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Hallituksen esitys Eduskunnalle euron käyttöönoton 
edellyttämiksi muutoksiksi ympäristövahinkojen kor-
vaamista koskevaan lainsäädäntöön  

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esitykseen sisältyvät ehdotukset öljysuoja-
rahastosta annetun lain, aluksista aiheutuvan 
vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun 
lain, maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen 
torjumisesta annetun lain sekä ympäristöva-
hinkovakuutuksesta annetun lain muutoksik-
si. 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi mai-

nittuja ympäristövahinkojen korvaamiseen 
liittyviä lakeja siten, että laeissa säädetyt 
markkamäärät muutetaan euroiksi ja senteik-
si. Muutokset tehtäisiin käyttämällä vahvis-
tettua muuntokerrointa. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. 

————— 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  

Ympäristövahinkojen korvaamista koske-
vassa lainsäädännössä markkamääräisiä viit-
tauksia sisältäviä säännöksiä on öljysuojara-
hastosta annetussa laissa (379/1974, öl-
jysuojarahastolaki), aluksista aiheutuvan ve-
sien pilaantumisen ehkäisemisestä annetussa 
laissa (300/1979, alusjätelaki), maa-alueilla 
tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta an-
netussa laissa (378/1974, maa-alueiden öljy-
vahinkolaki) sekä ympäristövahinkovakuu-
tuksesta annetussa laissa (81/1998). Mark-
kamäärät ovat yleensä suuria, vähintään tu-
hansia markkoja käsittäviä tasalukuja lukuun 
ottamatta öljysuojamaksua, joka on ilmaistu 
sekä markkoina että penneinä. 

Euro otetaan maksuvälineenä käyttöön 
Suomessa vuoden 2002 alusta. Euroopan 
unionin neuvosto on antanut  asetuksen tie-
tyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä 
säännöksistä (EY) N:o 1103/97 ja asetuksen 
euron käyttöönotosta (EY) N:o 974/98. Eu-
ron ja euron käyttöönottavien jäsenvaltioiden 
valuuttojen välisistä muuntokursseista anne-
tussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
2866/98 on 1 päivästä tammikuuta 1999 
markan lopulliseksi euro-muuntokurssiksi 
vahvistettu 5,94573. Säädöksissä olevat 
markkamäärät on muutettava euroiksi talous-
poliittisen ministerivaliokunnan 22 päivänä 

joulukuuta 1999 hyväksymien periaatteiden 
mukaisesti.  

  
2.  Ehdotetut  muutokset  

Lakiehdotuksissa noudatetaan niitä periaat-
teita, jotka talouspoliittinen ministerivalio-
kunta on hyväksynyt käytettäväksi yleisenä 
ohjeena muutettaessa markkamääriä euroiksi 
lainsäädännössä. Tavoitteena on markkaviit-
tausten muuttaminen euroiksi kustannusneut-
raalilla ja riittävän informatiivisella tavalla. 
Ehdotusten lähtökohtana on ollut saman 
tarkkuustason säilyttäminen kuin nykyisissä 
markkamääräisissä säännöksissä. 

Öljysuojarahastolain 2 §:n 1 momentissa 
säädetään öljysuojarahastoon perittävän öl-
jysuojamaksun suuruudesta. Momenttia eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että öljysuoja-
maksua perittäisiin nykyisen 2,20 markan si-
jasta 0,37 euroa. Muuntaminen euroiksi ta-
pahtuisi siten sentin tarkkuudella.  

Öljysuojarahastolain 3 §:ssä säädetyt rahas-
ton markkamäärin ilmaistut pääomarajat eh-
dotetaan muutettaviksi euromääräisiksi siten, 
että pääoman yläraja olisi 40 miljoonan mar-
kan sijasta 7 miljoonaa euroa ja alaraja 20 
miljoonan markan sijasta 3,5 miljoonaa eu-
roa. Rajoja pyöristettäisiin hieman ylöspäin 
riittävän yleisen tarkkuustason säilyttämisek-
si.  
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Öljysuojarahastolain 5 §:n 2 momentissa 
säädetään korvausten maksamisesta kunnille 
öljyntorjuntakaluston hankinnasta ja torjun-
tavalmiuden ylläpidosta. Momentissa  oleva 
1 000 markan omavastuuraja muutettaisiin 
150 euroksi. Pyöristys tapahtuisi hieman 
alaspäin, jottei etuutta saavan asema heiken-
tyisi.  

Öljysuojarahastolain 5 §:n 2 momentissa, 
alusjätelain  12 §:n 4 momentissa ja maa-
alueiden öljyvahinkolain 5 §:n 4 momentissa 
on säädetty yli 500 000 markan suuruisten 
torjuntakaluston hankintakustannusten kor-
vaamisen edellytykseksi öljysuojarahaston 
johtokunnan ennakkohyväksyminen. Lain-
kohdissa olevat markkamääräiset rajat muu-
tettaisiin 85 000 euroksi. 

Ympäristövahinkovakuutuksesta annetun 
lain (81/1998) 13 §:ssä säädetään vahinkoa 
kärsineen omavastuusta ja 15 §:ssä korvaus-
ten enimmäismääristä. Nykyiset luonnollisen 
henkilön 2 000 markan ja oikeushenkilön 20 
000 markan omavastuurajat ehdotetaan muu-
tettaviksi 300 ja 3 000 euroksi. Summia pyö-
ristettäisiin alaspäin, jottei vahinkoa kärsi-
neiden etuuksia heikennettäisi. Korvauskatto-
ja  ehdotetaan muutettaviksi siten, että yhdes-
tä vakuutustapahtumasta korvattaisiin nykyi-
sen 30 miljoonan markan sijasta enintään 5 
miljoonaa euroa ja saman vakuutuskauden 
aikana maksettaisiin korvauksia nykyisen 50 

miljoonan markan enimmäismäärän sijasta 
enintään 8,5 miljoonaa euroa. Pykälissä ole-
vat sanat "markkamääräinen" korvattaisiin 
sanalla "euromääräinen". 

 
3.  Esityksen vaikutukset  

Ehdotetut muutokset ovat teknisluonteisia, 
ja markat muunnettaisiin euroiksi mahdolli-
simman kustannusneutraalilla tavalla. Tämän 
vuoksi muutoksilla ei olisi mainittavia kus-
tannusvaikutuksia. 

 
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä ympäris-
töministeriössä. Valmistelussa on kuultu öl-
jysuojarahaston johtokuntaa ja Ympäristöva-
kuutuskeskusta.  

 
5.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2002. Ennen lakien voimaan-
tuloa voitaisiin ryhtyä niiden täytäntöönpa-
non edellyttämiin toimenpiteisiin. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan öljysuojarahastosta 24 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (379/1974) 2 §:n 1 

momentti, 3 § ja 5 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentti ja 5 §:n 2 momentti laissa 1287/1989 sekä 3 § lais-

sa 504/1997, seuraavasti: 
 

2 § 
Öljysuojarahastoon peritään maahan-

tuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öljys-
tä öljysuojamaksua 0,37 euroa jokaiselta täy-
deltä tonnilta. Öljysuojamaksu peritään kak-
sinkertaisena, jos öljy kuljetetaan säiliöaluk-
sella, jota ei ole varustettu koko lastisäiliö-
osan alueelta kaksoispohjalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 
Öljysuojamaksun periminen lopetetaan sitä 

seuraavan kalenterikuukauden lopussa, jona 
öljysuojarahaston pääoma on noussut 7 mil-
joonaan euroon. Periminen aloitetaan uudel-
leen sitä seuraavan kalenterikuukauden pää-
tyttyä, jona rahaston pääoma on pienentynyt 
alle 3,5 miljoonan euron. 

 
 
 
 

 
5 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Torjuntakaluston hankkimisesta ja torjun-

tavalmiuden ylläpidosta kunnalle aiheutu-
neista kustannuksista myönnetään täysi kor-
vaus vahvistetun öljyvahinkojen torjunta-
suunnitelman mukaisen öljyvahinkojen tor-
juntasuunnitelman mukaisen öljyvahinkojen 
torjunnan käyttöasteen perusteella. Kunnalle 
myönnetään korvaus kuitenkin vain silloin, 
kun kulloinkin korvattava määrä ylittää 150 
euroa. Torjuntakaluston hankinnasta korva-
taan enintään 85 000 euroa, jollei öljysuoja-
rahaston johtokunta ole etukäteen hankintaa 
hyväksynyt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2002. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
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2. 

Laki 

aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemistä 16 päivänä maaliskuuta 

1979 annetun lain (300/1979) 12 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1288/1989, seu-
raavasti: 

 
12 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahas-

tosta korvaus vahvistetun alusöljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelman mukaisen kaluston 
hankkimisesta ja sen mukaisen torjuntaval-
miuden ylläpidosta sekä torjuntahenkilöstön 
koulutuksesta aiheutuneista kustannuksista 
siten kuin öljysuojarahastosta annetussa lais-
sa (379/1974) säädetään, jolloin edellytykse-
nä täysimääräisen korvauksen saamiselle 

kustannuksiltaan yli 85 000 euron öljyntor-
juntakaluston hankinnasta on, että öljysuoja-
rahaston johtokunta on hyväksynyt kyseisen 
hankinnan etukäteen.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2002. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
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3. 

Laki 

maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 24 päivänä toukokuuta 

1974 annetun lain (378/1974) 5 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1289/1989, seu-
raavasti: 

 
5 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahas-

tosta korvaus vahvistetun öljyvahinkojen tor-
juntasuunnitelman mukaisen kaluston hank-
kimisesta ja sen mukaisen torjuntavalmiuden 
ylläpidosta sekä torjuntahenkilöstön koulu-
tuksesta aiheutuneista kustannuksista siten 
kuin öljysuojarahastosta annetussa laissa 
(379/1974) säädetään, jolloin edellytyksenä 
täysimääräisen korvauksen saamiseen kus-

tannuksiltaan yli 85 000 euron öljyntorjunta-
kaluston hankinnasta on, että öljysuojarahas-
ton johtokunta on hyväksynyt kyseisen han-
kinnan etukäteen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2002. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 



 HE 102/2001 vp  
  

 

6 

4. 

Laki 

ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ympäristövahinkovakuutuksesta 30 päivänä tammikuuta 1998 (81/1998) annetun 

lain 13 § sekä 15 §:n 1 ja 3 momentti seuraavasti: 
 

13 § 

Vahinkoa kärsineen omavastuu 

Korvauksesta vähennetään vahinkoa kärsi-
neen omavastuuosuutena 300 euroa, jos va-
hinkoa kärsinyt on luonnollinen henkilö, ja 3 
000 euroa, jos vahinkoa kärsinyt on oikeus-
henkilö. 

Edellä 1 momentissa mainittuja euromääriä 
voidaan muuttaa valtioneuvoston asetuksella, 
jos yleisen hintatason muutos antaa siihen ai-
hetta. 

 
15 § 

Korvauksen enimmäismäärä 

Tämän lain nojalla maksetaan korvausta 
yhdestä vakuutustapahtumasta enintään 5 

miljoonaa euroa. Kahdesta tai useammasta 
saman vakuutuskauden aikana ilmoitetusta 
vakuutustapahtumasta maksetaan korvausta 
kuitenkin yhteensä enintään 8,5 miljoonaa 
euroa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa mainittuja euromääriä 
voidaan muuttaa valtioneuvoston asetuksella, 
jos yleisen hintatason muutos antaa siihen ai-
hetta taikka jos tämän lain mukaista vakuu-
tustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöiden 
määrä tai riskinkantokyky olennaisesti muut-
tuu. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2002. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 

Helsingissä 14 päivänä  kesäkuuta 2001 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Ministeri Osmo Soininvaara 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan öljysuojarahastosta 24 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (379/1974) 2 §:n 1 

momentti, 3 § ja 5 §:n 2 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentti ja 5 §:n 2 momentti laissa 1287/1989 sekä 3 § lais-

sa 504/1997, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

2 § 
Öljysuojarahastoon peritään maahan-

tuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öl-
jystä öljysuojamaksua 2,20 markkaa jokai-
selta täydeltä tonnilta. Öljysuojamaksu peri-
tään kaksinkertaisena, jos öljy kuljetetaan 
säiliöaluksella, jota ei ole varustettu koko 
lastisäiliöosan alueelta kaksoispohjalla. 
— — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 
Öljysuojamaksun periminen lopetetaan si-

tä seuraavan kalenterikuukauden lopussa, 
jona öljysuojarahaston pääoma on noussut 
neljäänkymmeneen miljoonaan markkaan. 
Periminen aloitetaan uudelleen sitä seuraa-
van kalenterikuukauden päätyttyä, jona ra-
haston pääoma on pienentynyt alle kahden-
kymmenen miljoonan markan. 
 

Ehdotus 
 

2 § 
Öljysuojarahastoon peritään maahan-

tuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta öl-
jystä öljysuojamaksua 0,37 euroa jokaiselta 
täydeltä tonnilta. Öljysuojamaksu peritään 
kaksinkertaisena, jos öljy kuljetetaan säiliö-
aluksella, jota ei ole varustettu koko las-
tisäiliöosan alueelta kaksoispohjalla. 
— — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 
Öljysuojamaksun periminen lopetetaan si-

tä seuraavan kalenterikuukauden lopussa, 
jona öljysuojarahaston pääoma on noussut 7 
miljoonaan euroon. Periminen aloitetaan 
uudelleen sitä seuraavan kalenterikuukau-
den päätyttyä, jona rahaston pääoma on 
pienentynyt alle 3,5 miljoonan euron. 

 
5 § 

— — — — — — — — — — — — —  
Torjuntakaluston hankkimisesta ja torjun-

tavalmiuden ylläpidosta kunnalle aiheutu-
neista kustannuksista myönnetään täysi 
korvaus vahvistetun öljyvahinkojen torjun-
tasuunnitelman mukaisen öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelman mukaisen öljyvahin-
kojen torjunnan käyttöasteen perusteella. 
Kunnalle myönnetään korvaus kuitenkin 
vain silloin, kun kulloinkin korvattava mää-
rä ylittää 1 000 markkaa. Torjuntakaluston 
hankinnasta korvataan enintään 500 000 

— — — — — — — — — — — — —  
Torjuntakaluston hankkimisesta ja torjun-

tavalmiuden ylläpidosta kunnalle aiheutu-
neista kustannuksista myönnetään täysi 
korvaus vahvistetun öljyvahinkojen torjun-
tasuunnitelman mukaisen öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelman mukaisen öljyvahin-
kojen torjunnan käyttöasteen perusteella. 
Kunnalle myönnetään korvaus kuitenkin 
vain silloin, kun kulloinkin korvattava mää-
rä ylittää 150 euroa. Torjuntakaluston han-
kinnasta korvataan enintään 85 000 euroa, 
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markkaa, ellei öljysuojarahaston johtokunta 
ole etukäteen hankintaa hyväksynyt. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

jollei öljysuojarahaston johtokunta ole etu-
käteen hankintaa hyväksynyt. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2002. 
Ennen  lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 
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2. 

Laki 

aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemistä 16 päivänä maaliskuuta 

1979 annetun lain (300/1979) 12 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1288/1989, seu-
raavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

Ehdotus 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahas-
tosta korvaus vahvistetun alusöljyvahinko-
jen torjuntasuunnitelman mukaisen kaluston 
hankkimisesta ja sen mukaisen torjuntaval-
miuden ylläpidosta sekä torjuntahenkilöstön 
koulutuksesta aiheutuneista kustannuksista 
siten kuin öljysuojarahastosta annetussa 
laissa (379/1974) on säädetty, jolloin edel-
lytyksenä täysimääräisen korvauksen saa-
miselle kustannuksiltaan yli 500 000 mar-
kan öljyntorjuntakaluston hankinnasta on, 
että öljysuojarahaston johtokunta on kysei-
sen hankinnan etukäteen hyväksynyt. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahas-

tosta korvaus vahvistetun alusöljyvahinko-
jen torjuntasuunnitelman mukaisen kaluston 
hankkimisesta ja sen mukaisen torjuntaval-
miuden ylläpidosta sekä torjuntahenkilöstön 
koulutuksesta aiheutuneista kustannuksista 
siten kuin öljysuojarahastosta annetussa 
laissa (379/1974) säädetään, jolloin edelly-
tyksenä täysimääräisen korvauksen saami-
selle kustannuksiltaan yli 85 000 euron öl-
jyntorjuntakaluston hankinnasta on, että öl-
jysuojarahaston johtokunta on hyväksynyt 
kyseisen hankinnan etukäteen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2002. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 
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3. 

Laki 

maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta 24 päivänä toukokuuta 

1974 annetun lain (378/1974) 5 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1289/1989, seu-
raavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahas-
tosta korvaus vahvistetun öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelman mukaisen kaluston 
hankkimisesta ja sen mukaisen torjuntaval-
miuden ylläpidosta sekä torjuntahenkilöstön 
koulutuksesta aiheutuneista kustannuksista 
siten kuin öljysuojarahastosta annetussa 
laissa (379/1974) on säädetty, jolloin edel-
lytyksenä täysimääräisen korvauksen saa-
miseen kustannuksiltaan yli 500 000 mar-
kan öljyntorjuntakaluston hankinnasta on, 
että öljysuojarahaston johtokunta on kysei-
sen hankinnan etukäteen hyväksynyt. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnalla on oikeus saada öljysuojarahas-

tosta korvaus vahvistetun öljyvahinkojen 
torjuntasuunnitelman mukaisen kaluston 
hankkimisesta ja sen mukaisen torjuntaval-
miuden ylläpidosta sekä torjuntahenkilöstön 
koulutuksesta aiheutuneista kustannuksista 
siten kuin öljysuojarahastosta annetussa 
laissa (379/1974) säädetään, jolloin edelly-
tyksenä täysimääräisen korvauksen saami-
seen kustannuksiltaan yli 85 000 euron öl-
jyntorjuntakaluston hankinnasta on, että öl-
jysuojarahaston johtokunta on hyväksynyt 
kyseisen hankinnan etukäteen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2002. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
——— 
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4. 
Laki 

ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 13 ja 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ympäristövahinkovakuutuksesta 30 päivänä tammikuuta 1998 (81/1998) annetun 

lain 13 § sekä 15 §:n 1 ja 3 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 
 

13 § 

Vahinkoa kärsineen omavastuu 

Korvauksesta vähennetään vahinkoa kär-
sineen omavastuuosuutena 2 000 markkaa, 
jos vahinkoa kärsinyt on luonnollinen hen-
kilö, ja 20 000 markkaa, jos vahinkoa kär-
sinyt on oikeushenkilö. 

Edellä 1 momentissa mainittuja markka-
määriä voidaan muuttaa asetuksella, jos 
yleisen hintatason muutos antaa siihen ai-
hetta. 

 
15 § 

Korvauksen enimmäismäärä 

Tämän lain nojalla maksetaan korvausta 
yhdestä vakuutustapahtumasta enintään 30 
miljoonaa markkaa. Kahdesta tai useam-
masta saman vakuutuskauden aikana ilmoi-
tetusta vakuutustapahtumasta maksetaan 
korvausta kuitenkin yhteensä enintään 50 
miljoonaa markkaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa mainittuja markka-
määriä voidaan muuttaa asetuksella, jos 
yleisen hintatason muutos antaa siihen ai-
hetta taikka jos tämän lain mukaista vakuu-
tustoimintaa harjoittavien vakuutusyhtiöi-
den määrä tai riskinkantokyky olennaisesti 
muuttuu. 

 

Ehdotus 
 

13 § 

Vahinkoa kärsineen omavastuu 

Korvauksesta vähennetään vahinkoa kär-
sineen omavastuuosuutena 300 euroa, jos 
vahinkoa kärsinyt on luonnollinen henkilö, 
ja 3 000 euroa, jos vahinkoa kärsinyt on oi-
keushenkilö. 

Edellä 1 momentissa mainittuja euromää-
riä voidaan muuttaa valtioneuvoston ase-
tuksella, jos yleisen hintatason muutos an-
taa siihen aihetta. 

 
15 § 

Korvauksen enimmäismäärä 

Tämän lain nojalla maksetaan korvausta 
yhdestä vakuutustapahtumasta enintään 5 
miljoonaa euroa. Kahdesta tai useammasta 
saman vakuutuskauden aikana ilmoitetusta 
vakuutustapahtumasta maksetaan korvausta 
kuitenkin yhteensä enintään 8,5 miljoonaa 
euroa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa mainittuja euromää-
riä voidaan muuttaa valtioneuvoston ase-
tuksella, jos yleisen hintatason muutos an-
taa siihen aihetta taikka jos tämän lain mu-
kaista vakuutustoimintaa harjoittavien va-
kuutusyhtiöiden määrä tai riskinkantokyky 
olennaisesti muuttuu. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2002. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin. 

——— 
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