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OI KEU SM IN I STERIO Lausunnot <lausunnot@om.fi >

Tiedoksi: OM Osastosihteeri Kirsi Nevalainen <kirsi.nevalainen@om.fi>.
STM Tiedottaja Peter Lindstrdm

Viite: Oikeusministeri6n siihk6postikutsu:
Date:

peter.lindstrom@stm.fi
er&

:

Ll ?2

fut

Thu,20 Mar2014 07:18:36
From: OM Lausunnot <lausunnot@om.fi>
To: ASBA(Asbestialtistuneidenliitto)ry<asbesti@dnainter
Lauri L6,nn lauri.lonn@keskiespoo.net
Subject: Kutsu kuulemistilaisuuteen ja lausuntopyyntd - Luonnos hallituksen
esitykseksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta OM 4 I 32/2006

Asiat: A.

Pyydetty ASBA (Asbestille altistuneiden liitto) ry:n hallituksen 10.04.2014
kokouksen lausunto perusteluineen:
- Tiiydennyksenii ASBA ry:n hallituksen jiisenen (LOnn) "kannanottoihin"
27 .03.2014 kuulemistilaisuudessa klo 1 3 :00 - I 4:30 Oikeusministeridn
julkisuussalissa / Luonnoksesta hallituksen esitykseksi vakuutusoikeuslain
muuttamisesta OM 413212006

B. Tiedustelu Oikeusministeriiille onko ASBA ry:n mahdollista saada samoin
perustein, kuin kohdassa ( A ):
Oikeusministeriiiltii siihk0postikutsu liihitulevaisuudessa kuulemistilaisuuteen ja / tai lausuntopyyntti:
- STM Tiedotteen 04.1 1 .2013 Tapaturmalainsiiiidiinndn kokonaisuudistuksesta,
Josta saimme tiedon vasta27.03.2014, kun Kuluttajaparlamentin pii2isihteeri
Jenni Vainioranta "viilitti" STM:n tiedottaja Peter Lindstrdm'in ltihettiimiin
s[hkdpo stin ( i lm an liihety sp[iviiii), j o ssa kerrotti in, ettii :
Sosiaali- ja terveysministerid on julkaissut verkossa teemasivuston vakuutusl?iiiktirij [d este lmSstli.
- Koska ministeri Paula Risikon "epdviralliset" ja viralliset piiZiasiassa jiiiivit
(4 -kantaisesti kootut vakuutusyhtid sidonnaiset) tydryhmiit ovat tietoisesti
jtittiineet ottamatta huomioon Kuluttajaparlamentin 01.10.2012 tiiysistunnon
yksimielisen piiiitdksen, ettii:
- Vakuutuslaitosten ja muutoksenhakuelimien vakiintuneita kiiytiinttijii,
sekii lainsiindflntiijii tulee muuttaa vakuutetun (kuluttajan) oikeusturvan
parantamiseksi.

ikkd Tuula Kivari j Zirj esti ensimmtiisen kerran AS BA : I le kutsun oikeusm

steridn
kuulemistilaisuuteen. sekii mahdollisuuden antaa lausunto 14.04.2014 mennessii:
Oikeusministeridn luonnoksesta maaliskuulta20l4 uudelleen kAsiteltavaksi
ottamasta, hutikuussa 201 1 rauenneesta hallituksen esityksestii (HE 28112010)
eduskunnalle / OM 413212006, Vakuutusoikeuslain muuttamisesta, josta on myds
vakuutusoikeuden toiminnan kehittamistydryhm?in (Tydryhmiimietintd 2009: l0).
I

-
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i
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(
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jonka
ASBA (Asbestille altistuneiden liitto) ry on ainoa valtakunnallinen yhdistys,
"on koota asbestille altistuneet yhteen
sii?intdjen 2 $:n mukaisesti tarkoituksena mm.
j a t o i i i a hei dan e dunv alv oj an aan v ir ano m a i s i i n i a e d i s t ri d j tis e nt e n hyt inv o int i a,
'rukea
heitrj sairaudessansi selu) jrirjestriti kuntoutus'ia virkistystoimintaa, seki anoa
avustuksia ja kertitci varoia toiminnan edistrimisel<si" '
joista
Kuulemistilaisuuteen 27.03.2014 kutsutuista, tilaisuuteen oli tullut puolet,
suurin osa edusti tahoja, jotka olivat vuosina 2009 - 201 I osallistuneet kyseisen
lakiesityksen valmisteluun:
io v. 201 I
- Kesiustelun aikana ilmeni, ert) keskeiset tyomarkkinajtirjestot olivat
niin merkittdyristi erimieltti, hallituksen esityksen (HE 2Sl/2010) joistain kahdista
s rauke s i'
v akuutus o i ke us I ain muut tami s e n, i onka t aki a e s ity
keskei set tydmarkkinai tiriestdt ol ivat harvinai sen yksimiel i si2i si i
luonnoksessa maaliskuulta 2014 sivuilla 18 - 24
@iteiion
nle mahdollista,
mahdollista- .;on
iOnka takia
^r^-.:lr^ asioilla
^^:^:ll^ ,,^t.,,,,+,,.^iLo,'olain
muuttaminen ei ole
vakuutusoikeuslain mrrrrftcminen
olevilla
asioista:
seuraavista
mielipiteitii
Oik.*.iritt.ri6n virkailijat kyseliviit
3. Keskeiset tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
3.1 Tavoitteet
3.2 Keskeiset ehdotukset

ASBAry:n

LAUSUNTO

Tiiydentiiviinii lausuntona ASBA (Asbestialtistuneiden liitto) ry toteaa, ettii
Oikeusministeritin uudelleen kiisiteltiiviiksi ottamaa, eduskunnassa huhtikuussa
201 1 rauennutta, vakuutusoikeuden toiminnan kehittiimistyiiryhmiin
(Ty6ryhm2imietinnon 2009 : I 0), sekii tyiiryhmiin ehdotusten ja saatujen
lausuntojen pohjalta valmisteltua, hallituksen esitystii eduskunnalle laiksi
vakuutusoikeuslain muuttamiseksi (HE 2Sl 12010) edellyttiimiillii tavalla, ei tule
18

-

24 esitetvillii tai muilla toimenpiteillii.

PERUSTELUT
Koska hallituksen esityksessii (HE 28ll2}10) / OM 4l32l2006,joka raukesi vuonna
201 1, sekii sita taydeni?iviissti oikeusministeriOn luonnoksessa maaliskuulta20l4:.

- Hallituksen eiityksesse

Eduskunnalle

laiksi

vakuutusoikeuslain

muuttamisesta
Ei ole otettu millii?in tavalla huomioon ASBA (Asbestialtistuneiden liitto) r),:n
),ksimielistii
it
p2i2itdst?i. jonka mukaan:
- Krtrtt"J"p"rl".entti vaatii, ettii vakuutuslaitosten ja muutoksenhakuelimien
piiiit6ksentekoa ja lainsiiiidiintdii tulee muuttaa kuluttajan (vakuutetun) oikeusturvan parantamiseksi.
taatOr ju ASBA ry:n edustajan / Henrik Karell jiirjestdpuheenvuoro annettiin
eduskuntaryhmien edustajille 23.10.2012 Eduskuntatalon lehdistdhuoneessa.
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em'
Edellii mainitut asiakirjat, sekii kansanedustajan pyyttimln lisiiselvityksen
19'03'2014:
liihett[nyt
j[sen
L6nn
Lauri
asioista on ASBA ryn r,uttituksen
liitteen['
Oikeusministeri6n osastosihteeri Kirsi Nevalaiselle siihkdpostin
Edellii mainitut asiakirjat. sekii

narantamiseksi.

Sillii vakuutetun (kuluttajan) oikeusturvaa ovat erittiiin merkittiiviisti heikentiineet
ja ohjeet'
vakuutuslaitostenja muutoksenhakuelinten "vakiintuneet kiiytiinniit"
:
jotka on suunnitelmallisesti "laillistettu", kuten esimerkiksi

1. Vakuutusyhtiiiiden vakiintuneet kiiyt?inniit, lainauksina kirjasta:

1 991
oikeuspoliittinen tutkimuslaitosl 07 ISBN 95 l-704-135-7 Helsinki
Niemi i{urnu, Vakuutusvilppi, Ongelman inventointi
maksaa'"
- "Yhti6n kannalta juttu on hyvin hoidettu, jos korvauksia ei tarvitsevahinko- ,'Sitten on viel?i kummallista, ettii myyntipuolta palkitaan, mutta
kiisittelijii?i ei, vaikka hln toiminnallaan s62ist?i?i yhtidn rahoja"
,,Jos nayttti ei ole sataprosenttinen, silloin pitaa tehda oikeudellinen arvio
siita, ettii miten jutussa tulee kiiymiitin'"
- ',Ongelmu on 1.utkuirtu niin, ett[ tehdiiiin hylkypiiiitds ja jaiidiiiin odottamaan,
miti asiakas tekee. Ja monesti tapahtuu niin, ettei kaveri ollenkaan valita'
- "Se on sellaista peli2i, mikii pitiiii osata pelata oikein ja tah?in mennessh me on
osattu se hyvin eikl mit?itin ihmeitii ole tullut takkiin'"
- "Poli iseil le on luettelot vakuutusyhtiOiden poliisiyhteyshenkilOist2i'
Systeemi toimii erittiiin hYvin.
ei
,,yhteisty6
on henkilokohtiisella tasolla aika tiivistii. Meidln asiakkaista
-

-

kukaan'kilpai le, j oten yhte i sty6l le on j atko ssakin ede I lytyksizi. "
,,Me ollaant?iysin organisaation ulkopuolinen taho. Me ei olla minkiiiin
korvaus- tai vakuutrislinjan alaisia eli niill[ ei ole mitiiiin miiiiriiysvaltaa.
,,Tutkinta tulisi toimenkuvankin mukaan suorittaa puolueettomasti asioihin
suhtautuen el i mahdo I I isimman obj ektiivisesti'
Eli ei olla yhtioo,n piiin kallellaan."
"Yhteiskunnan kannalta on kallista ja hidasta, jos jutut aletaan selvitt?i2i
v

iranomai skoneistossa."

,'Lakisiiiiteisissit vakuutuksissa ei voi vakuutusehtoja edes tiukentaa'"
,'Kyll?i se sille puolelle kaatuu, ettti valvontaa lisiittiiin, jos vakuutusmuoto

kiiy ongelmalliseksi."
"seurantajiirj estelm?i on kuitenkin puutteellinen'"
,,VakuutwytrtiOid.n maksuhalukkuuteen, reiluuteen ja oikeudenmukaisuuteen
saatetaan nykyaan suhtautua aikaisempaa epiiluuloisem_min."
,'yhti6ita ei enM koeta aitoina sopimuspuolinA vaan pikemminkin vastapuosuuren taloudell isen voiton
I ina, j oiden p:ddmddrd on mahdollisimman

tavoittelu."
',llmoituksessa voisi mielestiini aivan hyvin lukea, ettii ilmoituksen antaja
vakuuttaa kaiken kertomansa omantunnon kautta oikeaksija lis?iksi siin[ voisi
olla ilmoitus siitii, ettii vakuutuspetos on rikoslain mukaan rangaistava teko."
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,,poliisin taholta on ilmeisesti ministeritasolle saakka liihtenyt jonkinlainen
aloite siita, ettii tutkinnallisesti vakuutusyhtidille tulisi antaa entistii enemmdn
vastuuta vahinkotutkimuksista."
"palvelun ostossa liihdet?iiin kyll?i v2ilrille jiiljille, koska ei me pelkiistiiiin
luoda rikostilaisuuksia ja poliisi on yhteiskunnallinen palvelujen antaia'"
',Mieluummin niin piin, ettii ostetaan poliisista pois ne henkildt, jotka toimivat
etsivin[ pankeissa ja vakuutuslaitoksissa."

-

2. Muutoksenhakuelimissii piiltiikset tehdiiiin niin sanotulla LIITOS- PliliTOS
Riitta-Leena Paunio
-menettelyllii, jonka eduskunnan apulaisoikeusasiamies
48912198.
Dnro
/
30.12.1998
piiiittiksessiiiin
katsoi lakiemme vastaiseksi
3. Vakuutuslaitosten ja muutoksenhakuelinten liiflkiireille on lisiiksi laadittu
vakuutuslaitosten tavoitteiden mukaiset toimintaohjeet:
- Vakuutusliiiiketieteen erityispiitevyys -tutkinto
Joka on hyv[ksytty vain Liiakiiriliiton valvomaan sisiiiseen koulutusohjelmaan;
Liiiiklriliiton hallituksen kokouksessa 17.03.1994, tarkistettu 29.01 .2007.

4.

Esimerkkeinii vakuutuslaitosten ja muutoksenhakuelimien vakiintuneiden
kfiytfinttijen sekii vakuutusliilkiiritutkinnon" laillistamiset,

4.1
-

4.2

-

Kun ajantasaiseen tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) lisiittiin uusi I .1.1997
voimaan tulleella la\lla(20.12.199611204) 41 d $:
Jos vakuutuslaitoksessa kasiteltiivii korvausasia koskee lii?iketieteellisen seikan
arviointia, laillistetun ll2ikiirin on osallistuttava asian k?isittelyyn ja merkittiivii
kannanottonsa asiakirj oihin.
Silloin laillistettiin vakuutuslaitosten vakiintuneet kiiytiinniit (l):
OTE tutkimuksesta: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 1 07
ISBN 951-704'135-7, Hakapaino Oy Helsinki l99l
Hannu Niemi: Vakuutusvilppi ongelman inventointi
Seuraavan kerran tapaturmavakuutuslain (60S/1948) 4l d S muutettiin
1.7.2004 voimaan tulleen lain (24.6.20041545) 41 d $:lla vastoin voimassa
olevan terveydenhuollon ammattihenkiliiistii annetun lain (5 99l I 9 9 4) 23

$:ii kuulumaan:

Jos vakuutuslaitoksessa kasircltAva korvausasia koskee liitiketieteellisen seikan

arviointia, laillistetun l?iiikiirin on osallistuttava asian valmisteluun ja merkitt[vii kannanottonsa asiakirjoihin. Vakuutuslaitoksen l?iiikiiri voi merkitii kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkil6istii
ja
annetun lain (55911994) 23 $:ssii siiiidett-vjii l?i?ikintdlaillisia todistuksia
lausuntoj a koskev ia muotovaatimuksia.

4.21 Koskemaan kaikkia tapaturmavakuutuslain

(608/1 948) mukaan makset-

tavia korvauksia:

-

Vastoin hallituksen esityksen (HE 6212004) periaatteellista sisiiltdii, sill?i:
Hallituksen esityksessii ehdotetaan muutettavaksi pii?itoimisten opiskelijoiden

ASBA ry:n hallituksen 10.04.2014 kokouksen
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pfliviirahakorvausta koskevia tapaturmavakuutuslain sii6nn6ksiii siten, ettii ne
nykyistti paremmin vastaisivat tapaturmasta aiheutuvaa menetystii.
piiiitoimiselle opiskelijalle maksettaisiin tapaturmaa seuraavan neljtin viikon
ajalta p[iv6raha tapaturmavakuutuslain mukaisen viihimmiiisvuositydansion
perustlella, kun lyhytaikainen opiskelun vaikeutuminen, ei yleensii lykkad
valmistumista.

-

piiiviiraha maksettaisiin kuitenkin aina vtihintiiiin tyiinantajan maksaman
sairausajan palkan tai tapaturmaa edeltiiviin neljiin viikon tyiiansioiden
johdosta
suuruise-na, mikiili piiltoiminen opiskelija menettiiii tapaturman
opiskelun aikaisia tytiansioita.
Lislksi esityksellii selkeytett[isiin vakuutuslaitoksen asiantuntijalli[k[rin
korvaus asian kiisittelyn yhteydessd antaman "liiiiketieteellisen arv ion"
merkitysta. T6llaista kannanottoa ei pidetttiisi ulkopuolisena liiiikiirinlausuntona, j oka edel lytt?iisi eril listii asianosaisen kuulem ista.
Hallituksen esityksen (HE 6212004) mukaan lakimuutosta perusteltiin vain
ja ainoastaan piikaaikaiselle opiskelijalle maksettavien tapaturmavakuutuslain
mukaisten korvausten kiisittelyn nopeuttamisella'
Tiimiin tapaturmavakuutuslain (608/1948) 4l d $:n kohdalla kuitenkin
valiokunnassa "maininta pitkIaikaisesta opiskelijasta unohdettiin", koska
seoli vakuutuslaitosten tavoitteiden mukainen ja kasiteltiin kiireellisenii
,'ne

tiiysi stunno i s sa kan sane dustaj at e iv?it
saaneet kiiytttiii yhtliZin puheenvuoroa, j onka v o i todeta i stuntopdytiikirj o i sta
l

ikannan" valvoessa, ettd

ne lj iiss?i

ja olen antanut'litselleni" kertoa vuonna 201 I pidetyn Kuluttajaparlamentin
ensimmiii sen ttiysi stunnon lounastauolla'

3.3

jiilkeen 1.7.2004 voimaan tulleen lain (24.6.20041545) 41 d S on kloonattu
sellaisenaan mm. kaikkiin eliikelakeihin'
Sen

ja keskenliin
Edellii olevat eriiitii esimerkkejii useista "vakiintuneista kiiytiinndistfi"
ja
muutoksenhakulakisiiiiteisten
ristiriitaisista laeista, jonka takia vakuutuslaitosten
lainsiifldiintiiii tulee muuttaa'
ja
sekii
toimenpiteitii,
kiiytiintiijii
vakiintuneita
elinten
jotta vakuutettujen (kuluttaj ien) oikeusturva paranee, ios samalla:
- Kansallisen sovun mukaisesti sovitut SOfg- I gnfO- vas

mukaisesti.

- lu r*truvat

keriizimillliiin varoilla vastuualeillaan tuotetut, tutkimukset, ennalta
ja uudelleen kouluehk?iisevtit ja akuutit toimenpiteet, sekii hoidot, kuntoutukset
tukset.

taraturmavakuutuslain mukainen Vakuutusoikeus erikoistuomioistuimena'
lottoin niistii sii?istyviit rahat voidaan kiiyttti2i mm. kest?ivlysvajeen poistamiseen.
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yksityishenkilititii koskevat voimassa olevien lakien, asetusten ja viranomaismiiiiriiysten vastaiset ,'kflytiinniit", toimenpiteet ja menettelyt, sekfl muut riita-asiat
ja raastutuiee viimeistiiiin SOTE- / ERVA- uudistuksen jiilkeen ratkaista knrfljiivan oikeuksissa, sekii tarvittaessa hovioikeuksissa ja Korkeimmassa oikeudessa:

-

-

Koska nytvoimassa olevat lait ovat keskenii?in ristiriitaisia, Suomen perustuslain,
ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen, sekii Suomen valtion ratifioimien kansainv?ilisten sopimusten vastaisia, joten ne on mahdollisimman pian muutettava, etld
yksil6n (vakuutetun) oikeusturva silta osin paranee Suomen "oikeusvaltiossa".
Tiimii on tiirkeii peruste sille, ettii miksi hallituksen esitytii (HE 281/2010),
I OM 413212006, joka raukesi vuonna 2011, sekii sitfi tiiydentiiviiii uutta
OM:n luonnosta 2014 hallituksen esitykseksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta ei tule toteuttaa.

Samat perustelut koskevat myiis luonnosta 04.1 I .2013 HALLITUKSEN
I2O )
ESITTYKSESTA TYOTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAIKSI (luonnosta
JA ERAIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI, sekii siihen perustuvaa
O4.I I.2OI3 VALTIONEUVOSTON ASETUSEKSI AMMATTITAUTILUETTELOSTA
(____/ 20J, joka annettu :
Valtioneuroston piizit6ksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeridn
20- annetun tydtapaturma- ja ammattipiiiv?inii
esittelystii, saadeiaan
nojalla:
tautilain (J20) 27 $:n 1 momentin
-kuuta

-

Nokialla 10.04.2014
ASBA (Asbestialtistuneiden liitto) ry

MATTI RONKA
Matti

Rdnk2i, puheenjohtaja

MATTI ROUKIO
MattiRoukio, sihteeri

LIITTEET:
I

.

Pyydetty lisiiselvitys kansanedustaj alle 3 0.05.20 I

2- Kuluttajaparlamentin Ol.lO.2012tiiysistunnon yksimielinen ptiiitds, ettii
ja
vakuutusiaitosten ja muutoksenhakuelinten k?iyt2intd'jii, p?i2itdksentekoa
lainstitid?intd?i tulee muuttaa kuluttajan (vakuutetun) oikeusturvan paranta-

miseksi.

3. ASBA ry:n jiirjestdpuheenvuoro / Henrik Karell (oli saatavissa kirjallisena)

Kuluttajaparlamentin 0l.lO.2012tiiysistunnossa, sekii luovutettu 23.10.2012
Eduskunnassa eduskuntaryhmien edustajille Kuluttajaparlamentin 01.10.2012
t2iysistunnon yksimiel isen piiiitdksen li itteeksi,

711.4
30.5.2013 /

$ydetty lisiiselvitys kansanedustajalle:

Lauri Ldnn

PYYDETTY LISASELVITYS KANSANEDUSTAJALLE

Viitteet:

Kuluttajaparlamentin 1.10.2011 tf,ysistunnon yksimielinen piiiitiis (2);
ASBA:n valmisteltu jiirjest$puheenvuoro 1.10.2012 / Henrik Karell (3):
emmat annettu Eduskuntaryhm ien edustaj i I I e 23 . I 0 .20 12
luovutusti lai suudessa Eduskuntatalossa'

M

o

I

Kansanedustaja Jari Lindstrtim

Asiat:

:

j 2irj estety ss2i

Lisiiselvityspyyntii 06.11 -2012;

Miksi jamiten Kuluttajaparlamentin l.l0.20t2tiiysistunnonyksimielisessl
pfiflttiksessii vaadittuja vakuutusyhtitiiden ja muutoksenhakuelimien piiiitdksentekoa koskevaa lainsiiiidlntiiii ja toimintatapoja tulee muuttaa kuluttajan
OAkUUteIUn) oikeusturvan parantamiseksi'

1.

SUOMEN OIKEUSKIiYTANNOSSA TAPAHTI;ImET MUUTOKSET:

1.1

joiden
Suomen oikeusvaltiolla on keskeniiiin kolme ristiriitaista toimintaa,
yhteen sovittaminen on tuottanut vaikeuksia:

a)

it

Oi

ia

kset:

Sitoutumattoman oikeuskanslerin valvonnassa, sitoutumattomien virkamiesten
ja voimassa
toteuttamana, kaikkia kansalaisia vhdlenvertaisesti kohteleviksi
ktikti, jotka
luki.tit
olevien lakien lun.ru*.ka riralloltaa, .ittiriiduttornikti
t uttitut.", esittAa Eduskunnan kasiteltavAksi viivytyksettii voimassa olevan
iirj estyksen mukaisesti laiksi, j onka Suomen tasavallan presidentti

valtiopiiivij
vahvistaa ministerin esityksest?i.

Nyt lakiesityksiri kuitenkin valmistelevat, vakuutuslaitosten, ryAnantaiaidriestdien

"asiantuntiiat", sekci
ii"neista
ryAntetrijaidriestojen, seki muiden etupiirienvalitsemat
tavoitteidensa muknisiksi, koska niiden
tynryimrit ja komiteat, omien
valmistelemien lakiesitysten laillisuuttaia ristiriitaisuutta ei kukaan valvo.

toitit

b)
Osoittamalla riittiivat resurssit lakien noudattamisen valvontaan, sek[;
j?ittiimisest?i.
M2itiriit?i riittiiviit sanktiot voimassa olevien lakien noudattamatta
Nriin ei kuitenkaan ole menetelty, kuten tristrikin selvityksessci ilmenee'

c)

Suomen valtio. on

erittiiin merkittlvii tviinantaia, joka:

Hallinnoimissaan virastoissa, laitoksissa, sekii kokonaan tai osittain omistamissa
yhtidissa, valvoo ainoastaan tyrinantaj an tavoitteiden mukaisia etuja.
Noudattamatta voimassa olevia lakeia, asetuksia ja mritirriyksid, koskasen voi
tehdri ilman minkdrinlaisia sanktioita, kuten tristrikin selvityksestri ilmenee.
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1.2 Asbestin ktiytto oli laajalle levinnyt aine, jota on Suomessa jo vuosina

- 1988

1918

rakennusyhteensli ylikolme mi"ljoonaa 1:.tiOO.OOO; tonnia rakennuksissa, rakenteissa,
materiaaleissa, koneissa, laitteissa, liikenneviilineiss?i sek6 kuluttajatuotteissa'
pysyvi aine, joka on
Asbesti on fusikaalis-kemiallisen kestiivyytensii ansiosta erittlin
hajoamattomaksi
samaa "asbestia" my6s alkuperziisest5 kiytdsta poistettaessaiap:dlityy
jiitteeksi. Rakennuskannurra olevasta purkuj2itteestii on arvioitu olevan viisimiljoonaa

(5.000.000 ) tonnia asbestipitois:a iilrcffa.
Asbestituotteiden kiisittelyssA ja kziytdssii sekii asbestilla eristetyist?i rakenteislairtoaa
tydntekijditii
aina asbestikuituja seka aibestipoly4 jotka altistavat asbestia kiisiteleviii
ja muita kyseisisia tiloissa olevla muita henkilditti ja heidln perheenjSsenidiin, joiden'
seka ns. kuluttajatuotteiden viilityksell2i on altistanut l2ihes koko viiestdn'
joka etenee
Aiheuttaen t O - +O vuoden kuluessa todettavan asbestille altistumisen,
ja
kansainvlliset
kuten
etenee 3 - 5 vuodessa asbestista johtuviksi ammattitaudeiksi,
johtuville
Suomessa tehdyt liiiiketieteellisel tutkimukset (3) todistavat, ettii asbestista
sairauksia ei voida laiiketieteellisin keinoin parantaa,joka Suomessakin vahvistettiin
Ty6terveyslaitoksella vuosina 1987 - 1993 tehdyssii seulontatutkimuksessa.
a

)

(3) 1993, jossa todetaan jo ennen
,"ulontututkir*rkr"o aloittamista tiedossa olleita tosiasioita ja tutkimuksen
sekii asbestinMyttin "tavoitteita"'
ja vatsaAsbestin tiedettiin jo silloin aiheuttavan keuhkosydpI?i, keuhkopussin
kalvon sy6pii?i (mesoteliooma), pdlykeuhkosairautta eli asbestoosia, keuhkojen
vajaatoimintaa (plakkitauti) ja niiden aiheuttamat liitiinniiissairaudet, kuten mm.
keuhkopussin tulehdukset j a sepelvaltimotauti'
Lisiiksi on viitteitii asbestille altistumisen ja eriiiden muidenkin sydpiitautien
(kurkunpiiiin, ruuansulatuskanavan ja munuaisen sydpa) viilisestii yhteydestii.

Asbestiohielma 1987

- 92. Loppuraportti

"arvioitiin", ettii aiempi asbestille altistuminen aiheuttaa Suomessa
ainakin 150 ennenaikaista kuole maa vuodessa ja vuoteen 2000 menness?i asbestin
aiheuttamia kuolemantapauksia saattaa syntyii yli 2000'

Jo silloin

Asbestin kayttA ei kuitenknan loppunut Suomessav. 1990, kuten loppuraportin
"'
s iv un I 0 -kaav io s s a " ase t e tt i in t avo it te e ks i
jatkettiin
1990
vuoden
Asbestinkriyttori
i(illeenkin poikkeusluvilla, kun asbestia
p
lq
i s t r) aine t t a e i v i e k:kd tin o I e
ulE
ai
I
ko rv aav ai ku s t innuks i I t a an ki I
.

b

)

Asbestisairauksien seulontatutkimus 1990 -92. Loppuraportti (3) 1993'
Asbestisairauksien seulontatutkimuksiin tydterveyslaitos kutsui vain ne 24 589,
joista tutkimuksissa kiivi 18 943, mikii on 77,94 yo kutsutuista, joka on alle neljiin
prosentin (< 4 %) otanta niist?i Suomessa arvioiduista yli 500 000 tydss?i asbestille
joiden tyd'nanaltistuneesta ja asbestista johtuviin ammattitauteihin sairastuneista,
ja
viranomaism?iiirZiyktajat olivat n6udattaneen voimassa olevia lakeja, asetuksia
johtuviin
ammattitauteihin
ja
asbestista
ja
altistuneet
ilmoittaneet asbestille
.i"a (Z)
ASA
ylliipitiimiiiin
-rekisteriin.
sairastuneet tydntekij?insii Tydterveyslaitoksen
seurantatutkimus,
Osalle tutkimuksissa kiiyneist[ tehtiin Asbestiohjelman mukaan
joissa altistuminen eteni 3 - 5 vuodessa asbestista johtuviksi ammattitaudeiksi;

-

(keuhkoien
\t1r1atulektaasi (asbestiin liittyvd), Asbestipleuriitti, Plakkitauti
vaj aatoiminta) ia Asbestoosi, sekii Mesoteliooma.
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lainkiiytiintii muuttui
Suomen itseniiisyyden aikana vakiintunut liinsimainen
syistii:
toisen maailmansodan jiilkeen muun muassa seuraavista

takia;. .
vuosina 1945 -1946 pidetyn suomen sotasyyllisyysoikeudcnkiiyntien
- Liittoutuneet solmivat g elokuuta 1945 Linoon sopimuksen. iossa mticiriteltiin
uus i sotasyyllisyyskasite, "rikos rauh au vastaan"'
Neuvostoliiton
- Johon perustuii saadetiiin Sotasyyllisl,yslait liittoutuneidenia
im aan t ul ev ina'
o hi e i di n mukai s e s t i t akaut uv a s t i v o
sillii perusteella, ettii taannehtiva lainsiiakritisoitiin
Suomes-sa sotasyyllisyystuomioita
ovat Suomen-perustuslain ja
diinto ja valtionp?iiimiesten koskemattomuuden rikkominen
I

iin simai sen o ikeuskiisityksen vastai

s

ia (2)'

ettd ne olivat:
Yrj6 Soini esitti painavimmaksi perusteeksi tuomioiden purkamiselle,
2' kohdan
- YK:n hyvaksyman ylefsmaallfsen ihmisoikeus iulistuksen I I ' Artiklan
jotka
eivrit olleet
vastaisia, ionka mukaan ketdtin ei saa tuomita laiminlydnneistti,
rikollisia tekohetkelld (2).
k2iyt2inn6n mukainen
Se on ollut my6s suomen itsen?iisyyden aikaisen oikeusvaltion
siiiittimisen ja
lakien
sekii
ja
soveltamisessa,
ofr;. itti.n ,ul.irt"lrrsa saiitamisesszi

no"udattamisen valvonnassa ennen sotasyyllisyysoikeudenktivntiii
1.4

lait ja lakimuuSotasyyllisoikeuden kiiynnin jfllkeen on Suomessa kaikki uudet
mukaisiksi;
tokset on valmistettu eri etupiirien ia painostusryhmien tavoitteiden
joko
tyiiryhmissii'
tai
yksin
Heidiin nimeiimiensii',asian-tuntiloiden" toimesta,
valmiiksi hallituksen esityksiksi Eduskunnalle (2) :
- voimassa olle:iden 17 priivtinti heindkuuta 1919 annetun suomen Hallitus muodon
ja t3 priivrinri tammikiuta 1928 annetunvaltiopdivtiitirjestyksenvastaisesti'
suorittamaa
- Ilman suomen itsentiisTyden aikanavakiintunutta oikeuskanslerin
ja
lakiesitysten
lakien oikeudenmukniiiuden jo laillisuuden valvontaa, myoslaidn
lakimuuto se s ityksen kds ittely ss d e duskunnassa'
oikeuskanslerin
Sen sijaan laiien kiisitelyi eduskunnassa ovat valvoneet

2.

siiasti (4 -kantaisesti) eri eturyhmien edustaiat"

SEKA
LAKEJA, LAKIMUUTOKSIA, ASETUKSIA JA TOIMINTAOHJEITA'
VALVONNASTA
JA
NIIDEN LAILLISUUDESTA, NOT'DATTAMISESTA
mukaan tulee
Jotka Kuluttajaparlamentin 1.10.2012 yksimielisen piiiitiiksen
perustuslain
muuttaa (poistaa), koska ne ovat 1.1.2000 voimaan tulleen suomen
(731/l9gdi 6 $:n ihdenvertaisuus,2l $:n Oikeusturva,22 $:n Perusoikeuksien
sekii Suomen
turvaamioenla niihin myiihemmin tehtyjen muutoksien v-astaisia,
esimerkiksi;
(2),
kuten
valtion ratifioimien kansainviilisten sopimusten vastaisia
- Suomen valtion 10.5.1990 ratifioiman:
Euroopan ihmisoikeuksien j a perusvapauksien su-oj aamiseksi tehdyn
tt. pOytemrian seuraavien artikloiden vastaisia (2 ):
l. Velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia;

6.
3.
14 .

1

17.
t

8.

19.

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkriyntiin;
Oikeus tehokkaaseen oikeussuoiakeinoon;

Syrjintrikielto;
OikeuksienvdtirinluiYtto;
oikeuks ien luiyuaa ko skev ien raj oituste n raj oitt amine n ;
Tuomioistuimen perustaminen'
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tehtyjen sopimusten'
sekfi Kansainviilisen tyiijiiriesto ILO:n 3 -kantaisesti
jotka kolkev.at-asbestista johtuvia
sekfl sovittujen suositustln vastaisia,
julkisesti
ammattitauteia:a tvtisuojeluun tiittyviii asioita ei ole siirretty
voimassa oleviin lakeihin (2):
j6lkeen, tallentanut ne julkisuudelta salattuun
Koska Suomen uritio on ratifiointina
FINLEX@-uattiosopimuksettietokantaan,sekiisenj?ilkeenjiittiinytsuunnitellusti
p[?itettyja ja sovittuja asioita,oj.*1ttu
noudattamatta niit[, eik2i ole siiruinyt niisszi
mydsk?i?in siirtiinyt niissii
oleviin lakeihin, lakimuutoksiin ja asetuksiin, eikii ole
sovittuja asioita toimintaohjeisiin'

-

julkisti, vasta maaliskuussa 2011' kaikki siihen
Jotka Oikeusministeri Tuija Brax on
tallennetut, Suomen ratifioimat
mennessii vain salattuun uNt-EX@ -tietokantaan
iiO,n kolmikantaisesti tehdyt sopimukset ja suositukset
kansainv?ilir.n ,Vt.ia.:.titt
"koskivat
ja asbestista
asbestin kiiytt6ii, asbestille. altistumista
toimenpiteista, joti.a
liittyviii asioita'
johtuviin ammattitauteihin sairastumista, seka tydturvallisuuteen
Lehto-.KomulaiKatja
edustaja
Kun Kansainvalisen tyti;a4"sO ILO:n uusi SAk:n
tulostettua, niitii ILO:n t9l1]tannen ei saanut salaisesia FrNr-gXO -tietokannasta
12'ol'2011 esitelmiissii HELI:n'
taisia sopimutsiala suosituksia, joista oli kertonut
Helsingin yhdistyksen, Asbestiryhm5lle:
ensimmiiisen kerran
Jolloin kyseiset ILO:n sopimukset ja suositukset tulivat
julkisiksisuomesrarynmette,tyossflasbestillealtistuneitajaasbestistajohtuja
viin ammattitauteihin sairastuneita, joiden suojelemiseksi sopimukset
(2)'
suositukset oli kolmikantaisesti sovittu ia tehty

-

mukainen merkittiivin
Kuluttajaparlamentin l.l0.z}lzyksimielisen pliitiiksen
tapaturmavakuutuslaki
laki, joka tulee muuttaa, on l.l.l-g4g voimaanlullut
ollessa tehtyine muutoksineen (2)'
iZO.tri.rq+g/608), siihen sen voimassa
nimeiim?it asiantuntijat
ja
"Perimiitietiedon" mukaan vakuutuslaitosten Valiiokonttorin

vakiintuneen kiiytiinndn mukaisvalmistelivat lain, ilman Suomen itsenziisyyden aikana
esitykseksi eduskunnalle (2):
ta oikeuskanslerin luiuirurrrulvontaa, hailituksen
jonkn mukaan
- Vakuutuslaitosten tavoitteiden mukaiseksi tapaturmavakuutuslaiksi,
tydsattuneesta
ty\ntekijtille
kortataan tyonantajan kanssa tyosuhteessa olevalle
paranammattitaudistaia
tapaturmasta, tyt))iatkalla tapihtuneesta tapaturmasta,
kuntoutul<sesta
t(i(ikityksestaia
tumattomasta sairaudesta, sika niiden hoidosta,
kustanmaksettavat
ekikkeistti
aiheutuneet kustannukset, sekri niihin perustuvista
nuks e t tydnt e kii o il I e, i onka t akia :
n'
at ur mav a k u ut us k a i kill e ty 6 nt e k ii a il I e e
Ty i) n a nt ai at v e lv o it it a a n ott amaa n t ap

-

"sovellettu" myds vapaa-aian
Tapaturmavakuutuslakia on sitri senvoimqssa ollessa
matkavakuutuksiin' sekci
tapaturmavakuutuksiin, urheiliian tapaturmavakuutuksiin,
akuut uks i in, s e ki mu ihi n v akuut uks i in'
I i i ke nnev akuutuks i in i a v as t uui

-

Merkittiivfi poikkeus on kuitenkin ollut, niin sanottu suomen iulkishallinto:
sekci kunnat' kunnalliset
Valtionvirastot, valtion omistamat taitokset ia osakeyhti\t,
laitokset,kuntayhtymdt,seurakunnatjaseurakuntayhrymaLsekrjmuutvastaavat

yhtymat ja laitokset(608/1948) edellyttzimzia vakuutusta'
Joiden ei tarvitse tehdii tapaturmavakuutuslain

ja muutettiin 36 $:ii:
kun eduskuntakzisittelyn uikuru, siihen lis?ittiin uusi 9 $

s
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akuut t a-

tuu ty 6 nt e kii dl I e, j o nka ty o nant ai a-o n I aimi nly b ny t
o is t a j a
t cim rin I a in mukni s e s t i v al t i o n v ar
m r sie lv oi t i s uu de n, ko rv ai aan t ap at urm a
sen' mitci
valtiolla on oikeus 36 $:ssri ,oiotun mal<sun listiksi periti tydnantajalta
markkaa
(10'000)
on mtidrritty korvanoialrsi, kuitenkin enintr)rin lqtmmenentuhatta
tapaturmaa kahti.

J o s ty 6 t ap aturm a

v

s at

(608/1948) eikii mittitin muita lakeja,
(2),
lakisziziteiset valitusValtiokonttori, ,ukuut rrluitokr.t.la tydterveyslaitokset, sekii
ja
edelleen omien
soveltavat
tuomioistuimet (muutoksenhakuelimet) ovai soveltaneet
vakuumuiden
myos
tavoitteidensa mukaisesti tapaturmavakuutuslakia (608/1948)
tusten mukaan maksettaviin korvauksiin (2)'

vain yksi 1'1'1949
Ajantasaisessa tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) on
odi-u"n tulleen lain (608/1948) alkuperiiinen 62 $:
lain mukaan tulevia
Sopimus. jollo vdhennetddn korvauksen oikutetulle tdmdn

-

korv auks i a on mitrit dn.

-

(> 60) voimassaolo
Ajantasaiseen tapaturmalakiin on sen yli kuudenkymmenen
joilla:
(90)
lakimuutosta,
vuoden aikana tetrty ynaerciinkymmente
vakuutuslaitosten
Viihiniiiin kerran vuodessa, joko muutettiin, poistettiin tai lisiittiin
vakuutetun
heikentiien
lainkohtia,
tavoitteiden mukaisesti paaitiksen tekoa koskevia
ovat:
oikeusturvaa ja etuuksia, joista merkittiivimmat lakimuutokset
muutettu viimeksi
Tapaturmavakuutuslain (608/1948) 53 $. jota on tiihtin mennessd
(2).
01.01.201I voimaan tulleen lain(30.12.2010/1317) 53 $:lla

voimaan
Lakisiiiiteisistfl valitustuomioistuimista siiiidettiin 1.1.1981 takautuvasti
ja
tapaturmavakuutuslain
tulleen lain (10.2.1 gsll526) 53 $:n 1 momentilla muutettiin
(OOgtf S48) 5i g:n I momentti, jossa siiadettiin muutoksenhakuelimistti:
i ap at urm'ulaui a k u nt a, Va k u ut us o ik e us i a Ko r ke i n o i ke us. (2) .

tulleella
Lakisiiiiteiset muutoksenhakuelimet perustettiin 1'1'1982 voimaan
Valtioneuvoston asetuksella (4. I 2. I 9 8 I /8 3 9)'
- Asetusta ei ole enii?i saatavissa julkisista alkuperiiistiedostoista'

tehtiin:
Valitustuomioistuinten piiiitiiksentekoon osallistuville liiiikiireille

mukainen ohje (2):
L2iiik2iriliiton koulutusohjelmaan, vakuutuslaitosten tavoitteiden
ja tarkisti 29'l'2007
Jonka L?i?iklriliiton traltitus hyviiksyi 17.3.1994 kokouksessa

-

-

kokouksessa, sek6 p[ivittanyt sitii s2i6nn6llisesti 8.8.2012

klo 12:27

(2):
Vakuutusliiiiketietien erityispiitevyystutkinnon TUTKINTOVAATIMUKSET
perustelemattoJoiden mukaisesti vakuutusyhtiot ja muutoksenhakuelimet tekev?it
izi:
m i a vakuutu slaito sten tavoitte iden mukai sia hylkliysp2iiitdks
tietoja sosiaalivakuulti2iketieteen
kliinisen
Joissa liiiikiiri "soveltaa" asiantuntijana
taval I isimmat
tuksen tai yksityi svakuutuksen saadOksi in. Vakuutusliitiketieteen
ja
ja
tehtiivlalueet ovat el2ikevakuutus, henki- sairauskulu-vakuutus, liikennetapaturmavakuutus, sekti yleinen sairausvakuutus'
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Vakuutuslridketieteen asiantuntemusta tarvitaan myos muissa vakuutuslajeissa, kuten

potilasvakuutus, matkrwakuutus

ja

vastuuvakuutus, seki muutoksenhakuasteissa.

Oikeutta vakuutusliiiiketieteen eritvispiitevyyteen haetaan Suomen Liiiikiiriliitolta.
Erityi sptitevyyden mydnttim inen ede I lyttii2i I i iton j 2isenyytt[:

-

Suomen Vakuutuskirikiienyhdislyksen koulutusvaliokunta anlaa asiasta lausunnon,
kun hakij a o n ant anut re ki s t e r o i nt iv a i he e s s a t arp e e I I i s i ks i kat s o t ut I i s rindy t d t.

Ajantasaiseen tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) lisiittiin uusi 1.1.1997 voimaan
tulleen lain (20.12.199611204) mukainen 41 d $:
- Jos vakuutuslaitolrsessa kisiteltrivri korvausasia koskee kidketieteellisen seikan
arviointia, laillistetun laalu;rin on osallistuttava asian kasitelyyn ja merkittrivri
kannano t tons a as i akirj o ihin (2).
Silld laillistettiin vakuutuslaitosten vakiintunut kiiytdntd (2) :
OTE tutkimuksesta: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 107
ISBN 951-704-135-7, Hakapaino Oy Helsinki 1991
Hannu Niemi: Vakuulusvilppi ongelman inventointi

Tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 d $ muutettiin seuraavan kerran 1.7.2004
voimaan tulleen lain (24.6.20041545) 41 d $:ile (2), terveydenhuollon ammattihenkiliiistii annetu n lain (5 99/ 1 9 9 4) 23 $ : n vastaiseksi kuulum aan (2) :
- Jos vakuutuslaitoksessa kisiteltrivti karvausasia koskee lciciketieteellisen seikan
arviointia, laillistetun kirildrin on osallistuttava asian valmisteluun ja merkittdvri
kannanottons a as iakirj o ihin. Vakuut us I ai t o ks e n I aalair i v o i m e r ki t ri kannano t t o ns a
asiaki0oihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkikiistri annetun lain
(559/1994) 23 $:ssri sdridet1iri ltirikintdlaillisia todistuksia.ja lausuntoja koskevia
muotovaatimuksia.

Koskemaan kaikkia tapaturmavakuutuslain (608/1 948) mukaisia korvauksia:
- Vastoin hallituksen esityksen (HE 6212004) periaatteellista sisiiltciii (2), koska:
Hallituksen esityksessii ehdotetaan muutettavaksi p[[toimisten opiskelijoiden
p2iiviirahakorvausta ko skev ia tapaturmavakuutu s lai n s?iiinndks i[ s iten, ettii ne
nykyistii paremmin vastaisivat tapaturmasta aiheutuvaa menetystii.
P2i2itoimiselle opiskelijalle maksettaisiin tapaturmaa seuraavan neljiin viikon ajalta
piiivdraha tapaturmavakuutuslain mukaisen viihimmiiisvuositydansion perusteella,
kun lyhytaikainen opiskelun vaikeutuminen, ei yleensti lykkaa valmistumista.
- Piiiviiraha maksettaisiin kuitenkin aina viihintiiiin tyiinantajan maksaman
sairausajan palkan tai tapaturmaa edeltlviin neljiin viikon tyiiansioiden
suuruisena, mikiili piiiitoiminen opiskelija menettiiii tapaturman johdosta
opiskelun aikaisia tyiiansioita.
- Lisriksi esityksellti selkeytettdisiin vakuutuslaitoksen asiantuntijalaakarin korvaus
asiankdsittelynyhteydessciantaman"tAatcetieteettisen " merkitystci.
Tallaista kannanottoa ei pidettciisi ulkopuolisena kirildrinlausuntona, joka edellytt riis i eri I list ti asiano saisen kuule mista.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaanvoimaan mahdollisimman pian sen jdlkeen,
kun se on hyvciksytty ja vahvistettu.
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Joten tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 d $:n mukaisilla "kannanotoilla",
vakuutuslaitosten paperiliiiikiirit kumoavat perustelematta, kaikki terveydenhuollon ammattihenkiliiistii annetun lain (599/1994) 23 $:n mukaiset asiantuntijalfiiikfikiirien lausunnot, j otka perustuvat liiiiketieteellisiin tutki muksiin :

-

Jotka on tehty tapaturmavakuutuslain (508/1948) 14 $:n ja tai 44 $:n mukaisissa
tutkimuksissa todetuista asbestille altistumisesta sekii altistumisen aiheuttamista
parantumattomista ammattitaudeista, ty6tapaturmista ja tydmatkatapaturmista (2).
Kun vakuutuslaitosten ja Valtiokonttorin lii[kiirit osallistuvat korvausasian kiisitte-

lyyn vakuutuslaitoksissa, sek[ merkitseviit asiakirjoihin tapaturmavakuutuslain
(608/1948) 41 d $:n mukaisena"kantanaan" (2):

Teillii ei ole todettu korvattavaa (ammattitautia tai sairautta tai muuta vastaavaa)

-

Joten vakuutetulla (kuluttajalla) ei tehdyistii valituksista huolimatta ole mahdollista
saadatapaturmavakuutuslain (608/l 948) 14 $:n ja 44 $:n mukaisissa todetuista

ammattitaudeista, tapaturmista ja pysyvistii sairauksista, sekii kaikkien muidenkaa
vakuutusten perusteella maksettavista korvauksista, jotka on lueteltu em.
Vaku ut usliiriketieteen erityispiiteryy st ut kinno nt utkintovaatimuksissa, kos ka ;

-

Vakuutusliitiketieteen erityispiitevyystutkinnon suorittaneet ldiikdrit vahvistavat
tapaturmavakuutuslain (605/1945) 4l d $:n vsstaisesti merkitsevtit, myds muutokhakuelimissii ktisiteltiiviin korvaususioiden asiakirjoihin "kannanottonsa" (2):
Kun lakisiiiiteiset muutoksenhakuelimet vahvistavat valituksen alaiset pliiitd,ksen
LIITOS - PAATOS -menettelyll?i.
Jonka eduskunnan apulaisoikeusasiamies Riitta-Leena Paunio katsoi lakiemme
vastaiseksi piiiitdksessiiiin 3 I . 12.199 6 /Dnro 49812196. (2)

-

Apulaisoikeusasiamies Riitta-Leena Paunion 3I .I2.1996 prieitos / Dnro 498/2/96
on mltds viimeinen ldytrimrini kiiallinen merkintti lakien noudattamisen valvonnasta
e

duskunnan

o

ikeus asi amie sten to imint akertomul<s is s a.

-

jiilkeen oikeusasiamiehet ja apulaisoikeusasiamiehet ovat jiittiineet tutkimatta
muutoksenhakuelinten piidtdsten lain mukaisuutta koskevat kantelut ja valitukset
ilman perusteluja, kuten ilmenee esimerkiksi Eduskunnan oikeusasiamies RiittaLeena Paunion ja vanhemman oikeusasiamiehensihteeri Hokan Stoorin 5.12.2008
vastauksesta (3) /Dnro 95214107; Helsingin Hengitysyhdistys ry:n, Asbestiryhmin
14.3.2007 kanteluun / Allekirjoittajina ryhmiin puheenjohtaja Helena Rantanen ja
sihteeri Henrik Karell, sekii omassa "esimerkkiasiassa" Veijo Saksa (3):

-

Terveydenhuollon ammattihenkilhistii annetun luin (599/1994) 23 $:n vastainen
ja Hallituksen esityksen (HE 62/2004) piitiasiallisen sisiillLn vastainen 1.7.2004
voimaan tulleen lain (545/2004) 41 d $ on kopioitu seuraaviin eliikelakeihin (2):
Voimaan 01.01.2007
Tydntekijdn elakelain (19.5.2006/395) a0 9;
Voimaan 16.03.2007
Kunnallisen elakelain (l3.6.2003/549) I40 S;
Voimaan 01.01.2008
Yrittdjdn eldkelain (22.12.2006/1272) 37 S;
Voimaan 01.01.2008
Merimies elakelain (22.12.2006/1290 a0 S;
(22.12.2006/1295)
Voimaan 01.01.2008
105 S;
Valtion elakelain
Voimaan 01.05.2008
Ev. lut. kirkoneltikelain (18.4.2008/261) l5 S;

Sen
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30.5.2013 / Lauri Liinn

Pyydetty lisiiselvitys kansanedustajalle:

Kuluttajaparlamentin 1.10.2012 yksimielisen piiiitiiksen mukaisesti tulee muuttaa,
myds 1.10.2007 voimaan tullut laki (30.3.2007/381) oikeudenkiiynnin julkisuudesta'
takautuvasi "sovellettavaksi" miiiiriityltii osalta (2), koska se on:
- Sdddetty voimassa olleen Suomen perustuslain (731/1999) 2. Luvun Perusoikeudet: 6 $:n Yhdenvertaisuus, 21 $:n Oikeusturva ja 22 $:n Perusoikeuksien turvaaminen vastaiseksi, sekri ;

-

Selrd Suomenvaltion 10.5.1990 ratifioiman

ja Suomessavoimaantulleen.

Euroopan

ihmisoikeuksien ja perusvapauhsien suojaamiseksi teh$tn 11. pdytdkirjan, siihen
tehtyine ttiydennyksineen, ainakin edelki kerrottujen 1.-, 6.-, 13.-, 14.-, 17.-, 18.-ia
19, artikloidenvastaiseksi (2 ):

Avoin kvsymys 01.10.2007 voimaan tulleen lain (38112007) hallituksen esit),kseksi
valmistelleille eturvhmien "asiantuntijoille" ja lain siiiit?ineille kansanedustajille. sekii
muille lakiasiantuntijoi lle :
- Onko tapaturmalautakunnan ldiikiiri tehnyt 30.11.2005 piidtdksessii "rikoksen
rauhaa vastaan", kun hdn on "soveltanat" tapaturmavakuutuslain (608/1948)
41d $:n mukaista "kannanottoa" muutoksenhakuelimessii, i-Q4LQJaI!4-[e-onvasta 29.10.2008 Taoaturma-asioiden muutoksenhakulautokunnan kirieellii (2)
(80) vuodeksl
iutistettu ta*aauvu
Valituksen alaisessa asiassa, vastoin tapaturmalautakunnan esittelijan (Aurelius)
19.9.2005 kiisittelymuistion p[Zitdsesitystii: E -liiiikiirinlausunnoissa I .10.2003
ja22.1.2004 todetuista sek6 11.10.2004, 21.1.2005 ja 1.11.2005 vahvistetuista
asbesti sta j ohtuvista ammattitaudeista:
uriitti j a As b e st o o s i.

Py drd atele ktaas i, As bestiple

Tapaturmalautakunnan 30. I I .2005 pridtos / Asianumero 2418/2005 tehtiin silloin
voimassa olleen lain (21.12.1984/945) oikeudenkrinnin julkisuudesta mukaisesti

jonka muknan:
Pdiitilksen oike udenkiiy ntiasiakirioi a ei i ulistettu silloin salaisiksl
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta kuitenkin "sovelsi" vasta 0 1 .1 0.2007
tullutta lakia (38112007), joka on siiiidetty Suomen itseniiisyyden aikana vakiintuneen
oikeudenk[ytdn (ennen sotasyyllisyysoikeuden k?iyntiii) vastaisesti takautuvaksi:
- Jonka perusteella tapaturma-asioiden muutoksenhokulautakunta esti Suomen
perustuslain (731/1999) 6 -,20 - ja 21 $:n, sekii Suomen 10.05.1990 ratiJioiman
Euroopan yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi
tehdyn 11. pdytiikirjan muutoksineen: I - 6-, 13 -, 14 -, 17 -, 18 - ia 19 artiklan
vastaisesti edelleen valituksen alaisen tapaturmalautakunnon 30.11.2005 tekemtin piiiitdksen / Asianumero 2118/2005 oikaisun:
(2),

Vakuutuslaitokset edelleen tiedossa olevien tosiasioiden vastaisesti ja vain omien
mukaisesti "yksinoikeudella" ammattitaudeista ja tyiitapaturmista, sekii parantumattomista sairauksista aiheutuvat "haitta-asteet" (2), sekii niiden perusteella
maksettavat korvauks et (2), j onka takia :
- Vakuutetulla (kuluttajalla) ei tehdyistti valituksista huolimatta ole mahdollisuutta
saada oikeudenmukaista p[iitdstii, edes asiantuntija l[6kiirien l?iiiketieteellisten
tutkimusten m ukaan todetuista ammattitaudei sta, tapaturmista j a pysyvistti muista
sairauksista, saati sitten haitta-asteest4 sekii siihen perustuvasta korvauksesta (2).
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Pyydetty lisiiselvitys kansanedustaj alle

lt4

:

30.5.2013 /

Lauri Liinn

Koskn vakuutuslaitokset ja lakisririteiset muutoksenhakuelimet perustelematta
hylkirnm tupaturmovakautuslain (505/1945) 4l $:n mukaisilla "kannanotoilla",
tervqtdenhoidon ammattihenkiloistri annetun lain (599/1994) 23 f :n mukaiset
asiantun
tU

akiriluir

i e n I aus

unno t :

Joihin asiantuntijaliiiikiirit eivdt saa, vakuutuslaitosten "tulkinnan" mukaisesti,
merkitii t utkimustulosten mukuista haitta-astetta, j onka t akia vakuutuslaitoks en
perustelematon pdritos on yleensd :
Teillii ei ole todettu korvattavaa ammattitautia (tapaturmaa tai sairautta)

3.

.

EDELLA OLEVAT ESIMERKIT JA LIiHDEAINEISTOT OSOITTAvAT,
ETTA LAKISAATEINEN MUUTOKSEHAKUJzinInnSTEMA JA SITA
KOSKAVA LAINSIiAD,'iNT6 ON TULLUT TIENSA PTiATTAN
Joka tulee korvata kuusi (6) -portaisella jiirjestelmiillii, joka toimii voimassa
olevan muutetun vakuutuslainsiiiidiinniin mukaisesti tyiiterveyshuollossa tai
perusteterveyden huollossa, sekii tarvittaessa erikoisliiiikiirin tutkimuksissa
todettujen tutkimusten mukaisesti:

t.

Liiiiketieteellinen diagnoosi, hoito, kunto utus i a idlkiko ntro llit.
2. Paluu entiseen tydhdn. Ellei mahdollista, niin vaihe 3 kiiyntiin.
tydkokeilu, uudelleen koulutus ine.-.
Todistetunia pysyvdn ty\kyvyn ulenemun takio vaihe 5 kdyntiin.

3. Ammatillinen kuntoutus

4.

-

5. Piiiitds 30 pdivdn kuluessa tapauksen ja loin mukaisesta eliikkeestil
6. Tarv itt ae s s a t o imi nt a ky ky d j a e I dmii n la at uo y I I dp it iiv ii k unt o ut us.

Tiimii jiirjestelmii sopii henkiliiille, joille on voimassa oleva vakuutus taikka
kunta tai Kansaneliikelaitos vastaa vakavan sairauden-, tyiitapaturman-' potilas-,
liikenne-, liiiike- tai vapaa-ajan vahingon tai muista kustannuksista.
Tekee tarpeettomiksi kaikki Suomen perustuslain- ja kansainviilisten sopimusten
vastaiset, lakisiiiiteiset muutoksenhakutuomioistuimet, kun:
- Mahdolliset riito-asiat ratkaistaan ensisijaisesti kiiriijii- tai raastuvanoikeudessa
as iant untii oide n I a us unt oihin i o to dist uks ii n per ust ue n, kos ka ;
- Vakuutusyhtididen ja muutoksenhakuelimien potilaita koskevaan p?i2it6ksentekoon

on kohdistunut vuosien saatossa paljon kritiikki?i, jonka takia kansanedustajat ovat
tehneet useita eduskunnan fydjarj estyk sen 27 $ mukaisia kysymyksiii asianomaisi I le

ministereille kirjallisia kysymyksiti (3), joihin annettu ministerin kirjallinen vastaus
(3) on merkitty ainoastaan "tiedoksi" eduskunnan pdytiikirjaan.

-

-

Vakuutusyhtidihin ja lakisiiiiteisiin tuomioistuimiin, sekli niitii koskevaan lainsii2idiin"kritiikki" (4) lisaantyi viimevuosina kaikissa
ettii myds tavalliset kansalaiset ovat todenneet
niin
merkittiiviisti,
tiedotusv?ilineissii
voimassa olevan Suomen perustuslain ja Suomen valtion ratifioimien kansanviilisten
sopimusten vastaisia j a keskenii?in ristiri itai sia.
t66n ja toimintatapoihin kohdistunut

ollut mahdollisuutta oikeudenmukaiseen
jiilkeen siiZidettyjen lakien ja lakikiiynnin
oikeudenkiiyntiin sotasyyllisyysoikeuden
j
muuto sten [lkeen, varsinkaan siiiite i s i ssii m uutoksenhakue I im i s sii.
Sen takia vakuutetulla (kuluttajalla) ei ole

L0/14
Pyydetty lisiiselvitys kansanedustajalle:

30.5.2013 /

Lauri Liinn

Jonka takia ASBA:n (Asbestialtistuneiden liitto ry:n) edustajat jiittiviit23.l0.2012
jiirjestetyssii luovutustilaisuudessa Eduskuntatalossa, Kuluttajaparlamentin
yksimiel i sen piltdksen tiiydennykseksi alustavan kirjal lisen selv ityksen
kansanedustajille, vakuutus),htididen ja muutoksenhakuelimien piiiitdksentekoa.
I ain s?iiidiintdti j a to im intatapoj a ko skev i sta as io i sta (2).

.

Samalla esitimme kansanedustaj i lle ja Kuluttajaparlamentil le toivomuksen, ettii
tZimii yksimielinen p[iitds vakuutusvhtididen ja muutoksenhakuelimien pziatdksen-

tekoa koskevasta lainstiiidtinnOn ja toimintatapojen muuttamisesta toteutuu:
Koska henkil6iden, jotka ammattitaudin, vakavan sairauden, tydtapaturman, potilas-, liikenne- tai liiiikevahingon takia ovat loppuilikseen joutuneet vakuutuslaitosten ja lakisiiiiteisten muutoksenhakuelinten mielivaltaiseen pyOrifykseen.
Saamatta liiliketieteellisiin tutkimuksiin perustuvista asiantuntijaliiiik?ireiden lausunnoista huolimatta, ennen sotasyyllisyysoikeuden kiiynti2i, Suomen itsen?iisyyden aikana vakiintuneen oikeuden mukaisen ltinsimaisen oikeuskiiytzinndn mukaisia p?iiitdksiii.

-

Joihin t[miin selvityksen ja viimeaikoina liihes kaikkien tiedotusv?ilineiden jajopa
Korkeimman oikeuden presidentin "kritiikki" kohdistui Vakuutusoikeuteen (4):

Silld seurauksella, ettci Vakuutusoikeuden ylilaakari erosi virastaan (4) vasta,
kun ko r ke i mm an muut o ks e nhokue I ime n, Ko rke i mm an o i ke ude n p r e s i de nt t i o I i
kritisoinut julkisesti vakuutuslaitosten tavoitteiden mukaisia j a perusteettomia
hy I kriysp ddtd ks i ri

v

akuutus

o i ke ude s s a.

-

Paula Risikon tiihiin mennessd asettamat "epiiviralliset" ja viralliset tyoryhmtit eiv?it
ole tehneet ainoatakaan sellaista esitysta,joka parantaisi vakuutetun (kuluttajan)
oikeusturvaa Kuluttajaparlamentin 1.10.2012 yksimielisen piiiitdksen (2) mukaisesti,
vaan on tekemissiiiin esityksissii (5) haluavat siiilyttti2i Suomen perustuslain vastaiset
lait (2) ja lakimuutokset (2), sekii niiden perusteella annetut asetuksen (2), laillistetut,
kaltanndt (2) ja lakeihin perustumattomat liitikiiriliiton "soveltamisohjeet" (2).

-

Koska tydryhmiin nimetyt henkilOt ovat eriistii poikkeusta lukuunottamatta koottu
vakuutuslaitoksiin ja lakisliiiteisiin muutoksenhakuelimiin, sekii omia etuja ajaviin
etujiirjestdihin (L66k2iriliitto, tydntekija- ja tydnantajaliitot) joko henkilokohtaisesti,
taloudellisti tai perhesuhteiden kautta sidoksissa olevia jiitiviii edustajia, joiden tulisi
j'dav iitii itsens?i tydryhm i st[:

Kuten ovat tiinii vuonna tehneet esimerkiksi:
s s o r i P e nt t i A r aj cirv i Ku I utt aj ap ar I ame nt i n p u he e nj o ht aj an t e ht rn i s t a 2 0 I 3,
kun vaimo oli 26.6.2004 vahvistanut i 1.7.2004 voimaan tulleen lain (545/2004),
jonka 41 d $:llti muutettiin tapaturmqvakuutuslain (60s/194s) 4r d
S e), sekri
vahvistettiin vakuutuslaitosten vakiintunut kriytcintd pric)tdksen teossa (2), set<r)

P r ofe

Kansanedustaja Antti Kaikkonen Suuren valiokunnan varapuheenjohtajuudesta;
Nostaakseen kansanedustakunnan "uskottavuutta", koska oli saanut ehdollisen
v a a I i r ahao i ke u de

nkcivnni

s s ci.

Turussa 30 piiiviitoukokuuta 2013

Lauri Liinn

Lt/74
Plydetty lisiiselvitys kansanedustaj alle:

30.5.2013 /

Lauri Ldnn

uixoEntruetsto:

l. Sotasyyllisyysoikeudenkiiynti Suomessa vuosina

1945 -1946;

Saatavissa:
http://fi.wikipedia.orgiwiki/Sotasyyllisyysoikeudenk%C3%A4ynti#Laki
.,

sotasyyllisyydest.C3.A4

Sotasyyllisyysoikeuden kiiynnin jiilkeen on valmisteltu ja siiiidetty edelleen voimassa
olevia lakeja ja lakimuutoksia, sekii niiden perusteella annettuja asetuksia ja viranomaism?iiiriiyksiii, sekii mihin kiiiin lakiin perustu mattomia vakuutuslaitosten
tavoitteiden mukaisia toimintaohjeita, jotka ovat nyt voimassa olevienl

-

Suomen perustuslain(73111999) 6 $:n Yhdenvertaisuus ja 21 $:n Oikeusturva,
sek?i 22 $:n Perusoikeuksien turvaaminen, vastaisia lakeja ja lakimuutoksia:
Saatavissa: Ajantasainen lainsiiiidiintd (73 l l l 999) 6.-, 21 .- ja 22 $:t
Jotka ovat samalla ainakin seuraavien Suomen valtion ratifioimien ja Suomessa

voimaan tulleiden kansainviilisten sopimusten vastaisia:
a

) Euroopan ihmisoikeuksien suojaamiseksi tehdyn, Suomen valtion 10.5.1990
ratiftoiman ja Suomessa voimaan tulleen 11. pdytiikirjan artikloiden;

1

l.
6.
3.

14.

Velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia,
Oikeus oikeudenmukoiseen oikeudenkriyntiin,
Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon,

Syrjintdkielto,
Vdririnkriytdn kielto,
18. Oikeul<sien la;yma koskevien rajoitusten rajoittaminen ja
19. Tuomioistuintenperustaminen vastaisina.
Saatavissa: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sihteeristdlH alkuperiiisenii
syyskuulta 2003.

17.

b )Sekii ainakin seuraavien Kansainviilisessd tydjiirjesti)ssii (ILO) kolmikantaisesti
tehtyjen sopimusten ja suositusten vastoisia, jotka Suomen valtio on ratfioinnin
jrilkeen "ilmoitusasiuna" hyvdksynyt edushunnassa ja sen jdlkeen tallentanut
ne "salafruun" kansainviilisten sopimusten FINLEX @ -tiedostoiksi:
Yleissopimus vuodelta 1978 (nro 139) tyr;nteon yhteydessci sydpriri synrryttrivistri aineista ja tek|oistd aiheutuvien vaarojen torjunta ja valvonta;
Saatavissavasta 0l.02.20l1jdlkeen: FINLEX @ - hakemisto: 333/1978
Yleissopimus vuodelta 1989 (nro 162) ja suositus (nro 172) turvallisuutta

-

asbestin kdytossri;
Saatavissa vasa 0l .02.201I

jiilkeen: FINLEX

@-

hakemisto: 47811989.

Joten niiden vastaiset seuraavat ja muut vielii voimassa olevat lait ja lakimuutokset,
sekii niiden perusteella annetut asetukset, viranomaismiiiiriiykset ja toimintaohjeet
tulee poistaa, koska muuton ei ole mahdollista parantaa vakuutetun oikeusturvaa
Kuluttaja-parlamentin 1.10.2012 tiiysistunnon yksimielisen piiiitiiksen mukaisesti.
Saatavissa: http://www.kuluttajaliitto..fi/tapahtumat/kuluttajaparlamentti 20l2
Sekii sitii tiiydent2iv2in ASBA ry:n jiirjestd puheenvuoro, on ollut saatavissa
kuluttajaparlamentin tiiysitunnossa 01.10.2012, sek2i annettu 23.10.2012.
eduskuntaryhmille: Astrid Thors (r), Mika Niikko (ps), Satu Haapanen
(vihr), Sirpa Paatero (sd) ja Jukka K?irnii (sd) sekii Piia Soininen (kd).

L2/!4
Pyydetfy lisiiselvitys kansaned ustaj alle:

30.5.2013 / Lauri Liinn

l.l.l9 49 voimaan tullut uusi tapaturmavakuutuslaki (20.5.1 9 4S / 608);
Josta muutettiin jo ennen lain voimaan tuloa 9 $, sekti sen voimassa ollessa yhdeksiinkymmenta ( 90 ) kertaa aina vakuutetun etuuksia heikentiien.
Saatavissa: Ajantasainen lainsiilid?inti, (608/ I 94 8)
1.1.1981 takautuvasti voimaan tulleen lain (10.2.19811526) 53 g:n
siiiidetiiiin lakisiiiiteisistii valitustuomioistuimista:

I

mom.

Tapaturmalautakunta, Vakuutuso ikeus j a Korke in o ike us.
Saatavissa: Alkupertiinen lainstiiidiintd (525I 1931) 5 3 $ ;
HE 53/1981, Sosiaalivaliok. M 9ll98l, Suuren VM 65/1981
Jolla muutettiin tapaturmavakuutuslain (60811948) 53 $:n I mom.
1.1.1982 voimaan tulleella Valtioneuvoston asetuksella (4.12.1
perustettiin lakisiiiiteiset m uutoksenhakuelim et.
Ei saatavissal. Julkisista tiedostoista.

Vakuutusliiiiketieteen erityispiitevyys -tutkinto

981 I 839)

:

Hyviiksyttv Liiiikiiriliiton hallituksen kokouksessa 17.3. 1994. tarkistettu 29.1 .2007
Vakuutuslti2iketiede on l?i2iketieteen osa-alue jota liiiikiiri soveltaa tapaturmavakuutuslain (608/1948) 4l d $:n mukaisesti asiantuntijana kliinisen liiiiketieteen tietoja,
sosiaalivakuutuksen, liikenne- ja tapaturmavakuufusten, yleisen sairausvakuutuksen,
eliikevakuutusten, potilasvakuutusten, yksityisten matkavakuutusten, vastuuvakuutusten s[2iddksiin:
Vakuutuslaitosten tavoitteiden mukaisesti muutoksenhakuelimissii.
Saatavissa:
ht tp : //www. I aakari

I i i tt o.

fi/ko ulut us / eritv i s p ritew de t/v akuutus. html

l.l.20ll

voimaan tulleen lain (20.12.201011316) 53 $:llii muutettiin ajantasaisen
tapaturmavakuutuslain (608/l 948) 53 S.
Saatavissa: Alkuper?iinen lainsiiiidiintit (1316/2010)
HE 218t2010 , stvM 42t2010,8y 246t2010

1.1.1997 voimaan tulleen lain (20.12.199611204) 4l d $:llii tisiittiin ajantasaiseen
tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) uusi 41 d S.
Saatavissa: Alkuperiiinen lainsiiId[ntd (120411996) 4l $.
H8227fi996, StVM 3911996 ,EV 235n996

Jolla laillistettiin vakuutuslaitosten vakiintunut kiiytiintii piiiitiiksenteossa (2).
Saatavissa: Oikeuspoliittinentutkimuslaitoksentutkimus 107
ISBN 951-704-135-7, Hakapaino Oy Helsinki l99l
Hannu Niemi: Vakuutusvi lppi, onge lman invent o inti
1.7.2004 voimaan tulleen lain (24.6.2004/545) 41 d g, jolla muutettiin ajantasaisen tapaturmavakuutuslain (608/1948) al d $:
Saatavissa: Alkupertiinen lainsiiiidiintl (54512004) 17 ja41 d g:n muutokset;
HE 62/2004, SIYM 12t2004, EY 87 t2004

Hallituksen kiireellisen esityksen (HE 62/2004) perustelujen mukaan tapaturmavakuutuslain (608/l9a$mukaisten korvausten maksamista nopeutetaan pitluiaikaiselle
op i s ke I ij al I e, e t te i op i s ke I ij an v almi stumine n korv aus t e n maksun taki a v i iv cis ty :
Saatavissa: Hallituksen esitys (HE_62200,1)

13/14
Pyydetty lisiiselvitys kansaned ustaj alle

:

30.5.2013 / Lauri Liinn

Antamassaan Sosiaali- ia terveysvaliokunnan mietinndssci (12/2004 vp) jritti pois
pitluiaikaista opiskejaa koskevan maininnan, joten 1.7.2004 voimaan tullut laki
(545/2004) 41 d $, jolla muutettiin tapaturmavakuutuslain (608/19lB) 4I d
S
ko s ke m aan ka i kki a t ap at urm av akuutu s I a i n muka an m aks e t t av i a ko rv au ks i a :
Saatavissa: Sosiaali- ja terveyslautakunnan mietintd (1212004 vp)
Eduskunta priritti asioista niin ylrsimielisesti, ettri yhdessr)kricin asiaa laisitelleessci
tciysistunnossa kansanedustajat eivdt kctyttdneet yhtdcin puheenvuoroa, koskn;
Triysistuntoa "valvoivat" (Suomen valtion, ty\nantaja- ja tydtekidjdrjestdjen, seki
vakuutuslaitosten) edustajat 4-kantaisesti, kuten olen antanut itselleni kertoa yhden
mukana olleen "valvojan" Kuluttajaparlamentin historian ensimmciisen 03.1 1.201 I

pidetyn

tciys

istunnon ruokailutauo lla.

Saatavissa: Tiiysistunnon pdytiikirjat 23.4.2004; 27.4.2004; 4.6.2004; 8.6.2004;
ja ru.6.200a Q)

-

Siite huolimatta lain (608/1948) 4l d $ on kopioitu seuraaviin eliikelakeihin (2):
Tydntekijiin eliikelain (19.5.20061395) a0 g;
Voimaan 01.01.2007
Kunnallisen eliikelain (13.6.200315a9) 1a0 g;
Voimaan 16.03.2007
Yrittiijiin el[kelain (22.12200611272) 37 5;
Voimaan 0l .01.2008
Merimies eliikelain (22.12.20061129U a0 S;
Voimaan 01.01.2008
Valtion eliikelain (22.12.200611295) 105 g;
Voimaan 01.01.2008
Ev. lut. kirkon eliikelain (18.4.20081261) l5 g;
Voimaan 01.05.2008
Saatavissa: dantasainen lainsiilidiintl (39512006) 40 $, (54912003) 140 g,
(127212006) 37 $, (129012006) 40 $, (129s12006) l0s g ja(26112006)

l5

-

3.

$.

Laki (30.3.2007 13 8 1 ) oikeudenkiiynnin j ulkisuudesta hallintotuomioistuimissa;
Saatavissa: Ajantasainen lainsiitidtintd (38112007); Voimaan 01.10.2007
H8 1212006, La VM 2512006,8Y 26812006

Eduskunnan tyiijiirjestyksen 27 $.n mukaisia kirjallisia kysymyksiii ja ministerien
vastauksia asbestista johtuvista ammattitaudeista ja maksettavista korvaksista

KK 46912005
KK 836/2005 vp
KK 361/2006 vp

KK 117612006 vp
KK 440/2007 vp
KK29812008 vp Risikko
KK 33412008 vp
KK78712006 vp
KK 1024/2010 vp
Saatavissa: www.eduskunta.fi

74/L4
30.5.2013 / Lauri Ldnn

Pyydetty lisiiselvitys kansanedustaj alle:

4. Kritiikki kaikissa tiedotusviilineissii (lehdist6, radio ja televisio), lisiiiintyi, kun;
Kuluttajaparlamentin 2011 t?iysistunnon ruokailutauolla saimme asiantuntijoilta tietaa,
ettii tiimiin lisiiselvityksen mukaisesti, 01.07.2004 voimaan tulleen lain (54512004) 17
ja 4l d g:t siizidettiin kiireellisenii, niin oikeuskanslerin sijasta laillisuusvalvonta tehtiin
nelikantaise sti (Suomen valtion, merkittdvien tyonantaja- ja tydntekijrijdriestdjen selui
vakuutuslaitosten asiantuntijoiden toimesta) niin tehokkaasti, ettii kansanedustajat eiv[t
kiiytttineet t?iysistunnoissa yhtaan puheenvuoroa, kun eduskunta yksimielisesti muutti
tapaturmavakuutuslain (608/1948) 17 ja 4l d $:t, sekii;

-

Laillisti

-

Kooste Suomalaisesta vakuutusliiiikiirijiirjestelmiistii:
Saatavissa: http : //www. ai an k uv s. b lo g sp oL fi

-

Veijo Kalevi Saksa: Kertomukset ASBA -lehdissii:
Totta vai turua I ASBA -lehti 1-2012 ja Totta vai tarua II ASBA -lehti 2-2012.
Saatavissa: ASBA ry (Asbestialtistuneiden liitto) / www.asba.nettisivu.org

-

Iltalehti 09.02.2013: "KKO on ryhdistiiytynyt"

$:llii vakuutuslaitosten vakiintuneen kiiytiinnitn (2);
Saatavissa: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitoksen tutkimus 1 07
ISBN 951-704-135-7, Hakapaino Oy Helsinki 1991
Hannu Niemi : Vakuutusv ilppi, onge lman inventoint i
41 d

Saatavissa: http ://www. iltalehti. fi /uutiset/2O

-

1

3

0209 I 665

5

649

uu. shtm I

Kanava 22.02,20132 Marmatusta valittajista
http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/2013/021697-marmatusta-ammattivalitta-iista.html

5. Ministeri Paula Risikon "epiivirallisten" ja virallisten tyiiryhmien toimeksiannot,
sekii tekemiit suunnitelmat vakuutetun (kuluttajan) oikeusturvan parantamiseksi
vakuutuslaitosten ja muutoksenhakuelinten lainsiiiidiinniissii, sekii kiiytiinttijii
piiiitiiksenteossa.

-

Ministeri Risikko kiiynnisti 18.06.2012 tyiin vakuutuslliikiirijiirjestelmiin
Iiipiniikyqyden lisiiiimiseksi.
Saatavissa: http://www.stm.fi/tiedoueet/verkkouutinen/-/view/1812609#fi

-

Vakuutusliiiikiirij iirj estelmiin kehittiim issuun nitelma valmistui.
Sosiaali- ja terveysministeritin 17.10.2012 tiedote 17 512012
Saatavissa: http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote//view/ I 83 54 I 4?utm-source:twitterfeed&utm-medium:twitter

-

Toimenpideohj elma vakuutusliilkiirij iirj estelmiin kehittiimiseksi
Sosiaali- ja terveysministerid,n 17.10.2012 / Risikko - Antila
Saatavissa: http:www.stm,fi
Sosiaali- ja terveysministeriii 20.12.2012 / Vakuutusosasto / ASETTAMISPAATOS
/ Dnro STM09l:0012012; Vakuutusl2i2ikiirij?irjestelmiiti kehittiivii tydryhmii
Saatavissa: http:www.stm,fi
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Kuluttaj aparlamentti vaatii :
vakuutusyhti<iiden ja muutoksenhakuelimien piiltdksentekoa koskevaa lainsti[diintdiija
toim intatapoja tulee muuttaa

Kuluttajaparlamentti vaatii istunnossaan 1.10.2012, ettii vakuutusyhtiiiiden ja
muutoksenhakuelimien piiiitiiksentekoa koskevaa lainsiifldiintiifl ja toimintatapoja tulee
muuttaa kuluttajan oikeusturvan parantamiseksi
Vakuutusyhtioissd, muutoksenhakuelimissti; muutoksenhakulautakunnissa sekci vakuutusoikeudessa
tehdcidn pcidtdksici,

jotka voivat olla kuluttajalle usein taloudellisilta vaikutulcsiltaqn merkittriviri

ja

jopa koko loppuelamatin vaikuttavia. Vakuutusyhtioiden ja muutoksenhakuelimien potilaita
koskevaan pcicitdksentekoon on kohdistunut vuosien saotossq paljon krrtiikkiri

ja

epriluottamusta,

hallitukselle on tehty useita aihetta koskevia kirjallisia lrysymyksiei. Vallitsevaa lainscicidantaa

ja

ja

toimintatapoja tulee muuttaa siten, ettci kuluttajat voivat luottaa siihen, ettci heitri koskeva
ptidtolcsenteko tehdaan riittrivrilld asiantuntemul<sella ja puolueettomasti.

Kuluttajan hakiessa vakuutusyhtidltii korvausta esimerkiksi tapaturman johdosta, hiinen tulee
hankkia ensin todistus hoitavalta liiiiktiriltii jaliihettdii lausunto vakuutusyhtiddnsti.
Ollessaan tyytymltdn vakuutusyhtidn pii2it6kseen (haitta-asteeseen tai korvaukseen), kuluttaja voi
hakea pii5t6kseen muutosta tapaturmalautakunnalta, jonka p?iiitdksest[ voi tarvittaessa valittaa
edelleen vakuutusoikeuteen. Edelleen korkeimpaan oikeuteen kuluttaja voi valittaa vain silloin, jos
korkein oikeus my6ntii2i valitukseen luvan.

Silloin, jos asia muun muassa kuuluu ihmisoikeussopimuksessa suojattuihin oikeuksiin niin
korkeimmanoikeuden ptiiitdksestii voi edelleen valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.
Kiiyt?inndss2i vakuutusoikeus on korkein muutoksenhakuelin, jonne p?iiit6ksistii valitetaan.
Kuluttajat kokevat epiivarmuutta siit6, onko heiti koskeva piiiitdksenteko tehty vakuutusyhtidissii ja
muutoksenhakuelimissti riittavalla asiantuntemuksella. Vakuutusyhtidt ja muutoksenhakuelimet
tekevlt potilasta koskevia piiiitdksiii yleensii kidalliseen aineistoon perustuen, kuulematta potilasta
tutkineita ja hiinelle diagnoosin tehneitii asiantuntijalii[kiireit[. K?iyt?inndss[ l5?ik2ireiden osallistuminen esimerkiksi vakuutus oikeuden p?i?itdsten perustelujen laatimiseen on myds hyvin viihtiistiir.
Muutoksenhakulautakunnissa ja vakuutusoikeudessa voidaan asianomaisen pyynndst?i tai erityisist2i
syist?i pdiittdd tehd?i kirjallista menettelyii tiiydentiivii suullinen kiisittely, jossa voidaan kuulla esimerkiksi muutoksenhakijaa tai asiantuntUoita.'
Suullisen kiisittelyn tarpeellisuus arvioidaan tapauskohtaisesti2. Suullisten kiisittelyiden miitir2i on
pieni vakuutus oikeudessa ratkaistujen asioiden kokonaismii?irii?in ntihden. Esimerkiksi vuosien
2009101I aikana toimitettiin yhteensti l0 suullista k2isittelya, kun ratkaistujen asioiden kokonaismddr'dnoilta vuosilta oli yhteensti 22103 kappaletta3.

Oikeusministeridn selvityksen mukaan jiirjestelmiiiin kohdistuvan kritiikin yksi keskeisistii kohdista
onkin ollut juuri se, ettei etuuden hakija kohtaa vakuutusyhtidn eikii my6,skii?in muutoksenhakulautakunnan tai vakuutusoikeuden l2iiikiiri[ misstiiin asian kiisittelyn vaiheessa.
Juuri tiihiin seikkaan ndyttiiisi paljolti kiinnittyv?in muutoksenhakujiirjestelmiiiin kohdistuvan luottamuksen puute.a
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Kuluttajille tulisikin luoda paremmat mahdollisuudet saada suullinen kiisittely. Kansalaisille tulisi
my6s vakuutusoikeudessa tarjota mahdollisuus oikeusavustajaan samoilla periaatteilla kuin kiiriijiioikeudessakin.

Kuluttajien luottamusta jiirjestelm?in asiantuntevuuteen l5iiketieteellisissii arvioinneissa lisiiisi oleellisesti sL, ettl vakuutusyhtion laakareiden lis[ksi pti2itdksentekoon osallistuisi aina myds kyseiseen
asiaan erikoistunut, vakuutusyhtioistii riippumaton asiantuntijal[5k?iri. N2iin voitaisiin varmistaa,
ettii liiiiketieteelliset tosiasiat on otettu riittiiviisti ja puolueettomasti huomioon ennen p?iiitdksentekoa.

Oikeusministeri6n asiaa koskevan selvityksen mukaan ongelmallista on se, ettii vakuutusoikeudessa
ja ettii
tapahtuva l[iiketieteellinen arviointi on tuomioistuimen neuvottelusalaisuuden piirissii
laatimiseen.
l2i2ikiirij?isenet eiviit yleensii osallistu pii2itdsten perustelujen

T[ll6in

asianosaisilla ja

yleisdll[ ei ole mahdollisuutta varmistua siitii, ettfl oikeudenkiiynti on tiiltl

osin oikeudenmukaista. Koska l?iiikiirien tehttiviiksi niihdiiiin yhdenvertaisen kohtelun turvaaminen,
tuli si he idiin toim intansa avoimuutta listit5.
Vakuutusoikeuden arvioinnissa k?iytettyjen tekijdiden tai huomioon otettavien seikkojen tulisi olla
avoimia ja ennalta tiedossa-5

Asiakirjat tulisi saada ainakin osittain jutkiseksi. jotta asianomaiset saisivat tietii[ millZi
perusteilla htintii koskeva piiiit6ksenteko on tehfy.

p[iit6ksiin vaikuttavien seikkojen julkistaminen sekii tarkempien perusteluiden antaminen voisi
osaltaan viihentiiii kuluttajien halukkuutta valittaa piiiitdksistii edelleen korkeampiin
muutoksenhakuel im iin.
Ongelmalliseksi on koettu myds se, ettti vakuutusoikeuden sivutoimisten liiikiireiden ei lain mukaan
tarvitse ilmoittaa mahdollisia sidonnaisuuksiaan vakuutusyhti6ihin. Nykyisin uusia liiiikiirijiiseni2i
vakuutusoikeuteen rekrytoitaessa varmistetaan haastatteluissa se, ett5 heilla ei ole sidonnaisuuksia
6
etuuslaitoksiin esimerkiksi asiantuntij an roolissa.
Kuluttajan kannalta olisi kuitenkin oleellista, ettti pii2itdksentekoon osallistuvilla sivutoimisilla
laakareill6 olisi myds lakiin kirjattu ilmoittamisvelvollisuus sidonnaisuuksista, ja kytkdksistii
j ohtuen he idiin tul i si ol la j 6[vej ii osal I i stumaan pziiitdksentekoon
kuluttajissa on her?innyt ep2iilyksiii muutoksenhakulautakuntien pZi[tdksenteon puolueettomuudessa
my6s koska muutoksenhakulautakuntien toimintaa rahoittavat vakuutuslaitokset.
Muutoksenhakulautakuntien rahoituksen tulisikin olla tiiysin vakuutuslaitoksista riippumatonta,
jotta voitaisiin parantaa kuluttajien luottamusta oikeudenmukaiseen klsittelyyn
muutoksenhakulautakunn issa.
Kuluttajaparlamentti vaatii edellti mainittuihin epiikohtiin puuttumista vetoamalla Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaan, sekii perustuslain 6 $:n, 2 I $:n ja 22 $:n, joissa todetaan
j okaisella olevan oikeudet oikeudenmukai seen j a riippumattomaan tuom ioistuimeen.
Lis?iksi perustuslain

2l

$:n on kirjattu

jo nykyisin, ettii tuomioistuimen kiisittelyn julkisuus, oikeus

tulla kuulluksi sek?i oikeus saada perusteltu piititds on turvattu lailla.
Lain kohtien toteutuminen my6s kiiytiinndssii tulisi turvata.

Ku

I
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Liihteet:

t. Oikeusturvan

toteutum inen vakuutusoikeudessa 2003'

Oikeusministeridn lausuntoja ja selvityksia 2003.21, s' 7-8
2. El?iketurvakeskus. Ty6eliikelakipalvelu.

Asian kasittely j a ratkaisu muutoksenhakuelimessii. suul linen kiisittely'
Saatavissa:
3.

Vakuutusoikeus.

Muutoksenhakijalle. Suullinen klsiuely.
Saatavissa: : http ://www.oikeus.fi /vakuutusoikeus/ 1 002 5'htm
J.

J.

4.

Vakuutusoikeuden vuosikertomus 2009 s, l0;
Vakuutusoikeuden vuosikertomus 2010 s, l0;
Vakuutusoikeuden vuosikertomus 2011 s, l0
Saatavissa: http: //www.oikeus. fi /vakuutusoikeus/

I 0 89

I'htm

Oikeusturvan toteutuminen vakuutusoikeudessa 2003'
Oikeusministeri6n lausuntoja ja selvityksi6 2003.21, s, 7-8

ja

16

Vakuutusl?iiiketieteen erityispiitevyys -tutkinto:
29.
\r'akuutuslziaketiede on liiaketieteen osa-alue jota liiiikiiri soveltaa tapaturmavakuutuslain
(608/1948) 4l d g:n mukaisestiasiantuntijana kliinisen lii?iketieteen tietoja, sosiaalivakuuiuksen , liikenne- ja tapaturmavakuutusten, yleisen sairausvakuutuksen, eliikevakuutusten,
potilasvakuutusten, ytiityisten matkavakuutusten, -vastuuvakuutusten sii2iddksiin muutoksenhakuelimissii, vakuutuslaitosten tavoitteiden mukaisesti muutoksenhakuelimiss?i.
iiks

Saatavissa:
5.

Juha pystynen, Vakuutusoikeuden ylituomari, henkildkohtainen tiedonanto,2.5.2012

6.

Vakuutusl aito sten kiytiintd piiiitdksenteo ssa;

OTTEITA KIRJASTA
Niemi Hannu: Va

:

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 107

vol

/

IBSN 951-704-135-7
ino Oy, Helsinki l99l
jolla on m uutettiin my6s

@s/l948)4ld$,jokasii2idettiinHallituksenesityksen(HE62l2004)
tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaan

vastaisesti, koskemaan kaikkia vakuutusyhtidissii
maksettavia korvauksia.
Hallitus esityksessti (HE 6212004) perusteltiin tapaturmavakuutus lain 17 ia 4l d $:n
muuttamista p?iiitoimiselle opiskelijalle maksettavien tapaturmavakuutuslain mukaisten
korvausten kiisittelyn ja malisamisen nopeuttamista niin, kun vakuutusyhtidn laillistettu
liilkiiri osallistuu vakuutusyhtiossii korvausasian k[sittelyyn, hln merkitsee piiiitoimisen
opiskelijan asiakirjoihin noudattamatta terveyden ammattihenkildistii annetun lain (5991
1994) 23 $:n "muotoseikkoja" korvauspiizitdksen teko nopeutuu'
Saatav i ssa: Hal I ituksen e sitykset tietokannas ta (HE'62 I 200 4)'
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinndss?i (l2l2OO4 vp) on hyviiksytty hallituksen esitys pii6toimisesta opiskelijasta tapaturmavakuutuslain 17 $:n 2. ia 5, momentissa, mutta
+t a 5:sta on tietoiiesti jatetty pois lakimuutoksen perusteluna oleva tosiasia, ett[ my6s
tapaturmavakuutuslain 4l d $;n muutos koskee ainoastaan vakuutuslaitoksen piiiitdksiii
p?iiitoimiselle opiskelijalle maksettavista korvauksista.
Saatavissa: Tarkistettu versio stvM l2l2004vp -HE 6212004 vp

-

-
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Kuluttajaparlamentti on kuluffajapoliittisesti merkitt?ivien kansalaisj[rjest6jen
yhteistoimintamuoto. Kuluttajaparlamentissa valtakunnalliset kansalaisjiirjest6t keskustelevat,
viiittelevat ja iianestiiv?it keskeisistii oman alansa ajankohtaisista asioista. Kuluttajaparlamentin
ja
kautta poliittiset p:ddttiijdttulevat tietoisiksi keskeisten kansalaisjiirjest6jen niikemyksistI
kannoista merkittaviin poliittisiin kysymyksiin.
Kuluttajaparlamentin toimintaa koordinoi Kuluttajaliitto-Konsumentfbrbundet ry.

Lis[tietoja Kuluttajaliitto

- Konsumentlorbundet

ry:n piiiisihteeri Juha Beurling, puh. 040 556

tt6
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Kuluttaj aparlamentti vaatii 1.10.2012 tiiysistu nnossaan' ette :
Vakuutuslaitoksia ja Valtiokonuoria. sekii muutoksenhakuelimiii (Tapaturm a- as i o i de

n muut o ks e nh akul aut akunt a, Vakuut u s o i ke u s j a Ko r ke in

o i ke us

)

koskevia lakeja. toimintaohjeita ja toimintatapoja on muutettava kuluttajan /
vakuutetun oikeusturvan ja vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi, koska:

1.

Tyossti k[yvdllZi Suomen kansalaisella on yleensii tapaturmavakuuslain
(608/1948) mukainen vakuutus, jonka pittisi kattaaty6tapaturmat ja
tydmatkatapaturmat, sekzi ammattitaudit:
Jonka vastuullinen tycinantaja tekee kaikille tydntekijoilleen ja pienyrittiijii
myds itselleen tapaturmavakuutuksen.

2.

Varsin monella on mycis joku seuraavista vakuutuksista;
Y apaa-ajan tapaturmavakuutus, Urheilij an tapaturmavakuutus, matkavakuutus j a Liikennevakuutus, sekd Vastuuvakuutus, mahdollisten itse
aiheutettuj en tapaturmien j a vahinkoj en takia.

3.

Merkittiiviin poikkeuksen muodostaa Suomen julkishallinto ( valtion virastot, -laitokset ja -yhtiot, sela) kunnat, kunnalliset laitokset ja, kuntainliitot,
seki seurakunnat ja seurakuntayhtymcit, sekci muut vastaavat laitokset),
joiden tydntekijdille, toimihenkiloille ja viranhaltijoille ei tarvitse tehdd
tapaturmavakuutuslain (60 S/ 1 9a 8) edellyttiimii6 vakuutusta, koska;
Suomen valtio tydnantajana, sekii em. muut julkiset laitokset eiviit halunneet tehdii, vakuutuslaitosten "asiantuntijoiden" valisteleman hallituksen
esitykseksi eduskunnalle valmisteleman; lJuden tapaturmavakuutuslain
mukaisia vakuutuksia;

takia Valtiokonttorin esityksestd lisdttiin 1.1.1949 voimaan tulevaan
uuteen tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) mm. 11 $ ja (36 $):
Sen

Jos Qdtapaturma sattuu sellaisen tydantajan tyossd olevalle tyontekiidlle,
j o ka o n I ai m i nly o ny t v aku ut t a m i sv e lv o I I i s uut en s a, ko rv at aan t ap a t ur m a
tcimrin lain mukaisesti valtion varoista, ja valtiolla on oikeus 36 $:ssri sanotun maksun lisriksi, perici tyonantajalta, mitci nciin on mdcirdtty korvauks ena suorite ttav aksi, kuitenkin enintririn kymme nentuhatta ( 1 0. 0 0 0) markkoa tapaturmaa kohti.
Jonka mukaisesti Suomen valtio ja muut julkishallinnon tydnantajat eivZit ole
tehnyt uuden tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaisia vakuutuksia, eikii ole
mu i ltakaan os in noudattaneet tapaturmalainsdiiddntdj ii,
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Yli kuudenkymmenen (> 60) vuoden voimassa olon aikana on uuteen "ajantaaiseen" tap aturm avakuutus laki in on tehty muutoksia kahdeksankymmentdyhdeksiin (89) kertaa niin, ettti vain tapaturmavakuutuslain (608/1948) 62 $:
mukaan
tulle tri
tulevia korttauksia on mitcitdn.
s

On stilynyt alkuperiiisenii, sillii lain (608/1948) muut ( $:t ) vdhinii2in kerran
muutettu, lisiitty tai poistettu, sen sijaan korvausten mydntiimis- ja laskentap erusteet "tarki stetaan" viihintiiiin kerran vuodessa.
Ainakin ne lait ja lakimuutokset tulee poistaa I tai muuttaa, jotka oleellisesti ovat
heikentdneet vakuutetun oikeusturvaa ja etuuksia Valtiokonttorin ia I tai vakuutuslaitosten pZiiit6ksilla ja vahvistettu muutoksenhaku elimissfl, jotka on:

Perustettu Suomen perustuslain (73111999) 6 -, 20 - ia2l $:n sekii Suomen
valtion 10.05 1990 ratifioiman: Buroopan yleissopimuksen ihmisoikeuksien
ja perusvapauksien suojaamiseksi laaditun: 11. piiytiikirjan I -, 6 -r13 -,
14 -,17 -, 18 . ja 19 artikloiden vastaisesti, koska em.

-

artiklat perustuvat:

Yhdistyneiden Kansakuntienyleiskokoul<sessa 10 pciivcind joulukuuta 1948

annettu; tnmisoitce*ienYteis
t ane e

t Eur o op an ne uv o s to n .i cis e ninci

o IIe e

t hal li tuks

et:

Muutettiin takautuvasti 01.01.1981 voimaan saatetun lain (10.07.1981/586) 53
Q:n 1. momentilla: Ajantasaisen tapaturmavakuutuslain (608/1948) 53 $:n 1.
momentti. j onka mukaan siiiidettiin

m

uutoksenhakuelim ien :

-

Tapoturmalautakunta, Vakuutusoikeus ia Korkein oikeus.
Perustamisesta, joka tapahtui 01.01.1982 voimaan tulleella Valtioneuvoston
(0 4

.l 2.19 8l

I

9

59) asetu ksella.

Vak u utu sl dd keti eteen e rityi s pdtevyystutki n n o n :

Vakuutuslaitosten tavoitteiden mukaiseksi ohjeeksi em. muutoksenhakuelimissii : Tap at urmula utak unta, Vakuutus oike us i a Korkein oike us ;
- To imintao hj eeksi p iititd ks enteko on osullist uv ille liidkiireille i a
- Tutkintovaatimuksiksi vakuutusliidketieteen erityispdtevyystutkinnolle.

Hyvtiksytty LdSkariliiton hallituksen kokouksessa 17 .3 .1994, tarkistettu
29.1.2007 sek6 piiivitetty 2.2.2007 klo 16:31 ja 8.8.2012 klo 12:27
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Liihde: http://www.laakariliitto.-fi/koulutus/eriNispatevwdet/vakuutus.html

Vakuutusliiiiketiede on lddketieteen osa-alue, jossa l66kiiri soveltaa asiantuntijana kliinisen lSdketieteen tietoja sosiaalivakuutuksen tai yksityisvakuutuksen
s66d6ksiin. Vakuutusldiiketieteen tavallisimmat tehtiiviialueet ovat eliikevakuutus, henki- ja sairauskulu-vakuutus, liikenne- ja tapaturmavakuutus sekd yleinen
sairausvakuutus. Vakuutusldiiketieteen asiantuntemusta tarvitaan mycis muissa
vakuutuslajeissa, kuten potilasvakuutus, matkavakuutus ja vastuuvakuutus, sekii
muutoksenhakuasteissa.
Oikeuffa vakuutusliidketieteen eritvispiitev),)zteen haetaan Suomen Lriiik6rilii-

kun hakij a on antanut rekisterdintivaiheessa tarpeellisiksi katsotut lisdniiytdt.

Tapaturmavakuutuslain (608/1 948) 53 $:e muuteffiin uudelleen:
01.01.2011 voimaan tulleen lain (30.12.201011317) 53 Q:llii:

-

Tapaturma-as ioiden muutoks enhakua varte n on tapaturma-as i o iden
muut o ks e nhakul aut akunt a, v akuut u s o i ke u s j a l<o r ke i n o i ke u s.
Tapaturma -asioiden muutol<senhakulautakunnasta sricidetcicin tapaturmaas io iden muutoks enhakulautakunnas ta anne tus sa \ais s a QjJ 52!19 j a
v akuutus o ikeude sta v akuutusoikeus lai s sa (!322!!9. Korke immas ta
o i ke ude s t a s riri de t cicin ko r ke imm as t a o i ke ude s t a anne tus s a I ai s s a
(66s/2005).

Takautuvasti 01.01.1981 voimaan tulleen lain (10.07.1981/586) 539:n l. mom.
muutettu ajantasaisen tapaturmavakuutuslain (608/1948) 53 $:n 1. mom. jonka
mukaan 01.01.1982 voimaan tulleella Valtioneuvoston asetuksella (95911981)
perustetut muutoksenhakuelimet :

-

Topoturmoloutakunto, Vukuutusoikeus ja Korkein oikeus.
Ovat vahvistaneet. kaikki valitusten alaiset; Valtiokonttorin ja vakuutuslaitosten
piidtdkset, vakuutuslaitosten tavoitteiden mukaisesti, jotka LAiikariliiton hallitus
on hyvdksynyt 17 .3.1994 kokouksessa ja tarkistanut 29 .l .2007 sekii kirjannut:
- Vokuutusliitiketieteen erityispiitevyystutk{nnon -tutkintovoqtimuksiksi ja
p titith kse nte ko-o hj e eksi Tap aturmaloutak unn os s a / Tap at urmo-as ioiden
mu uto ks en h ak ulo utak un n oss a, Vak uut us oike udess a j o Korkeimmass a
oikeudesso.
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-

MUUTOKSEHAKUELIMISSA piiiitiikset on tehty LIITOS pAAfOS -meneffelyllii, jonka eduskunnan apulaisoikeusasiam ies

on katsonut lakiemm e vataisiksi piiiitiiksessiiiin

Dnro

3 1. I

2.199 6 I

49812196.

MUUTOKSEHAKUELIMIA KOSKEVAT kaikki lait ja ohjeet tulee
kumota / poistaa Suomen lainsiiiidiinniistfl, koska ne ovat Euroopan
yleissopimuksen ihmisoikeuksien j a perusvapauksien suojaamiseksi
tehdyn 11. piiytiikirjan seuraavien artikloiden vastaisia:
1. Velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia;

6. Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkiiyntiin;
13. Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoonl
14. Syrjintiikielto;
17. Oikeuksien viiiirinkiiYttii;
18. Oikeuksien kiiyttiiii koskevien rajoitusten rajoittaminenl

19. Tuomioistuimen Perustaminen;
Suomen perustuslain (73111999) 6 -, 20

- ia2l $:n sekii Terveydenhuollon

ammattihenkiliiistii annetun lain (59911994) 23 $:n ja Hallituksen esityksen
(H8 62 I 200 4), vastaisesti koskem aan kaikkia vakuutettuj a, sekfl Suo m en
valtion 10.05 1990 ratifioiman: Euroopan yleissopimuksen ihmisoikeuksien
ja perusvapauksien suojaamiseksi laaditun: 11. piiytnkirjan l-, 6 -, 13 -,
14 -,17 -, 18 . ja 19 artikloiden vastaisestio koska em. artiklat perustuvat:
- Yhdiseneiden Kansakuntien yleiskokoul<sessa 10 pdivcind joulukuuta I 948
annettu; tnmisoitceut<sien Yle
taneet Euroopan neuvoston,iasenina olleet

ha

:

On tehty ajantasaiseen tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 d Q:n muutos:
Joka saatettiin voimaan 01.07.2004 lailla (24.6.20041545),ja siinii todetaan;

-

Jos vakuutuslaitolcsessa kasiteltavri korttausasia koskee laaketieteellisen
seikan arttiointia, laillistetun kic)karin osallistuttava asian valmisteluun ja
merkittrivci kannanottons a as iakiri o ihin.
Vakuutuslaitoksen lcirila)ri voi merkitci kannan ottonsa asiakirioihin noudattamatta tervq)denhuoll on ammattihenkilois tci anne tun lain (5 9 9/ I 9 9 4)
23 f :ssci scicidetqiri todistuksia

ja

lausuntoia koskevia muotovaatimuksia.
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Teile lain muutoksella "laillistettiin vakuutuslaitosten kiiytiintii" piiiitiistenteossa, joka todetaan; Otteessa julkaisusta;

-

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 107 ISBI{
Hokapaino Oy Helsinki 1991

95

l-704-1 35-7,

Hannu Niemi, Vakuutusvilryi, ongelman inventointi ;
HallituKsen ESITYKSSS P ILILTSIALLI SE S SA S I SALLO S SA EdusKunnalle
laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41d $:n muuttamisesta:

Esityksellii ehdotetaan muutettavaksi pdiitoimisten opiskelijoiden pdivdrahakorvausta koskevia tapaturmavakuutuslain siiiinndksiii siten, effii ne nykyistii
paremmin vastaisivat tapaturmasta aiheutuvaa menetystii. Piiiitoimiselle opiskelijalle maksettaisiin tapaturmaa seuraavan neljSn viikon ajaltapZiiviiraha
tapaturmavakuutuslain mukaisen viihimmdisvuositydansion perusteella, koska
lyhytaikainen opiskelun estyminen tai vaikeutuminen ei yleensii lykkaa valmistumista. Ptiiviiraha maksettaisiin kuitenkin aina viihint66n tyonantajan maksaman sairausajan palkan tai tapaturmaa edeltdviin neljdn viikon tydansioiden
suuruisena, mikiili p66toiminen opiskelija menettdd tapaturman johdosta opiskelun aikaisia ty<iansioita.
Kun Lisdksi esityksellZi selkeytettiiisiin vakuutuslaitoksen asiantuntijalSakdrin
korvausasian kdsittelyn yhteydessZi antaman ld[ketieteellisen arvion merkitystii.
Tiillaista kannanottoa ei pidettSisi ulkopuolisena ldiikiirinlausuntona, joka
edellytiiis i erillistii asianosaisen kuulem ista.
on mietinniissiiiin 1212004 vp, suunnitellusti
laajentanut Hallituksen esityksen (HE6212004) vastaisesti tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 d $:n koskemaan kaikkia ja jokaiselle tapaturmavakuutuslain perusteella maksettavia korvauksia;
Sosiaali

-

- terveysvaliokunta

Eikd hallituksen esiQksen (HE62/2004) mukaisesti ainoastaan "pcicitoimis e I I e op i s ke I ij al I e " maks e tt av i a top aturm av akuutus I ain mukaan maks e t t aviakorvauksia.

Poikkeaa tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 $:n kiiyttii niin oleellisesti
myiis terveydenhuollon ammattihenkiliiistii annetun lain (28.06.19941559)
23 $:n miiiiriiyksistii, niin oleellisesti, ettii se viihiiinen oikeusturva, jos sitii
on edes ollut, on ainakin kaikkien tyiissii asbestille altistuneiden ja asbestista johtuviin ammattitauteihin sairastuneiden osalta, kuten kaikkien
elii keliiistenkin osalta kokonaan menetetty, kun I

-

Ajantasaiseen tapaturmavakuutuslain (60811948) 4l d g:n muutos, joka
saatettiin voimaan 01.07.2004Lain (24.6.20041545) 4l d g:llii, ja

-

On mycihemmin "kloonattu" ldhes kaikkiin eliikelakeihin.
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Henrik

Joten kaikki tulee kumota / poistaa Suomen lainsiiiidiinniistii, kun ne ovat
Euroopan yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn 11. piiytiikirjan seuraavien artikloiden vastaisia:

1. Velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia;
6. Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkiiyntiin;
13. Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoonl
14. Syrjintiikielto;
17. Oikeuksien viiiirinkiiyttii;
18. Oikeuksien kiiyttiiii koskevien rajoitusten rajoittaminenl

19. Tuomioistuimen perustaminen;

