaitosta koskevat menettelysdinnokset

korvausasiassa) kohtaan L279 Asianomaiselle annettavan pddtiiksen perusteleminen tarvitaan

seu raavan sisii ltoinen lisiys:

KorvauspiStcisten perusteluissa annetaan yksiloity listaus niistd asiakirjoista, joihin

potilaan/va kuutetun saama piStos kulloinkin perustuu.

Oiva 14 - TAU lakiluonnos (22 luku - Vakuuttamisen valvonta) LAILLISUUSVALVONTA

VakuutusyhtioillS ei voi olla oikeutta kdyttdd merkittevee julkista valtaa ilman tiukkaa valvontaa ja

puolueettomastitoimivaa muutoksenhakujdrjestelmdi. Lakiin sdidettynS, erittiin merkittdvdii,
julkistaa valtaa yhtioissa kdyttdvien vakuutuslakimiesten ja vakuutusldikireiden laillisuusvalvonta

tu lee keskitt56 yhdelle, EU-norm istot, tdyttlville laillisuusva lvojalle.

Oiva 15 -TAU lakiluonnos (23 luku -Vakuutuslaitokset)
Erittiin merkittdvdd julkista valtaa yksityisissd yhti6issd kdyttdvien vakuutusldikdreiden ja

va ku utuslakimiesten nimien julkisuus on mdd rdttdvd lail la.

Perustelut:

Nimitietojen julkisuuteen saamisen kautta on Suomen historiassa ensimmdisti kertaa mahdollista
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se, etta sidonnaisuuksien selvittdminen lakisddteisten vakuutusjdrjestelmien suhteen saadaan

ensimmiiisti kertaa kdyntiin. Muun muassa suoraan omalla nimelld olevien vakuutusalan

osakeomistusten ja kytkosten selvittdminen tulee tilli tavalla ensimmiiste kertaa mahdolliseksi.

Potilas/vakuutettu pystyy ensimmiisen kerran valitsemaan sen, ettii meneekd omassa

vahinkotapauksessa myos vakuutuslddkdrind toimivan liikdrin vastaanotolle.

Oiva 16 - TAU lakiluonnos (23 luku - Vakuutuslaitokset)

Erittdin merkittdvdd julkista valtaa kdyttdvien vakuutusldikdreiden ja vakuutuslakimiesten

velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan tulee sddt55 laissa. Lakiin perustuvassa ja julkisessa

sidonnaisuuslomakkeessa ilmoitetaan myos omat ja ldhipiirin osakkeenomistukset, jotka liittyvdt

vaku utus-, terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltoalaan.

Oiva 17 - TAU lakiluonnos (23 luku - Vakuutuslaitokset ja 31 luku - Tietojen antaminen, saaminen

ja salassapito))

Lakisditeisti tapaturmavakuutusta harjoittaviin yhtiriihin sovelletaan julkisuuslakia.

Oiva 18 - TAU lakiluonnos (23 luku - Vakuutuslaitokset)

Ruotsinkieltd pddkielendiin asioinnissa kdyttdvdt vakuutusyhtiot velvoitetaan lakiin perustuvana

antamaan palvelua va kuutetuil le, ym mirrettdvdllS, suomen kielellS.

Oiva 19 - TAU lakiluonnos (25 luku - Tapaturma-asiain korvauslautakunta)

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (TAKO) kdsittelyd koskien sdddetddn lailla, etti kdsittelyssd

olevat asiakirjat tulee yksil6idd ja koko kdsittelyketju on asianomaiselle ja hinen edustajalleen
julkinen. Ndin tulee toimia myds kaikkien kisittelyssd olleiden asiakirjojen osalta.

Oiva 20 - TAU lakiluonnos (26 luku - Lakisditeisen tapaturmavakuutuksen yhteisvastuu)

Lakiin perustuvana kirjataan, ettd valtio korvaa takautuvasti 40 vuoden ajalta vakuutetulle ja

hdnen edunsaajalleen, perustuslain 885:n mukaisesti, ilman tosiasiallisia perusteluita ja vastoin

esitettyd lSdketieteellistd ndyttdd, kokonaan tai osittain, kaikki hyldtyt vahinkotapaukset koskien

tapaturmaelSkkeitii/ haittarahaa/ korvauksia/ kuntoutusta/ hoitoa/ ldlkkeitd.

Oiva 21 - TAU lakiluonnos (28 Luku - Erindiset s56nncikset) - TIIASTOINT!

Lailla velvoitetaan vakuutusalaa ja vakuutusyhti6ite ilmoittamaan yhtiokohtaiset tilastot
mycinnetyistd ja hyldtyiste tapaturmaelSkkeistd. Tilastoissa on eriteltiivd tyotapaturmat ja

ammattitaudit. Niin tulee menetelli taannehtivasti vuodesta 1980 alkaen.

Lakiin perustuvana yhtidt ovat velvoitetut tekemiiSn lakisddteisen tapaturmavakuutuksen

toteutusta koskevat asiakastyytyvdisyystutkimukset. Kohdistuen vakuutettuihin, jotka ovat

saaneet osittain tai kokonaan kielteisen pddtoksen tapaturmaeldkkeest5, tyotapaturman tai
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ammattitaudin takia. Tutkimuksen tiedot tulee julkistaa vuosittain yhticin toimesta.

Oiva 22 - TAU lakiluonnos (28 Luku - Erindiset sddnnokset) - TILASTOINT!

Koko vakuutusoikeudellinen erityistuomioistuinjirjestelmd, vakuutusoikeudesta alkaen,

velvoitetaan lailla antamaan vuositilastot yhtioittein tuomioistuinkiisittelyssd olleista asioista,
joissa selvitys on eritelty vakuutuslajeittain purettuina ja yhti6iden voittoprosentit ratkaisuista

esittden.

Oiva 23 - TAU lakiluonnos (28 Luku - Erindiset sddnnokset) - TILASTOINTI

Velvoitetaan lailla muutoksenhakulautakunnat ja vakuutusoikeus julkaisemaan vuositilastot
yhtioittdin niille maksuun tulleista maksuosuuksista, koskien vakuutusoikeudellisen

erityistuom ioistuinjd rjestelmdn kusta nnuksia.

Oiva 24 - TAU lakiluonnos (29 luku - Muutoksenhaku)

Aito suullinen kuuleminen on suoritettava, jos tapaturma-asiain korvauslautakunnan, lakiin

perustuvan, kiisittelyn jdlkeen korvauspddtoksesti vallitsee vieli erimielisyys. Vakuutetulle ja

hiinen edunsaajalleen on annettava lakiin perustuva mahdollisuus viedd vahinkotapauksensa tiissd

vaiheessa vaihtoehtoisesti kdrdjdoikeuden kdsittelyyn.

Peruste: Oikeusasiamiehen pidtos, dnro 2708/4104, suullisen kdsittelyn jdrjestdmisestd.

Oiva 25 - TAU lakiluonnos (29 luku - Muutoksenhaku)

Muutoksenhakulautakuntien jiisenten velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksistaan tulee sidtid
laissa. Lakiin perustuvassa ja julkisessa sidonnaisuuslomakkeessa ilmoitetaan my6s omat ja

ldhipiirin osakkeenomistukset, jotka liittyvdt vakuutus-, terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltoalaan.

Oiva 26 - TAU lakiluonnos (31 luku * Tietojen antaminen, saaminen ja salassapito)

Potilaalle/vakuutetuille on annettava lakiin perustuva oikeus saada kopiot tyonantajan ja

vakuutusyhticin solmimasta seki omassa vahinkotapauksessa sovellettavasta

vakuutussopimuksesta koskien ty6nantajan solmimia tapaturma-, tyoelike- ja liikennevakuutuksia.

Timii on toteutettava takautuvasti 40 vuoden ajan, joka voi olla esimerkiksi asbestisairauksien

itdmisaika.

Oiva27 -TAU lakiluonnos (31 luku -Tietojen antaminen, saaminen ja salassapito)

Kohtaan 2475 Vahingoittuneen tai hSnen edunsaajansa oikeus saada korvausasiaansa koskevia

tietoja tarvitaan seuraavanlainen lisiys:

Korvausasiaa koskevien tietojen ja asiakirjojen saaminen on maksutonta.

Potilaalle/vakuutetulle ja hdnen edunsaajalla tulee olla oikeus saada sShkoisen yhteyden kautta
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katselu- ja tulostusoikeus vakuutusyhtiosse oleviin oman vahinkotapauksen kaikkiin asiapapereihin
ja tietoihin, esimerkiksi pankkitunnuksia hyodyntdvdn selailu- ja tulostusyhteyden kautta.

3. Asbestista sairastuneiden kannanotto ammattitautiosiota koskien - Liite 1 (2 sivua)

Liitteeni olevassa materiaalissa on asbestista sairastuneiden (ASBA ry) kannanotto tapaturma - ja
ammattitautilain lakiluonnokseen. Kannatamme heiddn esittdmdinsd laaja-alaista

vakuutettujen/kuluttajien kuulemista lakiluonnoksen loppuun viemisessii.

4. Muutoksenhakua koskevat lShihistorian huomiot - Liite 2 (8 sivua)

Liitteeni olevassa kannanotossamme (4.10.2010 ja 5.10.2008), jonka pddtavoite on ollut
vakuutusoikeuden toiminnan kehittiminen (OM15:00l2OO8l otimme kantaa muutoksenhaun

kokonaisvaltaiseen kehittdmiseen. Kaikki siind esittiimdmme parannusehdotukset odottavat vieli
toteuttamistaan, joten ne ovat integroitavissa myos tdhin lakiluonnokseenne mukaan.

5. Yhteenveto

Kannatamme lakisidteisen vakuutusturvan keskeisimpien toimintainstrumenttien kuten

vakuutusliiSketiede ja vakuutuslddkdrijdrjestelmiin avaamista entisestdiin. Kiinnitdmme huomioita

vakuutusldikdrin roolin ratkaisupditcjsten tekijdnd lakisddteisen tapaturmavakuutuksen piirissii:

"Suurin osa vakuutusliiiikiirin ajasta menee koruauspiiiitiisten tekoon. Piiiitiikset syntyviit ihon

paperien perusteella, toteda Vahinkovakuutusosakeyhtid Pohjolan yliliiiikiiri Esa Rahkonen"
(Ta paturmavakuutus - lehti 4 /2007l,.

Vaadimme, etti lakisiiteisen tapaturmavakuutuksen rakenteet saadaan auki, avoimeen

tarkistukseen, korjaukseen ja lakiemme vastaisten korvauspiStosten takautuvaan korvaamiseen.

Tapaturmavakuutus-lehden numerossa 3l2OO7 lehden p66toimittaja Tapio Miettinen kirjoittaa

osuvasti: "Lokistidteisen topoturmavakuutuksen sosiaalivokuutusluonnetto hiimiirtiid se, ettii
toimeenpano Suomesso, piiinvostoin kuin useimmissa moopolomme jiirjestelmissii, on delegoitu
yksityisille vohinkovakuutusyhti6ille sekii Valtiokonttorille ja Mootolousyrittiijien eliikelaitokselle."

Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministerion vakuutusosaston ylijohtaja 1993 - 2009 kirjoitti
Helsingin Sanomat 15.3.2011 - "Tyiieldkej6rjestelml ristiriidassa perustuslain kanssa". Ottaen

kantaa myos lakisiiteisen tapaturmavakuutuksen korvaustoiminnan perustuslain vastaisuuteen:

"Sekti tydeldkevokuutuksen ettii topoturmovakuutuksen toimeenponossa tehdtiiin konsalaisten
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konnalta eritttiin tiirkeitii ja kouoskantoisio sosioaliturvao koskevio piiiitdksiii. Kiisitykseni mukaon

kyse on perustuslain tarkoittamasta merkittiiviistii julkisen vollon kiiytostii.

Miten konsolaisten tosopuolinen kohtelu tootoon, kun tydkyvyttdmyyseliikeratkaisut ja muut

sosiaaliturvaa koskevot piiiitdkset tehdiiiin hajautetussa jiirjestelmiissii - yksityisissii

vakuutuslaitoksissa?

Ei sitii py stytii kiiii n to ko a m o o n."

++++

"Perustuslokivaliokunta on nyt on ottonut selkeiisti kantoo siihen, miko on merkittiivtin julkisen

vollan kiiyttdii. Sen perusteello on selvtiii, ettii nykyinen yksityisen sektorin tydeliikejtirjestelmii on

oinokin ratkaisutoiminnan osalto ristiriidasso perustuslain konsso.

Tiistti seuraa yksiselitteisesti se, ettii lakisiiiiteisen sosiaalivokuutuksen ratkaisutoiminto on

siirrettiivti viranomoisen tehttiviiksi. Aiko niiyttoti, miten kouon Suomessa edelleenkin toimitoon

sosi a o I ivoku ut u kse sso pe ru stu sl o i n vasto i se sso ti I ossa."

Kaikkien potilaan/vakuutetun loppuelSmdii koskevat vakuutusoikeudelliset tuomioistuinkdsittelyt

tulee saada kdrijd- ja hallinto-oikeusputkeen.

Kdrdjd- ja hallinto-oikeuksissa on ldhtokohtaisesti olemassa paremmat perustat puolueettoman ja

aidon suullisen tuomioistuinkdsittelyn saamiseksi. Muun muassa sen osalta, ettd potilas/

vakuutettu saa sielld tietdd, mihin yksiloityihin asiakirjoihin tuomioistuinkisittely perustuu. Eikd

tuomioistuinjdrjestelmdn toiminta ole normaalissa tuomioistuimessa vastapuolen rahoittamaa,

eivitkd vakuutuslSdkirit istu ratkaisukokoonpanossa 80 vuoden salauksen turvin.

Ldhtokohtana tapaturma- ja ammattitautilain uudistamiselle on oltava perustuslain, EU -

normiston, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeusjulistuksen

velvoitteiden tdysimidriinen toteutuminen lakisSSteisessd tapaturmavakuutusjdrjestelmdssi

vakuutetuille.

Tycikyvyttomyyden arvioinnissa on painopiste oltava sellaisella lidkdrilld, jolla ei ole kytkciksid

vakuutusalaan. Vakuutusyhti6ille eivoi olla oikeus keyttae erittdin merkittdvdd julkista valtaa,

ilman tiukkaa valvontaa ja puolueettomasti sekd avoimestitoimivaa muutoksenhakujdrjestelmdi.

Uskomme, ettd tdmdn lakiluonnoksesta esitetyistii lausunnoista saadaan konkreettisia apuja

vakuutusldikirijdrjestelmdn avoimuutta kehitt5neen tyoryhmd (STM91:OOl2OL2l

jatkotyriskentelyssd ja kdynnissd olevassa vakuutusoikeuden toiminnan kehittdmisessd
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(OM15:00/2008). Etenkin perustuslain ja EU - normiston takaamien perusoikeuksien

toteutumisessa ensimmiistd kertaa Suomen olosuhteissa koskien lakisddteistd vakuutusturvaa.

Kannatamme lakiin kirjattuna kaikkia niite parannuksia, jotka kohentavat potilaan/vakuutetun

perustuslain takaamien ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista. Siksivaadimme, esimerkiksi
joukkoistamisella toteutettuna kommentointimahdollisuutta viimeistddn huhtikuussa, kaikille

lakiluonnoksesta kiinnostuneille.

LOPPUKOMMENTTEINA

Vastineemme perustuu silkkaan todellisuuteen, vaikkakaan se ei ole sanallisestija

lauserakenteiltaan niin t6ydellinen kuin massiivisilla budjeteilla ja lakimiesarmeijoilla papereita

sekd lausuntoja pyririttdvil 15 orga n isaatioil la.

Jdrjest6mme budjettion hakemuksista huolimatta 0 euroa.

Loputtomien lupausten, puheiden ja lausuntopyyntrijen lisdksi pitdisiolla leipdikin,

2t (zLl
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ASBA ry - Asbestialtistuneiden ry
Lauri Lonn, hallitul{sen jdsen:

5.12.2013 /

Korjaus- ja tiiydennysehdotukset: Luonnokseen 4.1 1.201 3

I. VALTIONEUVOSTON ASETUKSEEN AMMATTITAUDEISTA
Valtioneuvoston pddtdksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministerion
e s itte lyst ri, sciride tcicin _ pdiv dnd _ kuut a 2 0 _ annetun tydtapaturma- j a
ommattitautilain (_/ 20 _) 27 $:n I momentin nojolla.

o 2 $:iin korjaus- ja tiiydennysehdotus; Oma ryhmiinumero (3,[) asbestille
altistumiselle, jonka latenssiaika ("itamisaika") on (5 - 40) vuotta ja etenee
g Atupaturma j a ammattitautilain ( _ / 2 0 _ ) mukaisisss lddketieteellisissii
14 $:n perustutkimuksissa todetun ja 44 $:n seurantatutkimuksissa vahvistetun
altistumis en j iilkeen,

Tyiiterveyslaitoksen toteuttamat :

- Asbestioh.ielman 1987 - 92: Loppuraporttilgg3, sekii osiffain rinnan;
- Asbestisairauksien seulontatutkimuksen 1990 -93: Loppuraportti 1993,

joiden mukaan:

Asbestille altistuminen etenee kolmesta - viiteen (3 -5) vuodessa asbestista
johtuviksi ammattitaudeiksi :

- 34 o Asbestipleuriitti
- 34 b Pyhrhatellektaasi (asbestistajohtuva)ja
- 34 c Asbestoosi

Jotka yksin tai yhdessii aiheuttavat vastustuskyvyn puuttumisen altistumisen
virustaudeille ia pysyviin keuhkojen vajaatoiminnan (retroperitoneaalinen fibroosi),
ioka kuormittaa sydiimen oikeaa lohkoa ja aiheuttaa uusiutuvan liitdnniiistaudin:

- 34 d Sepelvaltimotaudin,joita hoidetaan niin monta kertaa, kun se on
mahdollista, kun haitta-aste on (> l5), joko sepelvaltimon (-valtimoiden)
ohitusleikkauksella tai pallolaaj ennuksella.
Kun parantavia toimenpiteita ei voi tehda, nousee haitta-aste (15 t 20)
varsin pian.

Lisiiksi asbestille altistuminen etenee asbestin aiheuttamaksi:

- 34 e KeuhkosyDvdksija/tai;
- 34 f Mesotelioomsksi

2. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERION Luonnoteseen 4.1 1.2013

VALTIONEUVOSTON ASETUS AMMATTITAUDEISTA

o 2 $:iin korjaus- ja tiiydennysehdotus; Oma ryhmii (34) liiiiketieteellisille selvi-
tvksille. asbestille altistumisesta, jonka latenssiaika ("ilcimisaika") on (5 - 40)
vuotta ja etenee tydtapaturmo ja ammottitautilain (_/ 20_) mukaisissa
ldliketieteellisissd 14 $:n perustutkimuksissa todetun ja 44 $:n seurantatutki-
muksissa vahvistetun altistumisen jdlkeen ( 3 - 5 ) vuodessa todetuille asbestisto
j o htuville ammattitaudeille j a niiden liitdnndis- j a se urunnuistaudeille.
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ASBA ry - Asbestialtistuneiden ry
Lauri Ldnn, hallituksen idsen:

5.12.2013 /

Kommentit koskien molempia asiakirja Luonnoksia 4.1 I .2013

Sekii luonnosta uudesta tycitapaturma- ja ammattitautilaista C- I 20 

-)1. ASBA ry:ll[ ei ole ollut antaessaan tdtii lausuntoluonnosta kiiyt6ss?iiin Hallituksen

esitystii (HE _ I 20 _) uudesta ghtupaturma- ia ammattitautilaista eikii edes

"luonnosta" tiistli edelleen s?iltlm[ttii olevasta laista, josta ministeri Paula Risikko

liihetti jo kes[Il?i 2012 tiedotteen, jossa todettiin. ett?i uusi lakiesitys on valmis.

2. Ministeri Risikko joutuiperustamaan uuden tydryhmiin valmistelemaan lakia, kun;

- Kututtajaparlamentti vaati yksimielisesti 01.10.2012 tdysistunnossaan' ettd

vakuutusyhtididen ja muutoksenhakuelinten piidt\ksentekoa koskevaa lainsiiii'
diintdii ja toimintatapoja tulee muuttaa kuluttaian oikeusturvan parantamiseksi.

- Jonka liitteeksi kansanedustajat saivat kirjallisena Kuluttajaparlamentissa jaetun

ASBA ry:n jiirjestopuheenvuoron, perusteluna eriiiden lakien muutostarpeesta.

3. Voimassa olevissa vakuutuslaitosten tavoitteiden mukaan siiidetyissti ja muutetuissa

sekii Suomen perustuslain vastaisissa, sek6 Suomen valtion ratifioimissa, Suomessa

voimaantulleissa kansainviilisten sopimusten vastaisissa laeissa, sekl niihin perustu-

vissa asetuksissa, viranomaismii[riiyksissii ja "soveltamisohjeissa" on poistettavaaja

korjattavaa, kuin numero ja nimi g\tupaturma- ammottitautilaille ia 27 $:n 1 mom.

- Joten myds jokaisella kuluttajalla (vakuutetulla) tulee olla mahdollisuus antaa

jiirjestonsii kautta lausunto uusista laeista ja lakimuutoksista.

- Muutoin ei kuluttajan (vakuutetun) oikeusturva parane'

- Ennen kuin Kuluttajaparlamentti 0l . lO.2Ol2 tiiysistunnon yksimieliset ja hyvin

perustellut vaatimukset on tiiytetty, jonka jo todennut my6s Risikon tydryhmiin

puheenj ohtaj a inform aatiota ku in lehtiartikkel issaan ;

Lakimuutokset eivdt ole ldpihuutoiuttu !

4. On perusteltu syy miksi uusi tyhtapaturma- ia ammattitautilain (-l 20 

-)luonnos tulee liihettiiii lausunnolle mahdollisimman pian ja riittiiviin pitkiiksi
ajaksi myiis kuluttajille (vakuutetuille), koska luonnoksen ovat valmistelleet
,,vakuutuslaitosten tavoitteiden" mukaan "nelikantaisesti" sidonnaiset jiiiivit
ministeri Risikon tYiiryhmflt.
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Va k u u tu s o i ke ud e n ke h i ttd m i sty<i ryh m 5 (OM 41 321 20 0 6, O M 0 I 6 : 00/20 0 8)
OikeusministeriO Eteliiesplanadi 1 0, Helsinki (1 .kerros, Sali Julkisuus)

Kehittdmispddllikkii
Ann-Mari Pitkdranta, Oikeushallinto - osasto, Oikeusministerio, ann-mari.pitkaranta@om.fi,
09 1606 7915

Tilaisuus:
KUULEMISTILAISUUS 4.10.2010 KLO 9.30 - 11.30 KOSKIEN LUONNOSTA
HALLITUKSEN ES]TYKSEKSI EDUSKUNNALLE VAKUUTUSOIKEUSLAIN
MUUTTAMISESTA

VAKUUTUSOIKEUDEN TOIMINNAN KEHITT NEN

Vakuutusongelmaisten liitto r.y toteaa nyt viimeistelyssii olevan hallituksen esityksen
vakuutusoikeuslain muuttamisesta olevan oikeansuuntainen, mutta kokonaisuutena tdysin
riittiimtit6n tiedossa olevien merkitttivien oikeudellisten epiikohtien korjaamiseksi.

Pidiimme lakien takaamien ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen kannalta
erityisen tdrkeind 6.10.2008 tapahtuneessa oikeusministeri6n kuulemisessa jiittiimddmme
kymmenen kohdan ehdotustamme.

1. LAAKARIJASEN TOIMIMAAN VAIN VALAN VANNONEENA ASIANTUNTIJANA JA
VALITUKSEN ALAISEN ASIAN IMTTTITTEELLISEN ALUEEN TUNTEVANA
ERIKOISLAATANIruA

2. VALITUKSEN KASITTELYLLE ASETETTAVA KOHTUULLINEN MAKSIMIAIKA

3. TODELLISEN TYOMARKKI NATATI LANTE E N KARTO ITU S

4. NYKYAIKAINEN ASIAKIRJOJEN TAS TTTY JA ARKISTOINT!

5. ASIANOSAISJ U LKISTEN ASIAKI RJOJ EN S lVU NUMEROINTI KUNTOON

6. TALLENNE TUOMIOISTUIN TASITTEIYN TAPAHTUMISESTA PAKOLLISEKSI

7. YKSILOITY ASIAKIRJALUETTELO KARAJA- JA HOVIOIKEUKSIEN TAPMN

8. LAADUN TARKKAI LU JOKAPAIVAISEKS] TOI M I N NAKSI VAKU UTUSO I KEU DESSA
JA ENSIMMAISEN ASTEEN LAUTAKUNNISSA

9. PERUSTUSLAIN TOTEUTUMINEN TAYTAruTOOru TNTYISTUOMIOISTUIMISSA

1 O. TAPATU RMA-ASIOI DE N KORVAUSLAUTAKU N NAN TO I M 1 NTA TAYS I N
AVOI MEKSI JA LAPI ITIAXWATSI
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VAKUUTUSONGELMAISTEN LIITTO RY.
MUSTIKKASUONTIB I2 B OO94O HELSINKI

Muistutamme vield, ettd annoimme 13.6.08 tapaamisen yhteydessd oikeusministeriOn
ylijohtaja Kari Kiesil*iiselle "Lakisddteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot" -
iietopaketin, jossa vakuutusoikeudenkin osalta tiedossa olevia epiikohtia on ktisitelty
kattavammin. Kattavan tietopaketin ovat vuosina 2007 - 2008 yhteistydssd valmistaneet
Vakuutusongelmaisten liitto ry ja Vammautuneiden eldmtinhallinnan ja perhety6n tuki ry.

Liittomme mielestd siind esitettyihin selkeisiin oikeudellisiin ja lakien vastaisiin
menettelyihin ei ole otettu tdssd vakuutusoikeuslain muuttamisessa riittdvdsti kantaa.

Epdikohtia ollaan korjaamassa osittain, eli suunta on oikea ja kannatettava. Vallitsevien

epdkohtien mddrd ja merkittiivyys tulee kuitenkin muistaa. lhmisten asemasta
tarkasteltuna on todettava, ett?i epiikohtien poistamisen laajuus ja vauhti ei ole riittiivii.
Samaan aikaan kun tAtii prosessia vied6dn eteenpdin tulee muistaa, ettd olemassa

olevista ja varsinkin jaljelle jddivistei eptikohdista kdrsivdt lukemattomat potilaat ja heidiin
perheensd. Ldnsimaisen hyvinvointivaltion tulee huolehtia jokaisesta yhteiskunnan
yksil6st6, ja varsinkin heikoimmassa asemassa olevista niin, ettd oikeudenmukaisuus
toteutuu jokaisen yksilOn kohdalla ennen kaikkea oikeudessa.

Toivomme, ettd epdkohtien poistaminen saa jatkoa ja rohkeutta myos jatkossa.

Helsingisse 4.10.2010

-E>-=--.:==.=--_
Hannu Kukkonen
puheenjohtaja
Vakuutusongelmaisten liitto r.y.
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Va ku utuso i keuden ke h ittdm isty6ryh mA (OM 413212006,OM0 1 6 : 00/2008)
Oikeusministerid Kasarmikatu 42,3 krs, kokoushuone 2

Tydryhmdn sihteeri
Martta Plathin
Oikeushallinto - osasto
Oikeusministeri6
martta.plathin@om.fi
puhe. (09) 160 67568

Tilaisuusl
Vakuutusongelmaisten liitto ry:n kuuleminen 6. 1 0.2008 kello 1 3.30-1 4.30

VAKUUTUSO!KEUDEN TOIMINNAN KEHITT

SeuraavaksiVakuutusongelmaisten liitto r,y:n mukaan tarvittavista kehittaimiskohteista
vakuutusoikeudessa ja sen toimintaan liittyviss€i osasissa,

1. LAAKARIJASEN TOIMIMAAN VAIN VALAN VANNoNEENA ASIANTUNTIJANA JA
VALITUKSEN ALAISEN ASIAN IAAXCTIETEELLISEN ALUEEN TUNTEVANA
ERIKOISLAAXANIruA

Vakuutusoikeudesta lankeava lStiketieteellinen asiantuntemus ei niiy tEillii hetkellai milliirin
tavalla valittajaan ptiin.

Suppean selvityksen "Oikeusturvan toteutuminen vakuutusoikeudessa" oikeusministeri6lle
on vuonna 2003 tehnyt oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin,

Sakslinin selvityksen sivulla 20 kerrotaan, ettA valtaosassa vakuutusoikeuden
ratkaisuista keskeinen kysymys on lS6ketieteellinen.

Selvityksen sivulla 21 kerrotaan, ettd asianosaisella ei kuitenkaan ole mahdollisuutta
varmistua siit6, mitd kaikkea on selvitetty ja millai perusteella lii;ikiiri on pdeitynyt
arvioonsa, jos n#imti seikat eivdit ndy piiiitoksen perusteluissa.

Nykyisi n l66kdrijdsen merkitsee ka ntansa kdsittelym u istioon, joka ku u lu u
neuvottelusalaisuuden piiriin. Merkintii saattaa olla hyvin lyhyt, lyhimmilltiiin muotoa kyll6
tai ei tai vain muutama lausetta.

H elsi ng i n Sanomat kirjoitti tisti ongel ma kohdasta arti kkel iss aan 28.1 .2004, jossa
asianajaja Markku Fredman kertoi seuraavaa:

Fredman muistuttaa, ettd joulukuussa mietintdnsd luovuttanut tuomioistuinlaitoksen
kehittdmiskomitea on puuttunut sekii asiantuntijaldiikdreiden kiiytt66n vakuutusoikeudessa
ettii piiiit1sten perustelemiseen. My6s Fredman oli komitean jiisen.
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Komitea esitti, ettd vakuutusoikeudessa pitdisi luopua asiantuntiialiidkhreiden
ku u I u mise sta kokoo n panoon.

"Vakuutusoikeuden asiantuntijathdkdreiden mielipiteet ja selvitykset ovat salaisia, sillh ne

ku ul uvat tuomareiden neuvottel usalaisuuden piiriin", F redman huomauftaa.

Komitean mietestd pitiiisi luoda jdrjestelmd,Tbssa ammattituomarit pyyttiviit tarvittavat

lausunnot asiantuntijoilta ja asianosalsilla on mahdollisuus kommentoida niitii.
V a i htoe htoisesfi a s i a ntu ntii o it a v o itai si i n ku u I I a to d i stai i n a.

Vakuutusoikeuden liAketieteellisti ratkaisua koskevat seikat tulee olla aina
asianomaisjulkisia.

Vakuutusl5iketieteen asema vastaamaa sen todellista luonnetta. Puolueettomien

asiantuntijoiden mukaan kyseessd on sellaisen lidiketieteen muoto, joka ei perustu

tieteellisen tutkimuksen pohjalta han kittu un faktaan'

Kyseessd on lEiaiketieteen muoto, joka perustuu vtiittdimiin, Vakuutusldflketiede on siten

paramedisiinaa eli uskomuslSiiketiedettii.

2. VALITUKSEN KASITTELYLLE MAKSIMIAIKA

Om ien kokem ustemme mukaan val itusasian kdsittelyyn vaku utusoi keudessa menee tdlld

hetkelldi keskimii5 rin 12-24 kuukautta.

Jatkossa tavoiteaika vakuutusoikeuden valituskdsittelyille pitii6 olla maksimissaan 6

kuukautta.

Mikali esittdm€imme kokonaisvaltainen toimintapaketti tietotekniikan suhteen toteutetaan,

niin valitusten kdsittelyaika pystytiiAn puristamaan 3 kuukauteenl

3. TODELLISEN TYoMANXKINATATI LANTEEN KARTO ITU S

Tehdii6n lailla pakolliseksi vakuutusoikeudelle ja sen alaisille lautakunnille pyyteid

valittajan omalta tyovoimatoimistolta ja omalta ammattiliitolta kirjallinen lausunto valittajan

ty6llislym ismahdoilisu uksista vaj aaku ntoisena lyhyel l6 ja p itkel la aikavdli I ld.

Kolmikannan mukaiset tyomarkkinajdrjest6jen edustajat ovat tietojemme mukaan usein

mukana erityistuomioistuimissa nimenomaan lakiasiain asiantuntijoina. Ei niink?iiin

nykyisin vallitsevien koventuneiden tydel€imdn vaatimusten asiantunt'rjoina'

Helsingin Sanomat kirjoitti asiasta 10.1 1.06:

"Vammaiset ovat viimeiselld s'rjalla, kun tydnantajat rekrytoivat vdked, tydministeridn

tutkimus fofesj alkuvuonna. 65 prosenttia vastanneista yksityisistii palveluyrityksistii kerloi
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vaikeuksista saada piiteviiii tydvdked, mutta vain 2-4 prosenttia olivalinnut vammaisen tai
v aj a a ku nto i se n tyd nte kij ii n.

Noin 700 000 suomalaista saa ansiotuloista invalidiviihennyksen, eli heillii on vdhintdiin 30
prosentin invaliditeetti. Tydikiiisid heistii on noin 400 000. Suuriosa heistd on
ty 6 kyv ytt 6 m i ti a I k u p e riiiseen a m m a tt i i n s a. "

Lainaamme vield perusteluiksi STM:n kansliapdillik<in Markku Lehdon kommentti,
joka on lausunnosta 3.6.2004 ty<iministerirille:

Zlseiksi pelkkii tydnantajalle maksettava tuki eiviel€t useinkaan auta henkil1d palaamaan
tydeliimiiiin, vaan kokemus on osoittanut, ettd vajaakuntoiset tydntekijdt usein taruitsevat
muuta tukea voidakseen jatkaa tydeliimiissd tai ptiiistiikseen sinne takaisin."

Kyseinen lausunto liittyi vammaisten ja vajaakuntoisten ty6llistrimistukijzirjestelmain
kehittiimishankkeeseen.

4. NYKYAIKAINEN ASIAKIRJOJEN KASITTELY JA ARKISTOINTI

Myds vakuutusoikeuteen ja sen alaisiin lautakuntiin nopeasti kaiytt66n sdhkdinen
as iakirjojen kAsittely, s iirto ja arkisto i nti vaku utusyhti6id en tapaan.

Paperilla olevat tiedot tallennetaan jatkossa my6s vakuutusoikeudessa ja sen alaisissa
lautakunnissa kuvamuodossa tietokoneelle tehokkailla asiakirjaskannereilla, jonka jtilkeen
valittaja voisi esimerkiksi pankki- sekii sotu-tunnuksellaan keydri tutustumassa oman
tapauksensa asiakirjamassaan vakuutusoikeudessa tai sen alaisissa lautakunnissa myos
etdyhteyden kautta.

Toki myds ndin toimien omassa vahinkovakuutus- tai eldkeyhtiOssddn.

Uudesta jdrjestelmtistd ndkee myos itse valittaja, ketkd henkil6t ovat asiakirjoihin
tutustuneet.

Henkil6n suhde ja status asiankiisittelyyn selvidvdt myds klikkaamalla. Toisella
klikkauksella avautuu tarvittaessa siihkdkytkentdkaavio henki16n sidonnaisuuksiin ja
kytkentoihin vakuutusalalla.

Mikeli sama jiirjestely ulotetaan my6s ensimmdisen asteen lautakuntiin, niin hy6dyt
kokonaisuuden kannalta ovat mielestdmme kiistattomat.

Etenkin lakien takaamien ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen suhteen.

5. ASIANOSAISJULKISTEN ASIAKIRJOJEN SIVUNUMEROINTI KUNTOON

Erityistuomioistuimen pd€itdksen sekti kiisittelijii-/esittelymuistioiden sivujen numerointi
tyyliin 1(3),2 (3) ja 3 (3) pakolliseksi. Suluissa oleva numero kertoisi sivujen
kokonaismddrdn.
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Sivunumeroinnissa vakuutusoikeudessa oli kEiytdssti ptiiit0ksessd ja kiisittelijaimuistiossa

vain 1,2,3 jne. ilman mainintaa sivujen kokonaismd€irtist€i ja esittelymuistioissa ei ollut

sivunumerointia ollenkaan.

6. TALLENNE TUoMIOISTUIN KASITELYN TAPAHTUMISESTA PAKOLLISEKSI

Koska valtaosa vakuutusoikeuden asian kdsittelyistd on jatkossakin kirjallisia, niin

nykytekniikka antaa mahdollisuuden virtuaaliseen avoimuuteen asianomaiselle pdin.

Ellei sitten siirrytii ndissd vakuutusoikeuden ktisittelemissd valituksissa kokonaan

kiirii{aioikeusmenettelyyn. Esimerkiksi valittajan loppueldmdd koskevissa eldkeasioissa.

Siirtymiiajalle pakollinen audiovisuaalinen kuva- ja diinitallenne tulisi pdiit6ksen liitteeksija

todiiteeksi siitd, ettd asia on todella kdsitelty vakuutusoikeuden istunnossa'

Nyt itse kukin saa omista asiapapereistaan sen kuvan, ettd yhdessd istunnossa nu'tjitaan

tukt<utoimituksena vain esittelijiin kulloinkin etuktiteen kehittdmd kanta. Joka taas on

valtaosin alemman tuomioistuimen kanta, joka taas on valtaosin sama kuin vakuutusyhtiOn

kanta.

Kyseess6 on niin kutsuttu liitepdiiitosmenettely, jonka eduskunnan apulaisoikeusasiamies

Riitta-Leena Paunio katsoi lakiemme vastaiseksi pdiit6ksessddn 31.12.1996 Dnro

48912196.

Vaihtoehtoisesti voidaan kukin vakuutusoikeuden k#isittelem6 valituksen

tuomioistuinkEisittely Eitinittiiii ja purkaa tekstimuotoon pdtitosasiakirjojen liitteeksi.

7. YKSILoITY ASIAKIRJALUETTELO TANA.IA- JA HOVIOIKEUKSIEN TAPAAN

Tiedot vakuutusoikeuden piiiit6sten taustalla olevista yksiloidyistti asiakirjoista puuttuvat

tiillii hetkelld kokonaan.

Eli vakuutusoikeuteen ja sen alaisiin lautakuntiin pakolliseksi henkilOkohtainen sekd

aikaj6irjestykseen perrstuw kattava koontiluettelo yksilOidyistti asiakirjoista mihin kunkin

as ian val ituskiis ittely ja pii€itos pe rustuvat erityistu omioistu i messa.

Kareijai- ja hovioikeuksista lOytyy tietojemme mukaan valmiiksi kopioitavissa oleva

toimi ntamalli tiihiin ongelmaan.

8. LAADUN TARKKAILU JOKAPAIVAISCXSI TOIMINNAKSI
VAKUUTUSOIKEUDESSA JA ENSIMMAISEN ASTEEN LAUTAKUNNISSA

Miiiiriittiiin lailla kaikille vakuutusoikeuden ja sen alaisten lautakuntien pdtitdksille

ulkopuolinen tiiysipaiivdinen ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen laillisuusvalvoja.

puolueeton laillisuusvalvoja vakuuttaa kunniansa ja omantuntonsa kautta kunkin

vakuutusoikeuden pddtoksen voimassa olevien lakien ja Euroopan

ihmisoikeustuomioistuimen Suomelle antamien langettamien ennakkopddtosten vaatimien

muutosten mukaan tehdYiksi.
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Tarvittaessa henkil6itd palkataan lisdii 10-50 kappaletta, jotta pitkiiiin jatkuneet
ihm isoikeuksien ja oikeustu rva n loukkaukset saad aan kitketty€i pois
e rityistuom ioistu i njii rj estel m dstd,

9. PERUSTUSLAIN TOTEUTUMINEN XAYTAruTooru ENITYISTUOMIOISTUIMISSA

Perustuslain 21 $:n 2 momentin on katsottu edellyttdvAn, ettii piiaitdksen perusteluissa on
ilmoitettava, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen piiiittelyyn ratkaisu perustuu.

Ptitit6ksestd on selostettava, millS perusteella riitainen seikka on tullut niiytetyksi taijiienyt
ntiyttiimtittd. Jos niiytt6 on perustunut asiakirjoihin, tulee yksil6idd, mistd asiakirjasta
seikka kaiy ilmi.

Yleisluontoinen viittaus asiakirjoihin ei ole riittEivd.

21 S
Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa kiisitellyksi asianmukaisestija ilman aiheetonta
viivytystii lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekd
oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva piiiitds tuomioistuimen tai muun
ri ipp u m attom an la i n kdyttoel i me n kiis ite ltiivii ks i.

Kiisittelyn julkisuus sekd oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu pdEitds ja hakea muutosta
samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkdynnin ja hyvtin hallinnon takeet turvataan
lailla.

22 $ Perusoikeuksien turvaaminen

Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Erityistuomioistuimien kaikki kustannukset maksettava valtion budjetista.

Erityistuomioistuimien vuosittaisten kustannusten maksattaminen oikeusprosessin toisen
osapuolen eli vakuutusalan toimesta erilaisilla nimikkeillii kikkailulla pitdd saada
mielestdmme loppumaan. Kuten oikeushallintomaksu.

1 O. TAPATURMA-AS IOI D EN KORVAUSLAUTAKU N NAN TOI MI NTA TAYSI N
AVOIMEKSI JA LAPINAKWAKS!

Tapaturma - ja ammattitautitapausten oikeuskAytiint6jen taustalla vaikuttava tapaturma-
asioiden korvauslautakunta puuttuu vakuutusoikeuden toimintaa esittEivist€i kaavioista.

Liitteend kaavio, josta tapaturma-asiain korvauslautakunta puuttuu kokonaan.
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Kuitenkin tapaturma-asioiden korvauslautakunta kiiytt66 virallisen tuomioistuinjdrjestelmiin
ulkopuolelta kdsin erittiiin niikyvdii toimeenpanovaltaa, miten korvauskdytantoja

tuomioistuinjdrjestelmdissii ja vakuutusoikeudessa sovelletaan.

YHTEENVETO

T6min 10-portaisen toimintamallin kautta kansalaisilla on viimeinkin mahdollista saada

vakuutusoikeuden ja ensimmdisen asteen lautakuntien ptiiit6ksiin tosiasiallisia
perusteluita, jotka puuttuvat tiillii hetkellii mielestdimme pddt6ksistti kokonaan.

Esimerkkini tapaus Arto Kukkonen, vakuutusoikeuden piiltds 3.9.2008, dnro

60231200713074.
* liitteend p#idt6ksestd 2 sivua.

Annamme t6std esityksestd ja toimialaamme liittyvistii asioista mielelldmme lisiitietoja.

Annoimme 13.6.08 tapaamisen yhteydess6 oikeusministeri6n ylijohtaja Kari Kiesiltiiselle

"Lakisddteinen vakuutusturva ja sen mustat aukot" - tietopaketin, jossa

vakuutusoikeudenkin osalta tiedossa olevia epdkohtia on kdsitelty kattavammin'

Helsingisse 6.10.2008

Hannu Kukkonen
puheenjohtaja
Vakuutusongelmaisten liitto r.y.

****************************************

Esitvksen lihdemateriaal ia :

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 31 .12.1996 Dnrot 267512196 ia 489/,219

Kielteisten ty6kyvyttomyyseliikettii ja yksilollistd varhaiseltikettii koskevien pdiitdsten

perustelut

Oi keusturvan toteutu m i ne n vaku utusoikeudessa
9. PAATOSTEN PERUSTELEMINEN
1 3. LAAKETIETEELLISTEN SEIKKOJEN ARVIOINTI
Lausuntoja ja selvityksid 2003:21, Maija Sakslin

2003 :3 Tuomioistu i n Iaitoksen keh ittAm iskomitean mietintii
X TUOM I O I STU I N O RGAN I SAATI O - ASIANTU NTI JAJASEN ET

Lausu n not toi mee ntu lotu rvan m u utoksen haku kom itean m ieti n ntisti ja
vakuutusoikeustyiiryh mIn ehdotu ksesta.
Lausuntoja ja selvitYksidt 2002:3
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