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rAKr EH DOTUSTU ON NOS / TYoTAPATU RMA- JA AM MATTTTAUTT rAKr

SANAHAUN TUTOKSIA

Keskeisten termien esiintyminen lakiehdotusluonnoksen yksityiskohtaisissa perusteluissa:

palkka: 91 kertaa

tydtulo: 29 kertaa

tyriansio: 233 kertaa

ansiotulo: 4 kertaa

Sanahaku tehty em. muodossa ilman sanan mahdollisten taivutusmuotojen huomioimista, tuloksissa voi

olla kyse myos yhdyssanan tai sanaliiton osista.

1 luku 2 5 Mdiritelmdt eisisdlld em. kdsitteiden midritelmdd.

PYKAIIA, joissa otsikon perusteella viitataan korvattavaan erddn tai korvauksen laskentaperiaatteeseen

(vrt. keltaisella korostetut kohdat lakiehdotuksen rakenteen listauksessa)

48 5. Palkan korvaaminen tutkimusajalta, kun vahinko ei osoittaudu korvattavaksi.

...Pykdldn tarkoituksena on korvata ty6ntekijille todellinen ansionmenetys eli korvauksena maksettaisiin

miiri, jonka ty6ntekijd olisi palkkana saanut tutkimuksen tai sen aiheuttaman tyiikyvyttomyyden ajalta.

49 5. Palkan korvaaminen fysikaalisen hoidon ajalta.

Pykildssd sdddettdisiin tydntekijdn menettdmdn tai ty<inantajan maksaman palkan korvaamisesta

fysikaalisen hoidon ajalta. Asiasta sdddetddn voimassa olevan lain 17 a $:ssd, jota ehdotuksessa on tarkoitus

tismentdd siten, ettd korvattavaa olisiainoastaan todellinen ansionmenetys.

55 5. Ansionmenetyskorvaukset.

Pykilissi lueteltaisiin ansionmenetyskorvaukset, joita olisivat pdiviraha, tapaturmaeldke ja

kuntoutumisraha. Pdivdraha ja tapaturmaeldke vastaavat nykyisessi laissa kiytettyjd korvauslajeja. Uutena

otettaisiin kiyttodn kuntoutumisraha, jota maksettaisiin pdivdrahan tai apaturmaeldkkeen sijaan

ansionmenetyskorvauksena silloin, kun vahingoittunut on 89 5:n mukaisessa ammatillisessa

kuntoutuksessa.

58 S. Sairausajan palkan perusteella mddrdytyvd pdiviraha

Pykdldssd saedetteisiin pdivdrahan miiristi ensimmiisen neljdn viikon aikana vahinkopiivdstd lukien.

Sddnn6s vastaisi sanamuodoltaan tarkistettuna voimassa olevan lain 15 a 5:d. Siten pddsddnt6nd olisi

voimassa olevan lain tapaan, ettd pdivdraha neljdn viikon pituiselta ajalta vahinkopdivdstd lukien sitd lukuun



ottamatta on samansuuruinen kuin vahingoittuneelle maksettu sairausajan palkka. Samoin voimassa olevan

lain tO4(262) tapaan pdivdraha mddrdytyisi vahinkopdivdd edeltiivdn 28 pdivdn ansioiden perusteella, jos

vahingoittuneelle ei ole maksettu sairausajan palkkaa tai sitd on maksettu vain lyhennetyltd tyriajalta.

59 5. Vuosityoansioon perustuva pdivdraha.

Pykdldssd sdddettiisiin vuositydansioon perustuvasta pdivdrahasta. Kun vahinkopdivdn jdlkeisestd pdivdsti

laskettuna on kulunut 28 piivdd, pdivdrahan mddrd perustuisi vuositydansioon. Piiiviiraha olisi 1/360 osa

va hingoittuneen vuosityoansiosta.

64 5. Ta patu rmae ld ke ositta isen ty6kyvyttdmyyde n perusteel la.

Tapaturmaelikkeen saamisen yleisistd edellytyksistd sS6dettdisiin 63 $:ssd ja niitd sovellettaisiin myos

osittaisen tyokyvyttomyyden tilanteissa. Tdssd pykdldssd sdddettdisiin tarkemmin, miten tapaturmaeldke

mddrdytyy, kun on kyse osittaisesta tydkyvytt6myydestd.

66 5. Tapaturmaeldkkeen mddrd.

Pykilissi sdddettdisiin tapaturmaeldkkeen mdiiriistd. Sdinncis vastaisi voimassaolevan lain 16 5:dd.

69 $. Kuntoutumisraha.

Pykdldssd siddettiisiin kuntoutumisrahan maksamisesta. Silte ajalta kun vahingoittunut on ammatillisessa

kuntoutuksessa, hdnelle maksettaisiin piivirahan ja tapaturmaelikkeen sijaan kuntoutumisrahaa. Oikeus

kuntoutumisrahaan mddrdytyisi pdiviraha- ja tapaturmaelikesddnn6sten mukaisesti. Sddnn6s on uusi vain

kuntoutumisraha -nimen osalta.

71 5. Vuosityoansio.

Pykdldssd sdddettdisiin ansionmenetyskorvausten perusteena kdytettdvdn vuosityoansion mddrittdmisestd.

Vuositydansion kdsitettd ehdotetaan tdsmennettivdksija tarkennettavaksi. Tarkoitus on saada

vuosityciansio nykyisti enemmin laskentaan perustuvaksi ja siten v6hentdd harkinnan ja arvioinnin osuutta

vuosityciansion mddrittdmisessd. Tarkoituksena on varmistaa, ettd samanlaisissa tapauksissa vuosityoansio

miirittyisi samansuuruiseksi, kun tapauskohtaisen arvioinnin osuus viihenisi nykyisesti. Ehdotettavilla

muutoksilla pyritddn kuitenkin sdilyttdmddn vuositydansion taso mahdollisimman pitkdlle voimassa olevan

lain ja korvauskdytdnnon mukaisena.

72 5. Pysyvdn muutoksen perusteella mddrdytyvd vuosityciansio.

73 $ Vuosity6ansio vahinkotapahtuman sattuessa tycissd vanhuuseliikeaikana

74 5 Vuosityoansio ammattitaudin ilmetessd va nhuuseld keaika na

75 5 Yrittdjdtoiminnan a nsioiden huomioon ottaminen vuositydansiossa

76 5 Pddtoimisesti ammattiin opiskelevan vuosityciansio

77 5 Koululaisen vuositydansio

78 5 Nuoren henkilon vuosityoansio



82 5 Ansiomenetyskorvauksen perusteena oleva tydansio

Ansionmenetyskorvauksen perusteena olevaa ty6ansiota miirittdessd otetaan huomioon palkka,

tulospalkkio tai muu vastike, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena tydstd. Tdllainen

vastike katsotaan tydansioksi myos silloin, kun sen maksaa tyontekijille tycinantajan sijasta konkurssipesd,

palkkaturvalaissa (866/1998) tarkoitettu palkkaturvasta huolehtiva viranomainen tai muu maksaja

(sijaismaksaja). Tytiansioon luetaan my6s tydstd maksettava vastike, joka on sovittu osaksi tai kokonaan

hyvitettdvdksi:

1) yleisolti saatavilla palvelu- tai lahjarahoilla, jotka otetaan huomioon samansuuruisina kuin ne olivat

viimeksi toimitetussa verotuksessa, jos muuta luotettavaa selvitysti niiden mddrdstd ei esitetd;

2) vakuutuskassalaissa (L16411992) tarkoitetun sairauskassan maksamalla pdivdrahalla, jota tydntekijd saa

laissa sdddetyn taityciehto- tai muussa sopimuksessa sovitun palkan sijasta; taikka

3) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (t728/L996) mukaisella yksityisen hoidon

tuella tai vastaavalla muulla valtion tai kunnan maksamalla tuella.

Luontoisetuja ei oteta huomioon 58 5:n 2 momentin mukaista piivdrahaa mddrdttdessd.

Edelli 1 momentissa tarkoitettuna vastikkeena tydstd ei pidetd muun muassa:

1) tycinantajalta saatua henkil6kuntaetua;

2) korkoetua tydsuhteen perusteella saadusta lainasta;

3) etua tyrisuhteeseen perustuvasta oikeudesta merkitd yhteison osakkeita tai osuuksia kiypiid hintaa

alempaan hintaan, jos etu on henkilosttin enemmiston kiytettivissd;

4) tuloverolain (1535/1992l,66 5:ssi tarkoitettua tydsuhdeoption kdyttdmisestd syntyvii etua tai sellaista

tydsuhteeseen perustuvaa suoritusta, joka miirdytyy yhti6n osakkeen arvon muutoksen perusteella;

5) palkkiota, joka annetaan tyonantajayhtion tai sen kanssa samaan konserniin tai muuhun vastaavaan

taloudelliseen yhteenliittymdin kuuluvan yhtion viranomaisen valvonnan alaisessa arvopaperiporssissi

noteerattuina osakkeina, sijoitustalletuksena tai muulla vastaavalla tavalla, taikka osakkeiden sijasta osin tai

kokonaan rahana, edellyttden, etti tSllaisen palkkiona saatavan edun arvo riippuu kyseisten osakkeiden

arvon kehityksestd palkkion lupaamisen jdlkeisend, vdhintiin vuoden mittaisena aikana;

6)tydmatkasta saatua piivirahaa tai muuta kustannusten korvausta;

7) tydsopimuslain 2 luvun 14 5:n 1 momentissa tarkoitettua odotusajan palkkaa;

8) tyosopim uksen pi6tti m isesti ma ksettavaa ko rva usta ta i m u uta va hingon korva usta;

9) henkilostorahastolaissa (93412OL0) tarkoitettuja henkil6st6rahastoerii ja niiden lisdosia, jotka on

siirretty henkil6st6rahastoon tai henkilost6rahastosta nostettua rahasto-osuutta;

10) henkil6storahastolaissa tarkoitettuja henkilostdrahastoerid ja niiden lisdosia, jotka on nostettu

henkilost6rahastolain 37 5:n perusteella kdteisend rahaston sddntrijen mukaan mddriytyvini palkkiona

edellyttien, ettd erd on mddrdytynyt yrityksen kannattavuutta ja muita toiminnan tehokkuutta mittaavien

tekijoiden perusteella tai viraston taikka kunnan soveltaman tulospalkkiojdrjestelmdn mukaisesti;



11) erid, jotka maksetaan ty6ntekijdlle yhti6kokouksen pddt6ksen perusteella voitonjakona tai kiteiseni
voittopalkkiona edellyttden, ettd kdteinen voittopalkkio maksetaan koko henkilost6lle eiki silld pyriti
korvaamaan tyoehtosopimuksen tai ty6sopimuksen edellyttimdd palkkausjirjestelmid ja ettd

kiteisen palkkion mddrdytymisperusteet ovat 10 kohdan ja henkildstorahastolain 2 5:n 2 ja 3 kohdan

mukaiset ja ettd yhti6n vapaan pddoman mddrd on suurempi kuin yhtiokokouksessa piitettivdn kdteisen

voittopalkkion ja osakkeenomistajille maksettavien osinkojen yhteismiirS;

12) yhtion osakkaan nostamaa voitto-osuutta tai osinkoa.

Edelld 3 momentin 11 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa edellytetddn lisdksi, ettd voittopalkkion

maksamisesta ei ole tehty tycinantajaa velvoittavaa sopimusta, ettd omistajat tekevdt sitovan pddtdksen

kiteisen voittopalkkion maksamisesta yhtiokokouksessa tilikauden pddtyttyi ja etti voittopalkkiot

maksetaan tdmdn jdlkeen. Lisdksi edellytyksend on, etti asia kdsitellSin yhteistoiminnasta yrityksissd

annetun lain F3a/2O07) mukaisella tai muulla vastaavalla tavalla.

103 5 Perhe-eldkkeen mddri

Vahingoittuneen kuoleman jdlkeen maksettavan perhe-eldkkeen enimmdismddri on vuodessa 70

prosenttia vahingoittuneen vuosity6ansiosta.

173 5 Vakuutusmaksun perusteena oleva ty6ansio

Vakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavat vakuutuksenottajan maksamat ty<iansiot

mddrdytyvit siten kuin 82 5:ssd sdddetddn ansionmenetyskorvauksen perusteena kdytettavesta

tycia nsiosta.



Lakiehdotusluonnoksen ja Tapaturmavakuutuslain 20.8.1948/608 (35 b S) tydansio-kSsitteen

miSrittelyn vertailu

71 9: ...Vuosityiiansion kisitettd ehdotetaan tismennettiviksija tarkennettavaksi. Tarkoitus on saada

vuosityiiansio nykyist6 enemmin laskentaan perustuvaksija siten vf,hentii harkinnan ja arvioinnin

osuutta vuositytiansion m55rittimisess5... Tarkennus ei kuitenkaan k5y ilmi lakiehdotusluonnoksen

pykilSssi 82, ks. vertailu alla. Vertailu muihin palkkahallinnon sanastoty6ssS kiytettSviin sSfidtiksiin

ni kyy saadosten_vertailu.xlsx-tiedostossa.

HE: 82 5 Ansiomenetyskorvauksen perusteena oleva tyciansio

Ansionmenetyskorvauksen perusteena olevaa tyoansiota miidriittiesse otetaan huomioon palkka,

tulospalkkio tai muu vastike, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena tydstd. Tdllainen

vastike katsotaan ty6ansioksi myds silloin, kun sen maksaa ty6ntekijille tydnantajan sijasta konkurssipesd,

palkkaturvalaissa (866/1998) tarkoitettu palkkaturvasta huolehtiva viranomainen tai muu maksaja

(sijaismaksaja). Tyciansioon luetaan mycis tyostd maksettava vastike, joka on sovittu osaksi tai kokonaan

hyvitettdvdksi:

20.8.19481608: Vakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavia tydansioita ovat palkka,

tulospalkkio tai muu vastike, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena tyostd. Tillainen
vastike katsotaan tydansioksi my6s silloin, kun sen maksaa tycintekijille tyonantajan sijasta konkurssipesd,

palkkaturvalaissa (866/1998) tarkoitettu palkkaturvasta huolehtiva viranomainen tai muu maksaja

(sijaismaksaja). Tyoansioon luetaan myos tyostd maksettava vastike, joka on sovittu osaksi tai kokonaan

hyvitettiviksi:

HE: 1) yleistiltd saatavilla palvelu- tai lahjarahoilla, jotka otetaan huomioon samansuuruisina kuin ne olivat

viimeksitoimitetussa verotuksessa, jos muuta luotettavaa selvitystfr niiden mddrdstd ei esitetd;

20.8.19481608: 1)yleisoltd saatavilla palvelu- tai lahjarahoilla, jotka otetaan huomioon samansuuruisina

kuin ne olivat viimeksi toimitetussa verotuksessa, jos muuta luotettavaa selvitystd niiden midrdsti ei

esitet5;

HE: 2) vakuutuskassalaissa (Lt64/L992) tarkoitetun sairauskassan maksamalla pdivdrahalla, jota tycintekijd

saa laissa siddetyn tai tyoehto- tai muussa sopimuksessa sovitun palkan sijasta; taikka

2O.8.L9481608: 2) vakuutuskassalaissa (LL6417992) tarkoitetun sairauskassan maksamalla pdivirahalla, jota

tydntekiji saa laissa sdddetyn tai tydehto- tai muussa sopimuksessa sovitun palkan sijasta; taikka

HE: 3) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (71281L996) mukaisella yksityisen hoidon

tuella tai vastaavalla muulla valtion tai kunnan maksamalla tuella.

2O.8.t9481608: 3) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (7728/L996) mukaisella

yksityisen hoidon tuella taivastaavalla muulla valtion tai kunnan maksamalla tuella.

Luontoisetuja eioteta huomioon 58 S:n 2 momentin mukaista pdivdrahaa mdSrdttdessd.

Edelli 1 momentissa tarkoitettuna vastikkeena tycistd ei pidetd muun muassa:

HE: 1) tydnantajalta saatua henki16kuntaetua;



2O.8.L948 I 608: 1 ) tyo na ntaja lta saat ua he n ki lo ku nta etua ;

HE: 2) korkoetua tyosuhteen perusteella saadusta lainasta;

2O.8.L948 I 608: 2 ) ko rkoetua tyosu hteen perusteella saad usta la inasta;

HE: 3) etua tyosuhteeseen perustuvasta oikeudesta merkiti yhteis6n osakkeita taiosuuksia kdypdii hintaa

alempaan hintaan, jos etu on henkiloston enemmist6n kdytettivissii;

2O.8.L9481608:3)etua ty6suhteeseen perustuvasta oikeudesta merkitd yhteiscin osakkeita taiosuuksia

kdypiiii hintaa alempaan hintaan, jos etu on henkiloston enemmistdn kiytettivissd;

HE:4)tuloverolain (L535/L992) 66 5:ssd tarkoitettua ty6suhdeoption kdyttimisestd syntyvid etua tai

sellaista tyosuhteeseen perustuvaa suoritusta, joka mddrdytyy yhticin osakkeen arvon muutoksen

perusteella;

20.8.19481608: 4) tuloverolain (1535 /L992166 5:ssd tarkoitettua ty6suhdeoption kdyttdmisestd syntyvdd

etua tai sellaista tyosuhteeseen perustuvaa suoritusta, joka mddriytyy yhti6n osakkeen arvon muutoksen

perusteella;

HE: 5) palkkiota, joka annetaan tydnantajayhtion tai sen kanssa samaan konserniin tai muuhun vastaavaan

taloudelliseen yhteenliittymddn kuuluvan yhti6n viranomaisen valvonnan alaisessa arvopaperiporssissii

noteerattuina osakkeina, sijoitustalletuksena tai muulla vastaavalla tavalla, taikka osakkeiden sijasta osin tai

kokonaan rahana, edellyttden, ettd tdllaisen palkkiona saatavan edun arvo riippuu kyseisten osakkeiden

arvon kehityksestd palkkion lupaamisen jdlkeisend, vdhintiin vuoden mittaisena aikana;

2O.8.L9481608: 5) palkkiota, joka annetaan tyonantajayhtion tai sen kanssa samaan konserniin tai muuhun

vastaavaan taloudelliseen yhteenliittymdin kuuluvan yhtion viranomaisen valvonnan alaisessa

arvopaperipdrssissi noteerattuina osakkeina, sijoitustalletuksena tai muulla vastaavalla tavalla, taikka

osakkeiden sijasta osin tai kokonaan rahana, edellyttden, etti tdllaisen palkkiona saatavan edun arvo

riippuu kyseisten osakkeiden arvon kehityksestd palkkion lupaamisen j6lkeisend, vdhintddn vuoden

mittaisena aikana;

HE: 6)ty6matkasta saatua pdivdrahaa tai muuta kustannusten korvausta;

2O.8.L9481 608: 6) tyrimatkasta saatua pd ivd ra haa ta i m u uta kusta n n usten korva usta;

HE: 7) tycisopimuslain 2 luvun 14 5:n 1 momentissa tarkoitettua odotusajan palkkaa;

20.8.19481608:7)tytisopimuslain 2 luvun 14 5:n 1 momentissa tarkoitettua odotusajan palkkaa;

HE: 8)tydsopimuksen pSittimisestd maksettavaa korvausta tai muuta vahingonkorvausta;

20.8.19481608:8)ty6sopimuksen piittdmiseste maksettavaa korvausta tai muuta vahingonkorvausta;

HE: 9) henkilostorahastolaissa (934/2010) tarkoitettuja henkil6storahastoerii ja niiden lisdosia, jotka on

siirretty henkil6stdrahastoon tai henkilostdrahastosta nostettua rahasto-osuutta;

20.8.19481608: 9) henkilostorahastolaissa (934/2010) tarkoitettuja henkil6st6rahastoerid ja niiden lisdosia,

jotka on siirretty henkiltist6rahastoon tai henkilostdrahastosta nostettua rahasto-osuutta;



HE: 10) henkil6stdrahastolaissa tarkoitettuja henkil6st6rahastoerid ja niiden lisiosia, jotka on nostettu

henkilost<irahastolain 37 5:n perusteella kdteisend rahaston sddntdjen mukaan mddrdytyvdnd palkkiona

edellyttien, ettd eri on mddrdytynyt yrityksen kannattavuutta ja muita toiminnan tehokkuutta mittaavien

tekij6iden perusteella taiviraston taikka kunnan soveltaman tulospalkkiojirjestelmin mukaisesti;

20.8.19481608: 10) henkilcist<jrahastolaissa tarkoitettuja henkilostcirahastoerid ja niiden lisiosia, jotka on

nostettu henkildstorahastolain 37 5:n perusteella kiteisend rahaston sidntdjen mukaan mddrdytyvdnd

palkkiona edellyttden, ettd erd on miiriytynyt yrityksen kannattavuutta ja muita toiminnan tehokkuutta
mittaavien tekijciiden perusteella tai viraston taikka kunnan soveltaman tulospalkkiojdrjestelmdn

mukaisesti;

HE: 11) erid, jotka maksetaan tyrintekijdlle yhti<ikokouksen piitoksen perusteella voitonjakona tai

k6teisend voittopalkkiona edellyttden, etti kdteinen voittopalkkio maksetaan koko henkil6stolle eikd silld

pyritd korvaamaan tyoehtosopimuksen tai tydsopimuksen edellyttlmdd palkkausjdrjestelm6d ja ettd

kdteisen palkkion mddrdytymisperusteet ovat 10 kohdan ja henkilostcirahastolain 2 5:n 2 ja 3 kohdan

mukaiset ja ettd yhtion vapaan pddoman mddrd on suurempi kuin yhtiokokouksessa piStettdvin kdteisen

voittopalkkion ja osakkeenomistajille maksettavien osinkojen yhteismidrS;

20.8.19481608: 11)erid, jotka maksetaan tyontekijdlle yhtiokokouksen pddt6ksen perusteella voitonjakona

tai kiiteiseni voittopalkkiona edellyttden, ettd kdteinen voittopalkkio maksetaan koko henkilcistolle eikd

sillS pyritd korvaamaan tydehtosopimuksen tai tydsopimuksen edellyttdmdd palkkausjdrjestelmdd ja ette

kdteisen palkkion miSrdytymisperusteet ovat 10 kohdan ja henkil6storahastolain 2 5:n 2 ja 3 kohdan

mukaiset ja ettd yhti6n vapaan pddoman mddrd on suurempi kuin yhti6kokouksessa pddtettdvdn kdteisen

voittopalkkion ja osakkeenomistajille maksettavien osinkojen yhteismiird;

HE: 12) yhtidn osakkaan nostamaa voitto-osuutta tai osinkoa.

2O.8.L9481 508: 12) yhtion osa kkaa n nostamaa voitto-osuutta ta i osin koa.



LAKIEHDOTUKSET

1. TYOTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI

I OSA YLEISET SAANNOKSET

1 luku Lain keskeinen sisilto

1 5 Lain tarkoitus

2 5 Mddritelmit

3 I Ty<inantajan vakuuttamisvelvollisuus

4 5 Toimeenpano

5 5 Va paaehtoisesti jd rjestettdvi ty<ita patu rma- ja am mattita utitu rva

6 5 Vapaa-ajan tapaturmaturva

7 5 Korvausten ensisijaisuus

8 5 Ratkaisu lain soveltamisesta

2 luku Henki16llinen soveltamisala

9 5 Tycintekijdnd tehtdvd ty6

10 5 Johtavassa asemassa tehtdvd ty6

11 5 Maatalousyrittdjdn tyci ja apurahansaajan ty6

12 5 Urheilijan tyii

3 luku Alueellinen soveltamisala

13 5 Suomessa tehtivd tyo

14 5 Ulkomailla tehtivd tyd

I I OSA KORVATTAVAT VAHIN KOTAPAHTU MAT

4 luku Yleiset sddnndkset

15 5 Korvattavat vahinkota pahtumat

16 5 Ldd ketieteel lisen syy-yhteyden a rviointi

5 luku Tyotapaturmaa koskevat siinndkset

17 $ Tapaturma

18 5 Muut tapaturman aiheuttamana pidettdvdt vammat ja sairaudet



19 5 Tapaturman aiheuttama vamman taisairauden olennainen paheneminen

20 5 Tydtapaturma

21 5 Ty6ssd sattunut tapaturma

22 5 Tapaturma ty6paikan alueella

23 5 Tapaturma ty6paikan alueen ulkopuolella

24 5 Tapaturma erityisissd olosuhteissa

25 $ Tapaturma kotona tehtdvdssi ty6ssd ja tydssd, jonka suorittamispaikkaa ei ole mddritelty

6 luku Ammattitauteja koskevat siinn<ikset

25 5 Ammattitauti

27 5 Ammattitautiluettelo

28 5 Ammattitautina korvattava yldraajan jdnnetulehdus ja olkaluun sivunastan tulehdus

29 5 Ammattitautina korvattava rannekanavaoireyhtymd

30 5 Tydstd aiheutunut muun vamman taisairauden olennainen paheneminen

31 5 Ammattitaudin ilmenemisaika

32 5 Ammattitaudin korvausvelvollisuus

7 luku Tytiliikekipeytyminen, pahoinpitely ja toisen henkilon muu tahallinen teko seki henkinen
jdrkytysreaktio

33 5 Tyoliikekipeytyminen

34 5 Pahoinpitelyn ja toisen henkil6n muun tahallisen teon aiheuttama vahinko

35 5 Henkisen jd rkytysrea ktio ty<ita patu rma n seura uksena

III OSA ETUUDET

8 luku Sairaanhoidon korvaukset

36 5 Sairaanhoidon kustannusten korvaaminen

37 5 Korvattava sairaanhoito

38 5 Korvattavat tutkimuskulut, kun vahinko ei osoittaudu korvattavaksi

39 5 Korvaus vahingoittuneelle sairaanhoidosta aiheutuneista kustannuksista

40 5 Kunnan tai kuntayhtymdn oikeus tdyskustannusmaksuun

41 5 Julkisen terveydenhuollon ilmoitusvelvollisuus



42 5 Vakuutuslaitoksen oikeus ohjata vahingoittunut hoitopaikkaan

43 5 Yksityisessd terveydenhuollossa annetun sairaanhoidon kustannukset

44 5 llman maksusitoumusta annetun sairaanhoidon kustannukset

45 5 Maksusitoumusta edellyttdvin sairaanhoidon kustannukset

46 5 Euroopan unionin alueella annetun sairaanhoidon kustannukset

47 5 Kolmannessa valtiossa annetun sairaanhoidon kustannukset

48 5 Palkan korvaaminen tutkimusajalta, kun vahinko ei osoittaudu korvattavaksi

49 5 Palkan korvaaminen fysikaalisen hoidon ajalta

9 luku Muut kustannusten korvaukset

50 5 Matka- ja majoituskulujen korvaaminen

51 5 Hoitotuki

52 S Vaatelisd

53 5 Kodinhoidon lisdkustannusten korvaaminen

54 5 Erdiden henki16kohtaisessa kdytossd olleiden esineiden korvaaminen

10 lu ku Ansionmenetyskorvaukset

55 5 Ansionmenetyskorvaukset

56 5 Oikeus pdivdrahaan

57 5 Pdiviraha osittaisen tycikyvyttdmyyden perusteella

58 5 Sairausajan palkan perusteella midriytyvd pdiviraha

59 5 Vuositydansioon perustuva pdivdraha

60 5 Pdivirahan vdhimmdismddrd

61 5 Pdivdrahan vihentiminen vahingoittuneen mydtdvaikutuksen perusteella

52 5 Pdivirahasta tehtdvd palkansaajamaksujen vdhennys

63 S Oikeus tapaturmaeldkkeeseen

64 $ Ta patu rmae ld ke ositta ise n ty6kyvytt6 myyde n pe rustee I la

65 5 Tapaturmaeliikkeen myontdminen mddrdajaksi tai toistaiseksi

65 5 TapaturmaelSkkeen mdiri



57 5 Tapaturmaeliikkeen kerta korotus

68 5 Oikeus tapaturmaelikkeeseen vanhuuselikkeelld sattuvan vahinkotapahtuman perusteella

69 5 Kuntoutumisraha

70 5 Piitoimisen opiskelun estyminen

715 Vuosity6ansio

72 5 Pysyvdn muutoksen perusteella miSrdytyvd vuosityoansio

73 5 Vuosityriansio vahinkotapahtuman sattuessa tytissd vanhuuselikeaikana

74 5 Vuosity<ia nsio ammattita ud in ilmetessd va nhuuselikeaika na

75 5 Yrittdjdtoiminnan a nsioiden huomioon ottaminen vuosity6a nsiossa

75 5 PdStoimisesti ammattiin opiskelevan vuositydansio

77 5 Koululaisen vuositydansio

78 5 Nuoren henkikin vuosityriansio

79 5 Vd himmdisvuositydansio

80 5 Vuositydansion pydristdminen

81 5 Asetuksenantovaltuutus

82 5 Ansiomenetyskorvauksen perusteena oleva tyoansio

11 luku Pysyvdn haitan korvaaminen

83 S Haittaraha

84 5 Haittaluokan mddrittdminen

85 5 Haittaluokitus

86 5 Haittarahan mddrd

87 S Haittarahan maksaminen

12 luku Kuntoutuskorvaukset

88 5 Kuntoutuksen yleiset edellytykset

89 5 Ammatillinen kuntoutus

90 5 Ammatillinen kuntoutus ulkomailla

91 5 Ammatillisessa kuntoutuksessa olevan tyotapaturma- ja ammattitautiturva



92 I Kuntoutumisraha ammatillisen kuntoutuksen jdlkeen

93 5 Palveluasuminen

94 5 Pdivittiisissd toiminnoissa tarvittava apuvdline

95 5 Asunnonmuutosty6t

96 5 Tulkkauspalvelut vahinkotapahtuman aiheuttaman ndk6-, kuulo- tai puhevamman johdosta

97 S Sopeutumisvalmennus omaiselle

13 luku Vahingoittuneen kuoleman johdosta maksettavat korvaukset

98 5 Perhe-elike ja hautausapu

99 5 Lesken oikeus eldkkeeseen

100 5 Lapsen oikeus eldkkeeseen

101 5 Perhe-elSkeoikeuden edellytykset avioliitossa ja avoliitossa

102 S Perhe-elikeoikeuden alkaminen ja pS5ttyminen

103 5 Perhe-eldkkeen miSrd

104 5 Perhe-eldkkeen maksamisen estivi seikka

105 5 Leskeneldkkeen lakkaaminen ja kertasuoritus

106 5 Leskeneldkkeen tulosovitus

107 5 Leskeneldkkeen tulosovituksen ajankohta

108 S Hautausapu ja vainajan kuljetuskustannukset

IV OSA ETUUKSIEN TOIMEENPANO

14 luku Korvausasian vireilletulo

109 5 Va hingoittu neen velvollisuus ilmoittaa va h inkota pa htumasta

110 5 Ty<inantajan velvollisuus tehdd vahinkoilmoitus

111 5 Korvausasian vireilletulo

1 12 5 Vakuutusla itos, jol le ilmoitetaa n va hi n kota pa htumasta

113 5 llmoituksen tekeminen vakuuttamattomassa tyrissi sattuneesta vahinkotapahtumasta

114 5 llmoituksen siirto ja vakuutuslaitosten erimielisyys

115 5 Korva usasia n vireil letulosta ilmoittam i nen va h ingoittuneelle



116 $ Korvausasian vireille saattamista koskeva m5Srdaika

15 luku Asianosaiset ja puhevallan kiyttd korvausasiassa

117 5 Asianosaiset

118 $ Puhevallan kiytto

16 luku Vakuutuslaitosta koskevat menettelysiSnnokset korvausasiassa

119 5 Korvausasian selvittiminen

120 5 Ammatillista kuntoutusta koskevan selvittelyn aloittaminen ja selvittelyn joutuisuus

121 5 Korvausasian kdsittelyyn osallistuva lddkdriasiantuntija

122 5 Asiakirjan saapumismerkintd

123 5 Lausunnon pyytdminen ta paturma-asiain korva usla utakunnalta

124 5 Korvausta koskevan piStoksen antaminen asianosaiselle

125 5 PeAtoksen antaminen ty6nantajalle

126 5 Peet6ksen antaminen erdistd maksuista ja kustannuksista

127 5 Asianosaiselle annettavan pi5toksen perusteleminen

128 S Peat6ksen antamista koskeva miiriaika

129 S Paatdksen tiedoksiantotapa

17 | u ku Va hingoittu n utta koskevat menettelysid n ndkset korva usasiassa

130 5 Eriiden kulukorvausten hakeminen

131 5 Avoliittoon perustuvan leskenelikkeen hakeminen

132 5 Asia nosa isen velvollisu us ed istdd korva usoike uden se lvittd m istd

133 5 Vahingoittuneen velvollisuus edistdd ammatillisen kuntoutuksen toteutumista

134 5 Vahingoittuneen velvollisuus mennd tutkimuksiin

135 5 Vahingoittuneen velvollisuus ottaa vastaan hoitoa ja kuntoutusta

136 5 Velvoll isu us ko rva ukseen va ikuttavien tietojen ilmo itta m iseen

18 luku Korvauksen maksaminen

137 5 Korvauksen maksamista koskeva mdiriaika

138 5 Korvauksen eriintyminen



139 5 Korvauksen maksutapa

140 5 Korvauksen maksaminen mddrdaikaisena

141 S Korvauksen tarkistaminen olosuhdemuutoksen takia

142 5 Korvauksen ennakon maksaminen ilman pdit6std

143 5 Korvauksen maksaminen tycinantajalle ja sairauskassalle

144 5 Takautuvan korvauksen maksaminen eldkelaitokselle

145 5 Takautuvan korvauksen maksaminen ty6tt6myysetuuden ajalta ty6tt6myyskassalle ja

Kansaneld kelaitokselle

1-46 5 M uun ta kautuvan korva uksen maksa minen Kansa neldkelaitokselle

147 5 Korvauksen maksaminen kunnalle

148 5 Mddrdaika maksuvaatimuksen ilmoittamiselle

149 5 Ansionmenetyskorvauksen maksun keskeyttdminen vankeusrangaistuksen ajalta

150 5 Korvausten maksamisen etusijajdrjestys

19 I u ku Velvoitteiden laim in ly6 n nin me rkitys korva usasia n kdsitte lyyn

151 5 Korvausasian vireille tulon viivdstymien vahingoittuneen laiminly6nnin johdosta

152 5 Korvausasian vireille tulon tai kdsittelyn viivdstyminen tyonantajan laiminlydnnin johdosta

153 5 Korvausasian k6sittelyn ja maksun keskeyttdminen sekd asian ratkaiseminen

154 5 Kuntoutuksen keskeytyminen

155 5 Takautuvan korvauksen maksaminen keskeyttdmisen jdlkeen

156 5 Hoitoa ja kuntoutusta koskevan velvoitteen laiminlydnnin vaikutus korvaukseen

157 5 Viivdstyskorotus

158 5 Hakemus korvausasian siirtymistd Tapaturmavakuutuskeskukselle vakuutuslaitoksen viivdstymisen

159 5 Korvausasian kdsittely ja korvauksen maksu Tapaturmavakuutuskeskuksessa

160 5 Viivistyneen asian kasittelystd aiheutuneiden kustannusten maksaminen

V OSA VAKUUTTAMINEN JA VAKUUTUSMAKSU

20 luku Vakuuttaminen

161 5 Vakuutuksen ottaminen

162 5 Vakuutuksen mydntdminen ja alkaminen



163 5 Jatkuva ja mddrdaikainen vakuutus

164 5 Vakuutuksenottajan ilmoitusvelvollisuus vakuutusta otettaessa

165 5 Vakuutuksenottajan ilmoitusvelvollisuus vakuutuksen voimassa ollessa ja pddttyessd

166 5 Vakuutusmaksun mddrddminen

167 5 Jatkuvan vakuutuksen siirtdminen toiseen vakuutusyhti66n

168 5 Vakuutuksen lakkaaminen vakuutuksenottajan maksukyvyttdmyyden tai tuntemattomuuden

169 5 Vakuutuksenottajan konkurssi

170 5 Vakuutuksen lakkaaminen vakuutusyhtion konkurssin johdosta

21 luku Vakuutusmaksun mddriytyminen ja maksaminen

171 5 Vakuutusyhti6n maksuperusteet

172 5 Tilastohistoria

173 5 Vakuutusmaksun perusteena oleva tyriansio

174 S Vakuutusmaksu

175 5 Vakuutuksenottajan tiedonsaantioikeus vakuutusmaksun perusteista ja kehityksestd

176 $ Tapaturmavakuutuskeskuksen ylldpitdmi riskiluokitus

177 5 Viivdstyskorko ja perintdkulut

178 5 Vakuutusmaksun vanhentuminen

179 5 Vakuutusmaksun ulosottokelpoisuus

180 5 Aiheettomasti maksetun vakuutusmaksun pa la utuksen va nhentuminen

181 5 Osakkaan tai yhti6miehen vastuu vakuutusmaksusta

22 luku Vakuuttamisen valvonta

182 5 Vakuuttamisen yleisvalvonta ja pakkovakuuttaminen

183 $ Vakuutusrekisteri

184 5 Vakuutusyhti6n valvontavelvollisuus

185 5 Tyosuojeluviranomaisen valvontavelvollisuus

186 5 Vakuutusmaksua vastaava maksu

187 5 Laiminlycintimaksu



188 S Vakuutusmaksua vastaavan maksun ja seuraamusmaksun mddrddminen

189 5 Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlydneen tyonantajan omavastuu

190 5 Korva usoikeuden menettdminen

191 5 Vakuuttam isvelvoll isu uden kiertdm inen ja vid rin kdytt6

VI OSA TOIM EENPANOJARJ ESTELMA

23 luku Vakuutuslaitokset

192 5 Tdmdn lain mukaista vakuutusta harjoittavat vakuutusyhtidt

193 5 Valtiokonttori

194 5 Vakuutuskannan luovutus

24 luku Tapaturmavakuutuskeskus

195 5 Tapaturmavakuutuskeskuksen tehtivdt

196 5 Tapaturmavakuutuskeskuksen palvelutehtdvdt

197 5 Muutoksenhaku ja oikaisumenettelyt Tapaturmavakuutuskeskuksen antamaan piitokseen

198 5 Tapaturmavakuutuskeskuksen jdsenet

199 5 Tapaturmavakuutuskeskuksen toimintakulujen rahoitus

200 5 Tapaturmavakuutuskeskuksen toimielimet

201 5 Yleiskokous ja sen tehtdvdt

202 5 Hallitus, sen toimikausija pddt6svaltaisuus

203 5 Hallituksen tehtdvit

204 5 Toimitusjohtaja ja hdnen sijaisensa

205 5 Toimitusjohtajan tehtdvdt

206 5 Tapaturmavakuutuskeskuksen sddnnot

207 S Yhdistyslain soveltaminen

25 luku Tapaturma-asiain korvauslautakunta

208 5 Tapaturma-asiain korvauslautakunta

209 5 Ta patu rma-asiain korva usla uta kun na n kokoonpa no

2 10 5 Ta patu rma-asiain korva usla uta ku n na n la usu ntopyyntdmenettely



26 luku LakisS5teisen tapaturmavakuutuksen yhteistakuu

211 5 Vakuutuksenottajan lisivakuutusmaksuvelvollisuus

212 5 Vakuutusyhtioille mddrdttivd yhteistakuumaksu

27 luku Lakisddteisen tapaturmavakuutuksen jakojdrjestelmd

213 5 Jakojdrjestelmi

214 5 Vakuutuskannan siirron tai luovutuksen vaikutus jakojdrjestelmdmaksuun

28 luku Erindiset sdinnokset

215 5 Ty6suojelumaksu

215 5 Tilastotutkimus

217 5 Tydtapaturma- ja ammattitautirekisteri

218 5 Tapaturmavakuutuskeskuksen tilasto- ja tutkimustoiminta

VI I OSA M U UTO KSE N HAKU, O I KAISU M E N ETTE LYT JA TAKAISI N PE RI NTA

29 luku Muutoksenhaku

219 $ Muutoksenhakuelimet

220 5 Muutoksenhakuoikeus

221 5 Peatdksen tdytdnt66npano

222 5 Perustevalitus

223 5 Muutoksenhakuaika ja valituksen toimittaminen

224 5 ltseoikaisu ja valituksen siirto muutoksenhakuelimelle

225 5 Muutoksenhakuajan jdlkeen tullut valitus

226 5 Lausunnon pyytaminen tapaturma-asiain korvauslautakunnalta

30 luku Oikaisumenettely, pidtoksen poistaminen ja takaisinperinta

227 5 Asia- ja kirjoitusvirheen korjaaminen

228 5 Lainvoimaisen pidt6ksen oikaisu

229 5 Lainvoimaisen pddtoksen poistaminen

230 5 Takaisinperintd

VIII OSA VAPAAEHTOISET VAKU UTUKSET



231 5 Vapaaehtoiset ty6ajan ja vapaa-ajan vakuutukset

232 5 Yrittiijiin vapaaehtoinen tyoajan vakuutus

233 5 Alle 18-vuotiaan yrittdjdn oikeus saada vapaaehtoinen tydajan vakuutus

234 5 Yrittijdn vapaaehtoisen tyoajan vakuutuksen mydntdminen

235 S Vakuutusyhtion oikeus irtisanoa yrittdjdn vapaaehtoinen tyoajan vakuutus

236 5 Yrittijin vapaaehtoisen tyoajan vakuutuksen pddttyminen yrittdjin eldkelain tarkoittaman

237 5 Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vapaaehtoinen vakuutus

238 5 Vapaaehtoinen vapaa-ajan vakuutus tyontekijoille

239 5 Vapaaehtoinen vapaa-ajan vakuutus yrittdjdlle

240 5 Rajoitukset vapaa-ajan vakuutuksen perusteella korvattaviin vahinkotapahtumiin

241 S Vapaa-ajan vakuutuksen perusteella maksettavasta korvauksesta tehtdvdt vdhennykset

242 5 Vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen perusteella korvattava sairaanhoito

243 5 Vapaaehtoinen tyoajan vakuutus ulkomailla ty6skentelevdlle ty6ntekijdlle

244 5 Vapaaehtoista vakuutusta koskevat poikkeukset vuosityoansion miSrddmisessd

IX OSA ERINAISET SAANNOKSET

31 luku Tietojen antaminen, saaminen ja salassapito

245 5 Sovellettavat siinn6kset

246 5 Vakuutuksenottajan taloudellista asemaa koskevat tiedot

247 5 Vahingoittuneen tai hdnen edunsaajansa oikeus saada korvausasiaansa koskevia tietoja

248 S Tydnantajan oikeus saada tietoja

249 5 Oikeus saada tietoja asian ratkaisemiseksija lakisidteisten tehtivien toimeenpanemiseksi

250 5 Vakuutusyhtion ja Tapaturmavakuutuskeskuksen valvontaan liittyvd tarkastusoikeus

251 5 Tietojen tarkistaminen tyonantajan asiakirjoista

252 5 Vakuutuslaitoksen ja Tapaturmavakuutuskeskuksen oikeus antaa tietoja

253 5 Tapaturmavakuutuskeskuksen ja vakuutusyhtion oikeus tietojen oma-aloitteiseen luovuttamiseen

254 5 Vakuutuslaitosten velvollisuus antaa tietoja Tapaturmavakuutuskeskukselle

255 S Vakuutusyhtion velvollisuus luovuttaa tietoja vakuutusrekisteriin



255 5 Tapaturmavakuutuskeskuksen oikeus saada tietoja

257 5 Tapaturmavakuutuskeskuksen ja vakuutusyhtididen oikeus saada tietoja valvontaa varten

258 5 Tapaturma-asiain korvauslautakunnan oikeus saada tietoja

259 5 Tapaturmavakuutuskeskuksen oikeus antaa tietoja

250 5 Vastuu tietojen oikeellisuudesta edelleen luovutustilanteissa

251 5 Tietojen maksuttomuus

252 5 Terveydentilatiedoista maksettavat korvaukset

263 $ Tydnantajan tapaturmaluettelo

254 S Tekninen kdyttriyhteys

32 luku Erindisid sddnnriksid

255 5 Rahamddrien ja korvausten tarkistaminen ty6eldkeindeksilli ja palkkakertoimella

265 5 RahamS6rien pydristiminen

267 S Vakuutuslaitoksen ja Tapaturmavakuutuskeskuksen takautumisoikeus

268 I Vakuutuslaitoksen ja Tapaturmavakuutuskeskuksen oikeus saada takaisin maksamansa

tdyskustannusmaksu

269 5 Timin lain ndhtivilld pitdminen

270 5 Virka-apu

2715 Esteellisyys

272 5 Asiakirjojen sdilyttiminen

273 5 Ulosmittaus- ja siirtokielto


