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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tapaturmava-
kuutuslain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain
muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan tapaturmavakuu-
tuslain ja maatalousyrittäjien tapaturmava-
kuutuslain tietosuojasäännösten tarkistamista
ottaen huomioon viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain
säännökset. Esitys sisältää nykyistä tarkem-
mat säännökset tapaturmaturvan toimeenpa-
noon liittyvien asiakirjojen ja tietojen salas-
sapidosta ja sitä koskevista poikkeuksista.
Tapaturmaturvaa toimeenpanevien yhteisöjen
ja toimielinten oikeutta saada ja luovuttaa sa-
lassa pidettäviä tietoja laajennettaisiin eräissä
tapauksissa nykyisestä. Pääosin nämä oikeu-
det kuitenkin säilyisivät ennallaan. Esitys si-
sältää myös säännökset, jotka koskevat salas-
sa pidettävien tietojen hyväksikäyttöä sosiaa-
liturvan väärinkäytön ehkäisyssä sekä tieto-

jen siirtoa teknisin menetelmin.
Siltä osin kuin tapaturmavakuutuslakiin ja

maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin
ehdotetuissa säännöksissä ei toisin säädetä,
tapaturmaturvan toimeenpanon tietosuojan
osalta noudatettaisiin viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annettua lakia ja henkilö-
tietolakia. Vakuutusyhtiölain vakuutusyhti-
öitä koskevia tietosuojasäännöksiä ei mai-
nittujen lakien toimeenpanossa sovellettaisi.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että eräät
nykyisin asetustasolla olevat säännökset saa-
tettaisiin perustuslain edellyttämällä tavalla
lain tasolle.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan
voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen,
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Nykyt i la

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö

Työtapaturmaturvan toimeenpanossa tarvit-
tavat tiedot ja niiden käsittely

Työtapaturmaturva on osa lakisääteistä so-
siaaliturvaa. Suomessa on erilliset lakisäätei-
set korvausjärjestelmät työntekijöiden ja yrit-
täjien, valtion työssä olevien ja maatalo-
usyrittäjien työtapaturmien ja ammattitautien
varalta. Työntekijöiden ja yrittäjätyötä teke-
vien työtapaturmaturvan toimeenpanosta
säädetään tapaturmavakuutuslaissa
(608/1948) ja sen täytäntöönpanosta anne-
tussa asetuksessa (850/1948), jäljempänä täy-
täntöönpanoasetus. Valtion virkamiesten ta-
paturmaturvasta säädetään lisäksi valtion vir-
kamiesten tapaturmakorvauksesta annetussa
laissa (449/1990). Maatalousyrittäjien tapa-
turmaturvan toimeenpanosta säädetään maa-
talousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa
(1026/1981) ja maatalousyrittäjien tapatur-
mavakuutusasetuksessa (375/1982). Edellä
mainitut säädökset sisältävät pakottavat
säännökset muun muassa turvan järjestämi-
sestä, korvauksista ja niiden maksamisen
edellytyksistä sekä lakien toimeenpanossa
noudatettavasta menettelystä. Näiden lakien
mukainen turva kattaa myös ammattitaudit,
joiden korvausedellytyksistä säädetään erik-
seen ammattitautilaissa (1343/1988) ja am-
mattitautiasetuksessa (1347/1988).

Työntekijöiden tapaturmaturvan järjestämi-
seksi työnantajan on otettava vakuutus yksi-
tyisestä vahinkovakuutusyhtiöstä (tapatur-
mavakuutusyhtiö), jolla on oikeus myöntää
tapaturmavakuutuslain mukaisia vakuutuk-
sia. Vakuuttamisvelvollisuus alkaa, kun
työnantajan kalenterivuoden aikana teettä-
mien työpäivien lukumäärä ylittää 12. Va-
kuuttamattomassa työssä sattuneiden työta-
paturmien ja ammattitautien korvaamisesta
huolehtii tapaturmavakuutusjärjestelmän yh-

teisiä tehtäviä hoitavana elimenä toimiva Ta-
paturmavakuutuslaitosten liitto. Sen asemasta
ja tehtävistä säädetään tapaturmavakuutus-
laissa. Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon
sovelletaan osin tapaturmavakuutuslain va-
kuutuslaitoksia koskevia säännöksiä. Pakol-
linen vakuuttamisvelvollisuus ei koske yrit-
täjää tai muutoin omaa työtään tekevää hen-
kilöä. Hän voi kuitenkin vapaaehtoisesti ottaa
itselleen ja niille työssään oleville, jotka eivät
kuulu vakuuttamisvelvollisuuden piiriin, ta-
paturmavakuutuslain mukaisen vapaaehtoi-
sen vakuutuksen työtapaturman varalta.
Edellä mainitut vakuutukset voidaan laajen-
taa koskemaan myös vapaa-aikana sattuvia
tapaturmia.

Tapaturmavakuutuslain toimeenpanoon
osallistuu lisäksi Tapaturmavakuutuslaitosten
liitossa toimiva tapaturma-asiain korvaus-
lautakunta, jonka sosiaali- ja terveysministe-
riö asettaa. Se antaa korvauskäytäntöä kos-
kevia ohjeita ja lausuntoja tapaturmavakuu-
tuslakia toimeenpaneville vakuutuslaitoksille
ja Valtiokonttorille.

Maatalousyrittäjän, joka on velvollinen ot-
tamaan maatalousyrittäjien eläkelaissa
(467/1969) säädettyä vähimmäiseläketurvaa
vastaavan vakuutuksen, on maksettava va-
kuutusmaksu myös maatalousyrittäjien ta-
paturmavakuutuslaissa säädettyä työvahin-
koturvaa varten. Maatalousyrittäjien tapa-
turmavakuutuslaki ja maatalousyrittäjien ta-
paturmavakuutusasetus sisältävät muun mu-
assa työvahinkoturvan toimeenpanoa, korva-
usedellytyksiä ja korvauksen määräytymistä
koskevat säännökset. Maatalousyrittäjien
työvahinkoturvan toimeenpanoon sovelle-
taan, jollei maatalousyrittäjien tapaturmava-
kuutuslaista muuta johdu, muun muassa kor-
vauksen hakemisen, korvausvelvollisuuden,
korvauksen ja korvausasian käsittelyn osalta,
mitä niistä tapaturmavakuutuslaissa ja am-
mattitautilaissa säädetään. Myös maatalous-
yrittäjien tapaturmavakuutuslain mukainen
tapaturmaturva voidaan laajentaa koskemaan
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vapaa-aikana sattuvia tapaturmia. Maatalo-
usyrittäjien tapaturmavakuutusta toimeenpa-
nee maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus-
laitoksena toimiva Maatalousyrittäjien elä-
kelaitos.

Valtion työssä olevia eikä valtion virka-
miehiä vakuuteta työtapaturman ja ammatti-
taudin varalta. Valtion työssä oleville mak-
setaan kuitenkin tapaturmavakuutuslain mu-
kainen korvaus valtion varoista. Korvauksen
maksamisesta huolehtii Valtiokonttori. Val-
tion virkamiesten tapaturmakorvauksesta an-
netun lain mukaan Valtiokonttori maksaa
myös valtion virkamiehille korvauksen työ-
tapaturmasta ja ammattitaudista. Korvausoi-
keuden edellytyksistä, korvauksista ja niiden
suorittamisesta sekä korvausasian käsittelystä
on voimassa, jollei mainitusta laista muuta
johdu, mitä tapaturmavakuutuslaissa sääde-
tään. Valtiokonttoriin sovelletaan näitä tehtä-
viä hoitaessaan eräin poikkeuksin soveltuvin
osin, mitä tapaturmavakuutuslaissa säädetään
vakuutuslaitoksesta.

Tapaturma-asioissa muutoksenhakueliminä
toimivat tapaturmalautakunta, vakuutusoi-
keus ja korkein oikeus. Muutoksenhakua
koskevat säännökset sisältyvät tapaturmava-
kuutuslakiin. Lakisääteisen tapaturmava-
kuutuksen toimeenpanoa valvoo Vakuutus-
valvontavirasto.

Tapaturmavakuutuslain mukaisten tehtä-
vien toimeenpano edellyttää vakuutettua ja
vakuutuksenottajaa koskevien tietojen hank-
kimista, tallettamista, luovuttamista ja muuta
käsittelyä vakuutuslaitoksissa, Valtiokontto-
rissa, Tapaturmavakuutuslaitosten liitossa,
tapaturma-asiain korvauslautakunnassa ja
muutoksenhakuelimissä. Maatalousyrittäjien
tapaturmavakuutuksessa maatalousyrittäjä it-
se on sekä vakuutuksenottajan että vakuu-
tetun asemassa. Maatalousyrittäjien tapa-
turmavakuutuslain mukaiset asiat käsitellään
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa.

Toimeenpanossa tarvittavat tiedot ovat
pääosin salassa pidettäviä. Ne sisältävät
muun muassa vahingoittunutta koskevia ar-
kaluonteisia henkilötietoja, kuten terveyden-
tilaa, sairautta ja vammaisuutta, hoitotoimen-
piteitä sekä sosiaalihuollon palveluja ja
etuuksia koskevia tietoja. Korvauskäsittelyä
varten tarvitaan vahingoittuneen ja työnan-
tajan yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi,

osoite, vahingoittuneen henkilötunnus sekä
tiedot pankki- tai muusta maksuyhteydestä
korvausten maksua varten. Korvausoikeuden
ratkaisemiseksi tarvitaan työnantajalta ja va-
hingoittuneelta tietoja muun muassa sen työn
laadusta, jossa tapaturma sattui, tapaturman
sattumistavasta, siihen johtaneista olosuh-
teista ja syistä sekä tapaturman aiheuttamista
vammoista, työkyvyttömyydestä ja muista
seurauksista, jotka voivat aiheuttaa korvaus-
velvollisuuden. Ammattitautiasioissa tarvi-
taan lisäksi eri työnantajilta ja vahingoittu-
neelta selvitys työolosuhteista ja muista sai-
rauden syntyyn mahdollisesti vaikuttavista
altistustekijöistä. Koska tapaturmavakuutus-
järjestelmästä korvataan vain työstä johtuvat
vammat tai sairaudet, syy-yhteyden selvittä-
miseksi ja muiden syytekijöiden poissulke-
miseksi on välttämätöntä saada tarvittavat
tiedot myös vahingoittuneen muista asiaan
mahdollisesti vaikuttavista vammoista ja sai-
rauksista. Korvausta määrättäessä tarvitaan
työkyvyttömyyden ja ansionmenetyksen suu-
ruuden arvioimiseksi paitsi terveydentilaa
koskevat tiedot, muun muassa tiedot vahin-
goittuneelle maksetuista palkoista, tämän
muista työ- ja yrittäjäansioista, aikaisem-
masta työ- ja ansiohistoriasta, koulutuksesta
ja asumisolosuhteista. Samoin tarvitaan tie-
dot muista seikoista, jotka on otettava tapa-
turmavakuutuslain mukaan korvausta mää-
rättäessä.

Korvausta voidaan maksaa eräissä tapauk-
sissa myös toisen henkilön tahallisesta rikol-
lisesta teosta aiheutuneista vammoista. Kor-
vausta voidaan myös vähentää, jos tapaturma
on sattunut rikollisessa teossa tai siihen on
vaikuttanut esimerkiksi päihtymys. Korvaus-
käsittelyssä voidaan tarvita tällaisissa tapauk-
sissa siten tietoja myös esimerkiksi poliisilta.

Työntekijälle sattunutta tapaturmaa koske-
van korvausmenettelyn käynnistämisestä
huolehtii työnantaja. Työnantaja on velvolli-
nen tekemään työssään sattuneesta tapatur-
masta ja ammattitaudista korvauksen suorit-
tamista varten vahinkoilmoituksen (tapatur-
mailmoitus) sosiaali- ja terveysministeriön
vahvistamaa kaavaa käyttäen. Työnantajan
on annettava tapaturmailmoituksella va-
kuutuslaitokselle paitsi vahingoittunutta kos-
kevat yksilöinti- ja yhteystiedot myös hal-
lussaan olevat tiedot tapaturman sattumisolo-
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suhteista, vahingoittuneen palkasta, oma-
vastuun perusteella maksetuista korvauksista
ja eräistä muista seikoista, jotka ovat välttä-
mättömiä korvausoikeuden ratkaisemista ja
korvauksen suuruuden määräämistä varten.

Tapaturmavakuutuslain ja maatalousyrittä-
jien tapaturmavakuutuslain mukaiset etuudet
on maksettava, kun laissa säädetyt edellytyk-
set täyttyvät. Tapaturmaturvaa toimeenpane-
ville vakuutuslaitoksille on säädetty korvaus-
asioissa oma-aloitteinen selvittämisvelvolli-
suus. Vakuutuslaitoksen on lisäksi ryhdyt-
tävä toimenpiteisiin korvausasian vireille
saattamiseksi, jos sen tietoon on saatettu
muulla tavoin kuin tapaturmailmoituksella
tapaturma tai ammattitauti, jonka johdosta se
voi olla korvausvelvollinen.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus kos-
kee kaikkia työnantajan työssä kullakin het-
kellä olevia työntekijöitä. Vakuutettuja työn-
tekijöitä ei vakuutuksessa yksilöidä. Työnan-
taja voi ottaa myös itseään varten va-
paaehtoisen tapaturmavakuutuksen, jonka an-
tama turva määräytyy tapaturmavakuutuslain
mukaan. Maatalousyrittäjän tapaturma-
vakuutukseen voivat kuulua maatalousyrit-
täjän lisäksi perheyrityksen jäseninä myös
hänen yrittäjätyöhön osallistuvat lapsensa ja
vanhempansa.

Tapaturmavakuutuslain mukaista vakuu-
tusmaksua määrättäessä tarvitaan muun mu-
assa työnantajan taloudelliseen asemaan liit-
tyviä tietoja, kuten tietoja työntekijöille mak-
setuista palkoista sekä työnantajan teettämän
työn määrästä ja laadusta. Vakuutusmaksuun
vaikuttaa työntekijöille maksetun palkan li-
säksi työnantajan toimiala, työn laatu ja
eräissä tapauksissa myös työnantajan omassa
työssä sattuvat tapaturmat ja ammattitaudit.
Vakuuttaminen ei edellytä tietojen antamista
vakuutuslaitokselle työntekijäkohtaisesti.

Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnin
selvittäminen ja siitä aiheutuvien seuraa-
musten määrääminen kuuluu Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitolle. Se myös maksaa työ-
tapaturmassa vahingoittuneelle työntekijälle
tapaturmavakuutuslain mukaisen korva-
uksen vakuuttamisvelvollisuuden laimin-
lyöntitapauksissa ja kun työnantajalla ei ole
vakuuttamisvelvollisuutta. Vakuuttamisvel-
vollisuuden laiminlyönnin arviointia varten
tarvitaan tietoja työnantajan työ- ja yritys-

toiminnasta, työnantajan teettämästä työstä,
työntekijöistä ja näille maksetuista vastik-
keista.

Tapaturmaan tai ammattitautiin perustuvaa
korvausvelvollisuutta ei ole ajallisesti rajoi-
tettu. Siksi korvauksiin vaikuttavat tiedot on
säilytettävä rekistereissä niin kauan kuin
vammasta tai sairaudesta aiheutuu tai voi ai-
heutua järjestelmälle korvausvelvollisuus.

Tapaturmavakuutuslakia ja maatalousyrit-
täjien tapaturmavakuutuslakia toimeenpanta-
essa kerätään samalla tietoja tapaturma- ja
ammattitautitilastointia sekä tapaturmien ja
ammattitautien ehkäisytyötä varten. Tietoja
vahingoista ja vakuutuksenottajien teettä-
mästä työstä kerätään myös vakuutusmaksu-
jen määrittämisessä tarvittavien riskiluoki-
tusten laatimista varten. Tilasto- ja tutki-
mustyöstä tekevät muun muassa Tapaturma-
vakuutuslaitosten liitto ja Maatalousyrittäjien
eläkelaitos.

Tapaturmavakuutusjärjestelmien toimeen-
panon yhteydessä syntyvää tietoa luovutetaan
työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisyä ja
tutkimusta varten eräissä tapauksissa myös
järjestelmää toimeenpanevien tahojen ulko-
puolelle. Sen lisäksi muille lakisääteisille va-
kuutusjärjestelmille luovutetaan sellaisia ta-
paturmavakuutusjärjestelmien toimeenpa-
noon perustuvia tietoja, jotka näiden on otet-
tava lain mukaan huomioon omia tehtäviä
toimeenpannessaan. Tällaisia ovat esi-
merkiksi tiedot maksetuista tapaturmaetuuk-
sista ja niiden perusteista.

Tapaturmaturvan toimeenpanoon sovelletta-
vat yleiset tietosuojasäännökset

Perustuslain mukaan jokaisen yksityiselä-
mä, kunnia ja kotirauha on turvattu ja henki-
lötietojen suojasta säädetään tarkemmin lail-
la. Perustuslain mukaan viranomaisen hallus-
sa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat
julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttä-
mättömien syiden vuoksi lailla erikseen
rajoitettu. Jokaisella on myös oikeus saada
tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 24
päivänä lokakuuta 1995 direktiivin yksilöi-
den suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta
(95/46/EY). Sen mukaan jäsenvaltioiden tu-
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lee suojella luonnollisten henkilöiden henki-
lötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia ja
vapauksia, erityisesti heidän oikeuttaan yksi-
tyisyyteen. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan saa
tällä perusteella rajoittaa tai kieltää henkilö-
tietojen vapaata siirtymistä jäsenvaltioiden
välillä. Arkaluontoisten tietojen käsittelyn
kiellosta voidaan tehdä direktiivin mukaan
kansallisessa lainsäädännössä poikkeuksia
tärkeän yleisen edun niin vaatiessa. Mainittu
direktiivi ja perustuslain säännökset on otettu
huomioon henkilötietolakia (523/1999) ja vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annet-
tua lakia (621/1999), jäljempänä julkisuusla-
ki, säädettäessä.

Henkilötietolaki sisältää henkilötietojen
käsittelyä koskevat yleiset säännökset. Lakia
sovelletaan henkilötietojen automaattisen kä-
sittelyn lisäksi myös muuhun henkilötietojen
käsittelyyn silloin, kun ne muodostavat tai
niiden on tarkoitus muodostaa henkilörekis-
teri tai sen osa. Henkilötiedolla tarkoitetaan
kaikenlaista luonnollista henkilöä taikka hä-
nen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan
kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa
häntä koskeviksi. Henkilörekisterin pitäjällä
tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä, yh-
teisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä var-
ten henkilörekisteri perustetaan tai jonka teh-
täväksi rekisterinpito on lailla säädetty. Hen-
kilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan muun
muassa niiden keräämistä, tallentamista,
käyttämistä, siirtämistä ja luovuttamista.
Henkilötietoja saa käyttää tai muutoin käsi-
tellä vain tavalla, joka ei ole yhteensopima-
ton rekisterinpitäjän tehtävien hoidon tarkoi-
tuksen kanssa. Henkilötietoja saa henkilötie-
tolain mukaan käsitellä paitsi rekisteröidyn
suostumuksella, muun muassa silloin, kun
käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely
johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai
sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoit-
teesta. Henkilötietolaissa on erikseen sään-
nökset arkaluonteisten tietojen, kuten henki-
lön terveydentilaa ja sairautta koskevien tie-
tojen sekä henkilötunnuksen käsittelystä.
Henkilötunnusta voidaan käsitellä vain laissa
säädetyn tehtävän suorittamiseksi, rekiste-
röidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien tai
velvollisuuksien toteuttamiseksi sekä muun
muassa vakuutustoiminnassa ja sosiaalitur-
van toteuttamisessa. Henkilötietolaki on

yleislaki. Sitä sovelletaan henkilötietojen kä-
sittelyyn, jollei muualla laissa toisin säädetä.
Näin ollen henkilötietolain säännöksiä sovel-
letaan myös tapaturmavakuutuslain ja maata-
lousyrittäjien tapaturmavakuutuslain toi-
meenpanon edellyttämään henkilötietojen
käsittelyyn, jollei tapaturmavakuutuslainsää-
dännössä erikseen toisin säädetä.

Julkisuuslaissa säädetään oikeudesta saada
tieto viranomaisten asiakirjoista, viranomai-
sessa toimivan vaitiolovelvollisuudesta, asia-
kirjojen salassapidosta ja muista tiedonsaan-
tia koskevista yleisten ja yksityisten etujen
suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista
samoin kuin viranomaisten velvollisuuksista
sanotun lain tarkoituksen toteuttamiseksi.
Julkisuulain 4 §:ssä säädetään, mitä laissa
tarkoitetaan viranomaisilla. Pykälän 1 mo-
mentin mukaan laissa tarkoitettuja viran-
omaisia ovat valtion hallintoviranomaisten
sekä muiden valtion virastojen ja laitosten li-
säksi muun muassa tuomioistuimet ja muut
lainkäyttöelimet. Viranomaisia ovat myös
muun muassa Kansaneläkelaitos ja muut it-
senäiset julkisoikeudelliset laitokset. Eläke-
turvakeskuksen ja Maatalousyrittäjien eläke-
laitoksen asiakirjoihin lakia kuitenkin sovel-
letaan pykälän 2 momentissa säädetyllä ta-
valla. Pykälän 2 momentin mukaan, mitä vi-
ranomaisesta säädetään, koskee myös lain tai
asetuksen taikka lain tai asetuksen nojalla
annetun säännöksen tai määräyksen perus-
teella julkista tehtävää hoitavia yhteisöjä, lai-
toksia, säätiöitä ja yksityisiä henkilöitä niiden
käyttäessä julkista valtaa. Viranomaisen
asiakirjalla tarkoitetaan laissa kirjallisen ja
kuvallisen esityksen lisäksi sellaista käyttön-
sä vuoksi yhteen kuuluviksi tarkoitetuista
merkeistä muodostuvaa tiettyä kohdetta tai
asiaa koskevaa viestiä, joka on saatavissa
selville vain automaattisen tietojenkäsittelyn
tai äänen- ja kuvantoistolaitteiden taikka
muiden apuvälineiden avulla.

Työtapaturmavakuutuksen toimeenpano on
lailla yksityisille vahinkovakuutusyhtiöille
säädetty julkinen tehtävä. Tapaturmavakuu-
tuslain mukaisen vakuutuksen harjoittami-
seen toimiluvan saanut vakuutuslaitos ei voi
kieltäytyä myöntämästä siltä haettua tapa-
turmavakuutusta, jos laissa säädetyt edelly-
tykset vakuutuksen myöntämiselle täyttyvät.
Toimeenpanossa noudatetaan tapaturmava-



HE 42/2002 vp8

kuutuslainsäädännön pakottavia määräyksiä.
Julkisuuslakia sovelletaan yleislakina myös
vakuutusyhtiöiden asiakirjojen julkisuuteen
siltä osin kuin kysymys on työtapaturmava-
kuutuksen toimeenpanoon liittyvästä julkisen
vallan käytöstä, jollei tapaturmavakuutuslais-
sa toisin säädetä. Kuten edellä todettiin, jul-
kisuuslakia sovelletaan viimeksi mainitulla
tavalla myös Maatalousyrittäjien eläkelaitok-
sen maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus-
lain toimeenpanoon liittyviin asiakirjoihin.
Valtiokonttoriin ja muutoksenhakuelimiin
julkisuuslakia sovelletaan sen 4 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti koko niiden toiminnan
osalta.

Lainsäädännössä ei ole määritelty, mitä
julkisen vallan käytöllä tarkoitetaan. Perus-
tuslakia ja julkisuuslakia koskevan hallituk-
sen esityksen (HE 1/1998 vp, HE 30/1998
vp) perustelujen mukaan julkisen vallan
käyttönä pidetään puuttumista yksipuolisella
hallinto- tai lainkäyttöpäätöksellä taikka tosi-
asiallisella toimella yksityisen oikeusase-
maan. Julkisen vallan käyttönä pidetään
myös etuuksien myöntämistä. Tapaturmava-
kuutuslain toimeenpanosta on julkisen vallan
käytön piiriin katsottava kuuluvan lähtökoh-
taisesti ainakin vakuuttamisvelvollisuutta,
korvauksen maksamista ja vakuutusmaksun
määräämistä koskeva päätöksenteko. Julki-
sen vallan käytön ulkopuolelle jäävät sen si-
jaan muun muassa tapaturmavakuutusyhtiöi-
den varojen sijoittaminen, jälleenvakuutta-
minen, yhtiöoikeudellinen päätöksenteko ja
hallinto sekä muu niitä vastaava toiminta.
Samoin julkisen vallan käytön ulkopuolelle
esimerkiksi jää tapaturma- ja ammattitautiti-
lastointi.

Julkisuuslain mukaan viranomaisen asia-
kirjat ovat julkisia, jollei mainitussa laissa tai
muussa laissa toisin säädetä. Viranomaisen
asiakirja on pidettävä salassa, jos se on sää-
detty julkisuuslaissa tai muussa laissa salassa
pidettäväksi tai jos viranomainen on lain no-
jalla määrännyt sen salassa pidettäväksi tai
jos se sisältää tietoja, joista on lailla säädetty
vaitiolovelvollisuus. Julkisuuslaissa sääde-
tään lisäksi tarkemmin, mitkä ovat viran-
omaisen salassa pidettävät asiakirjat. Laissa
säädetään myös viranomaisen asiakirjaan si-
sältyviä tietoja koskevasta vaitiolovelvolli-
suudesta ja hyväksikäyttökiellosta. Julkisuus-

lain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto
julkisesta asiakirjasta. Jokaisella on myös oi-
keus saada tieto hänestä itsestään viranomai-
sen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista eräin
poikkeuksin, jollei laissa toisin säädetä. Jul-
kisuuslaissa säädetään myös asianosaisen oi-
keudesta tiedonsaantiin ja siitä koskevista
poikkeuksista. Salassa pidettävästä viran-
omaisen asiakirjasta voidaan muutoin antaa
tietoja vain sen suostumuksella, jonka etujen
suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on
säädetty taikka, jos tiedon antamisesta tai oi-
keudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen
nimenomaisesti säädetty. Julkisuuslakiin si-
sältyvät myös säännökset salassapidon lak-
kaamisesta. Siltä osin kuin tapaturmava-
kuutuslaissa, maatalousyrittäjien tapaturma-
vakuutuslaissa tai valtion virkamiesten tapa-
turmakorvauksesta annetussa laissa taikka
muussa erityslaissa ei toisin säädetä, julki-
suuslain säännöksiä sovelletaan myös tapa-
turmavakuutusasioiden käsittelyyn.

Tapaturmaturvan tietosuojaa koskevat eri-
tyissäännökset

Tapaturmaturvan toimeenpanon tietosuojaa
koskevat erityissäännökset sisältyvät lähinnä
tapaturmavakuutuslakiin ja sen täytäntöön-
panoasetukseen. Niiden säännöksiä sovelle-
taan viittaussäännösten kautta pääosin myös
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakia
ja valtion virkamiesten tapaturmakor-
vauksesta annettua lakia toimeenpantaessa.
Tapaturmavakuutuslain menettelysäännöksiä
noudatetaan myös ammattitauteja korvat-
taessa.

Tapaturmavakuutuslaissa ei ole säännöksiä
tietojen käsittelystä systemaattisesti koottu
yhteen. Tapaturmavakuutuslain 39—52 § si-
sältää säännöksiä tapaturmakorvauksen ha-
kemisesta, määräämisestä ja maksamisesta.
Lain 39 §:n mukaan työntekijää kohdannees-
ta tapaturmasta on heti annettava tieto työn-
antajalle tai tämän edustajalle, jonka on vii-
pymättä tehtävä tapaturmailmoitus vakuutus-
laitokselle. Jos tapaturman seurauksena on
ollut kuolema tai vaikeanlaatuinen vamma,
työnantajan on ilmoitettava tapaturmasta
myös poliisille tutkintaa varten. Lain 41 §:n
mukaan vakuutuslaitokselle on toimitettava
korvauksen saamista varten lääkärin antama



HE 42/2002 vp 9

selvitys vammasta tai sairaudesta. Työntekijä
on myös velvollinen pyynnöstä toimittamaan
vakuutuslaitokselle selvityksen korvaukseen
vaikuttavista muista seikoista.

Tapaturmavakuutuslain 56 a §:ssä sääde-
tään mainitun lain mukaisen salassapito-
velvollisuuden rikkomisesta. Joka luvatta il-
maisee, mitä hän tapaturmavakuutuslaissa
säädettyä tehtävää täyttäessään on saanut tie-
tää jonkun henkilön taloudellisesta asemasta
tai terveydentilasta taikka vakuutuksenottajaa
koskevasta liikesalaisuudesta, on tuomittava
tapaturmavakuutuslaissa säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon, jollei
teosta ole muussa laissa säädetty ankarampaa
rangaistusta. Rikos on asianomistajarikos.

Tapaturmavakuutuslain 64 §:n mukaan Ta-
paturmavakuutuslaitosten liitto pitää tilastoa
tapaturmavakuutuslaissa, ammattitautilaissa
ja valtion virkamiesten tapaturmakorvaukses-
ta annetussa laissa tarkoitetuista työtapatur-
mista ja ammattitaudeista sekä niistä makse-
tuista korvauksista. Sama koskee valtion
työssä sattuneita työtapaturmia ja ammatti-
tauteja. Vakuutuslaitoksen ja Valtiokonttorin
on annettava Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
tolle mainittua tilastoa varten tarvittavat tie-
dot työtapaturmista ja ammattitaudeista. Sel-
laisia ovat tiedot työtapaturmien aiheuttamis-
ta vammoista ja sairauksista, kullekin korva-
uksensaajalle maksettavista korvauksista ja
korvauksen suuruuteen vaikuttavista tekijöis-
tä samoin kuin vakuutuksenottajasta, tämän
toimialasta, maksetuista palkoista ja vakuu-
tusmaksuista. Tiedot kerätään ja rekisteröi-
dään vakuutuslaitos-, vakuutus- ja vahinko-
kohtaisesti vahingoittuneen henkilötunnuk-
sella yksilöityinä.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto luovuttaa
64 §:n 3 momentin mukaan Tilastokes-
kukselle sen toimialaan kuuluvien, yhteis-
kuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien ti-
lastojen laadintaa varten lain 39 §:ssä tarkoi-
tettuun tapaturmailmoitukseen perustuvat
tarpeelliset tiedot. Nämä tiedot sisältävät
myös vahingoittuneen henkilötunnuksen, jot-
ta tietoja voidaan yhdistää Tilastokeskuksen
muihin tietokantoihin.

Vakuutuslaitos tai Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitto voivat lisäksi lain 64 a §:n nojalla
antaa Työterveyslaitokselle tiedot työperäis-
ten sairauksien rekisteriä varten. Tarvittavat

tiedot on määritelty työsuojelun valvonnasta
ja muutoksenhausta annetun lain (131/1973)
22 §:ssä.

Tapaturmavakuutuslain 64 b §:ssä sääde-
tään vakuutuslaitoksen ja Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liiton velvollisuudesta antaa tie-
toja ulosottoa varten korvauksensaajalle
maksamistaan ansionmenetyskorvauksista.

Tapaturmavakuutuslain 65 a §:ssä on sään-
nökset eri viranomaisten ja laitosten velvolli-
suudesta antaa tapaturmavakuutuslaissa tar-
koitetulle vakuutuslaitokselle, Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitolle ja muutoksenhakuvi-
ranomaiselle maksutta kaikki hallussaan ole-
vat käsiteltävänä olevan vakuutus- ja korva-
usasian ratkaisuun vaikuttavat tiedot. Sään-
nös koskee valtion, kunnan tai muun julkis-
oikeudellisen yhteisön viranomaista tai lai-
tosta, julkisessa virassa olevaa lääkäriä, sai-
raalaa, eläketurvakeskusta sekä lakisääteistä
vakuutusta harjoittavaa vakuutus- tai eläke-
laitosta. Sama velvollisuus koskee myös
työnantajaa ja työpaikkaterveydenhuollosta
vastaavaa lääkäriä, jolla on tämän toimensa
perusteella hallussaan vahingoittuneen ter-
veydentilaa koskevaa aineistoa. Lääkärinlau-
sunnosta on kuitenkin maksettava kohtuulli-
nen palkkio.

Tapaturmavakuutuslain 65 b § sisältää
säännökset vakuutuslaitoksen tai Tapaturma-
vakuutuslaitosten liiton oikeudesta luovuttaa
hallussaan olevia vakuutus- tai korvausasiaa
koskevia tietoja tieteellistä tutkimusta varten.
Lain 56 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen sa-
lassa pidettävien tietojen luovuttamiseen tie-
teellistä tutkimusta varten tarvitaan kuitenkin
sosiaali- ja terveysministeriön lupa.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tehtävis-
tä säädetään tapaturmavakuutuslain
30 a §:ssä sekä Tapaturmavakuutuslaitosten
liiton säännöistä annetussa asetuksessa
(1312/1996), jäljempänä liiton sääntöasetus.
Mainitun 30 a §:n mukaan Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liitto hoitaa tapaturmavakuu-
tuslain mukaista vakuutusta harjoittavien va-
kuutuslaitosten yhteistoimintaa edellyttäviä
tehtäviä sekä muita tehtäviä siten kuin tapa-
turmavakuutuslaissa tai muualla laissa tai
asetuksessa säädetään. Tapaturmavakuutus-
laitosten liitto huolehtii myös Suomea sito-
vasta kansainvälisestä sopimuksesta asuin- ja
oleskelupaikan vakuutuslaitokselle johtuvista
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tehtävistä. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
tehtäviä koskevia erityissäännöksiä sisältyy
muun muassa tapaturmavakuutuslain 10, 11,
11 a, 35, 38 b—38 d, 41 b ja 41 c §:ään. Ta-
paturmavakuutuslaitoksen tehtävät luetellaan
tarkemmin liiton sääntöasetuksen 2 §:ssä.
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tehtävistä
säädetään lisäksi muun muassa tapaturmalau-
takunnasta annetussa asetuksessa (839/1981).
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on oike-
us saada tehtäviään varten tarvitsemansa tie-
dot tapaturmavakuutuslain 30 a §:n ja
65 a §:n nojalla.

Tapaturmavakuutuslain 53 §:ssä säädetään
tapaturmavakuutusasioissa toimivista muu-
toksenhakuelimistä, joita ovat tapaturmalau-
takunta, vakuutusoikeus ja korkein oikeus.
Pykälän 6 momentin mukaan asian käsitte-
lyssä tapaturmalautakunnassa sovelletaan
hallintokäyttölakia (586/1996), jollei erik-
seen toisin säädetä. Tapaturmalautakunnassa
toimitetaan tarvittaessa asian selvittämiseksi
suullinen käsittely siten kuin hallinto-
lainkäyttölain 37 §:ssä säädetään. Tapa-
turmavakuutuslaissa tai hallintolainkäyttölain
37 §:ssä ei ole säännöstä siitä, milloin suulli-
nen käsittely on toimitettava suljetuin ovin.
Vakuutusoikeudesta säädetään tarkemmin
vakuutusoikeudesta annetussa laissa
(14/1958).

Täytäntöönpanoasetus sisältää myös sään-
nöksiä tapaturmavakuutusjärjestelmän toi-
meenpanoon liittyvien tietojen käsittelystä.
Sen 5 §:n mukaan tapaturmavakuutuslain
39 §:n nojalla vakavan työtapaturman joh-
dosta toimitettavasta poliisitutkimuksesta on
annettava tieto asianomaiselle työsuojeluvi-
ranomaiselle ja tutkimuksen toimittamista
vaatineelle. Lisäksi jäljennös tutkintapöytä-
kirjasta on toimitettava asianomaiselle työ-
suojeluviranomaiselle, vakuutuslaitokselle
sekä pyynnöstä asianosaiselle. Täytäntöön-
panoasetuksen 7 §:n mukaan tapaturmailmoi-
tuksen saatuaan vakuutuslaitos on velvolli-
nen pitämään huolta siitä, että poliisitutkinta
viipymättä toimitetaan, milloin se on tarpeel-
lista eikä sitä tapaturmavakuutuslain 39 §:n 2
momentin mukaan ole toimitettu tai jos toi-
mitettu tutkimus jossakin suhteessa osoittau-
tuu puutteelliseksi. Täytäntöönpanoasetuksen
8 §:n perusteella lääkärin tai poliisiviran-
omaisen on heti ilmoitettava vakuutuslaitok-

selle tai vakuutusoikeudelle tarpeellisen oi-
keuslääkeopillisen ruumiinavauksen suorit-
tamiseksi, jos tapaturman ja kuoleman
syy-yhteys ei ole selvä.

Täytäntöönpanoasetuksen 12 §:n perusteel-
la vakuutuslaitoksen on ilmoitettava asian-
osaiselle ennen valitusajan päättymistä sii-
tä, ettei se tyydy tapaturmalautakunnan tai
vakuutusoikeuden antamaan päätökseen.
Täytäntöönpanoasetuksen 13 §:n 1 momen-
tissa säädetään vakuutuslaitoksen velvol-
lisuudesta toimittaa tapaturmalautakunnalle
ja vakuutusoikeudelle niiden tilaamat vireillä
olevaa asiaa koskevat asiakirjat. Pykälän 2
momentissa säädetään vakuutuslaitoksen
velvollisuudesta vaadittaessa antaa viipy-
mättä työntekijälle tämän asuinpaikka ja
muut olosuhteet huomioon ottaen sopivalla
tavalla tilaisuus tutustua päätöksen perus-
teena oleviin asiakirjoihin. Saman säännök-
sen perusteella myös työnantajalla on oikeus
saada tieto mainituista asiakirjoista siltä osin
kuin asia koskee tämän välitöntä etua.

Täytäntöönpanoasetuksen 14 §:n mukaan
tapaturmavakuutuslain 12 §:n 1 ja 2 momen-
tin nojalla suoritettava työnantajan omavas-
tuuosuus samoin kuin vakuutuslaitoksen
päättämä korvaus on viipymättä suoritettava
huolimatta siitä, että vakuutuslaitoksen pää-
tökseen on haettu muutosta. Täytäntöön-
panoasetuksen 17 §:n perusteella vakuutus-
laitos voi vaatia, että rekisteriviranomaisen
todistuksella osoitetaan elinkorkoon, tapa-
turmaeläkkeeseen, haittarahaan, huoltoeläk-
keeseen ja perhe-eläkkeeseen oikeutetun ol-
leen elossa korvauksen erääntymispäivänä
sekä, ettei leskeneläkettä saava leski ole sol-
minut uutta avioliittoa. Lisäksi korvauksen-
saajan on viipymättä ilmoitettava vakuutus-
laitokselle, jos hänen olosuhteissaan tapahtuu
sellainen muutos, että se aiheuttaisi kor-
vauksen lakkaamisen tai sen määrän oikai-
semisen.

Täytäntöönpanoasetuksen 18 §:ssä sääde-
tään työnantajan velvollisuudesta pitää kirjaa
tai muulla tavoin huolehtia siitä, että kunkin
työntekijän työansiosta, työssäoloajasta ja
työn laadusta saadaan riittävä selvyys sekä
antaa nämä tiedot viimeksi kuluneen neljän
vuoden ajalta työsuojeluviranomaiselle, va-
kuutuslaitokselle tai muutoksenhakuviran-
omaisille.
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Täytäntöönpanoasetuksen 19 §:ssä sääde-
tään työnantajan velvollisuudesta pitää tapa-
turmaluetteloa, joka sisältää työnantajan
työssä sattuneita työtapaturmia koskevia tie-
toja. Samoin siinä säädetään työnantajan vel-
vollisuudesta pyydettäessä näyttää tapatur-
maluettelo asianomaiselle työsuojeluviran-
omaiselle, poliisille sekä työntekijöiden ja
vakuutuslaitoksen edustajalle. Myös muutok-
senhakuelimillä on oikeus saada luettelosta
niiden pyytämät tiedot.

Täytäntöönpanoasetuksen 22 §:n mukaan
asianomaisen työsuojeluviranomaisen on
valvottava työnantajien vakuuttamisvelvolli-
suuden täyttämistä ja ilmoitettava viipymättä
laiminlyönnistä Tapaturmavakuutuslaitosten
liittoon. Täytäntöönpanoasetuksen 25 §:n
mukaan lääkärin on annettava tapaturmava-
kuutuslain mukaista käsittelyä varten lausun-
tonsa työtapaturman tai ammattitaudin aihe-
uttamasta vammasta, sairaudesta tai kuole-
masta Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hy-
väksymää kaavaa käyttäen.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan teh-
tävistä säädetään tarkemmin sen säännöistä
annetun asetuksen (1313/1996), jäljempänä
korvauslautakunnan sääntöasetus, 1 ja
2 §:ssä.

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta toi-
meenpaneviin yksityisiin vakuutusyhtiöihin
sovelletaan edellä mainittujen säännösten li-
säksi vakuutusyhtiölakia (1062/1979) siltä
osin kuin tapaturmavakuutuslaissa ei toisin
säädetä. Vakuutusyhtiölaki on vakuutusyhti-
öitä koskeva yleislaki. Se sisältää muun mu-
assa yhtiö- ja yhteisöoikeudellisia säännök-
siä, jotka koskevat vakuutusyhtiön perusta-
mista, osakkuutta, hallintoa, toimintamuodon
muuttamista, toiminnan lopettamista, sijoi-
tustoimintaa, vakavaraisuutta, vakuutuskan-
nan siirtoa sekä vakuutusyhtiöiden valvontaa.
Lain 18 luku sisältää lisäksi yleiset vakuu-
tusyhtiöitä koskevat säännökset vaitiolovel-
vollisuudesta ja sen piiriin kuuluvien tietojen
luovuttamisesta. Henkilötieto- ja julkisuus-
lain edellyttämät muutokset viimeksi mainit-
tuihin säännöksiin tehtiin lailla 989/1999. Li-
säksi eduskunta on kuluvana vuonna hyväk-
synyt hallituksen esityksessä 161/2001 vp
ehdotetut muutokset eräisiin 18 luvun sään-
nöksiin. Ne liittyvät tietojen luovuttamiseen
vakuutuskonserniin ja erilaisiin vakuutuslai-

tosten keskenään taikka muiden yritysten
kanssa muodostamiin yhteenliittymiin kuu-
luvien yritysten välillä. Vakuutusyhtiölaki ei
sisällä varsinaisia työtapaturmavakuutuksen
toimeenpanoa koskevia säännöksiä.

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutustur-
vaa koskevissa asioissa noudatetaan maata-
lousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 9 ja
22 §:n mukaan soveltuvin osin tapaturmava-
kuutuslain tietojensaantioikeutta ja tietojen-
luovutusta koskevia säännöksiä.

1.2. Nykytilan arviointi

Lakisääteisen tapaturmaturvan tehokas
toimeenpano edellyttää, että sitä hoitavilla
yhteisöillä ja toimielimillä on oikeus saada
mahdollisimman nopeasti ja joustavasti kaik-
ki ne tiedot, jotka toimeenpanossa on lain
mukaan otettava huomioon. Toimeenpanon
yhteydessä tarvitaan sekä vakuutettua että
vakuutuksenottajaa koskevia tietoja. Vakuu-
tettua koskevia henkilötietoja tarvitaan lähin-
nä korvausasian käsittelyä varten. Vakuutuk-
senottajaa koskevia tietoja tarvitaan myös
vakuutusmaksua määrättäessä. Nämä tiedot
liittyvät osin työnantajan taloudelliseen ase-
maan. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuu-
tusmaksua varten tarvitaan maatalousyrittä-
jän taloudellista asemaa koskevia tietoja.
Henkilötietolain mukaan henkilötietoja saa
käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuk-
sen lisäksi silloin, kun käsittelystä säädetään
laissa tai käsittely johtuu rekisterinpitäjälle
laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä
tehtävästä. Julkisuuslain mukaan salassa pi-
dettävistä asiakirjoista voidaan antaa tietoja
ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaa-
miseksi salassapito on säädetty, viranomai-
selle ja muulle, johon mainittua lakia sovelle-
taan vain, jos laissa on nimenomainen sään-
nös oikeudesta tai velvollisuudesta antaa sa-
lassa pidettävä tieto tai säännös oikeudesta
saada tällainen tieto. Tapaturmaturvan toi-
meenpanon tietosuojaa koskevat erityissään-
nökset sisältyvät tapaturmavakuutuslakiin ja
sen täytäntöönpanosta annettuun asetukseen.
Niihin sisältyy muun muassa tietojen salas-
sapitoa, oikeutta tietojen saamiseen, oikeutta
ja velvollisuutta tietojen antamiseen sekä sa-
lassapitovelvollisuuden rikkomista koskevia
säännöksiä. Nämä säännökset ovat uudiste-
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tun tietosuojalainsäädännön kannalta puut-
teelliset. Erityislainsäädännössä on tarpeen
säätää tietosuojasta vain siltä osin kuin julki-
suus- ja henkilötietolaki sitä edellyttävät tai
on erityistä syytä poiketa niiden määräyksis-
tä. Toisaalta julkisuuslaki ja henkilötietolaki
edellyttävät nykyistä tarkempaa sääntelyä kä-
siteltävien tietojen, niiden käyttötarkoituksen
sekä salassapidosta poikkeamisen osalta.
Nykyiset säännökset eivät myöskään kata
kaikkia tapaturmaturvan toimeenpanon edel-
lyttämiä tietojensaantitarpeita.

Perustuslaki edellyttää, että lailla on sää-
dettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksi-
en perusteista ja asioista, jotka perustuslain
mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Eräistä
tapaturmakorvausjärjestelmien tietojen saan-
tia ja tietojen antamista koskevista velvolli-
suuksista ja tehtävistä samoin kuin eräistä
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien
perusteista säädetään nykyisin lakia
alemmalla tasolla. Toisaalta tapaturmavakuu-
tuslainsäädännöstä puuttuu riittävä asetuk-
senantovaltuutus eräissä tapauksissa, joissa
asiasta on tarkoituksenmukaista säätää lakia
alemman asteisella säädöksellä.

Tietosuojaa koskevien säännösten sovelta-
minen on tapaturmavakuutusta harjoittavien
vakuutusyhtiöiden kohdalla vaikeaselkoista.
Tämä johtuu osin siitä, että julkisuuslakia
sovelletaan niiden toimintaan vain siltä osin
kuin kysymys on julkisen vallan käytöstä.
Näin ollen osa myös tapaturmavakuutuslain
täytäntöönpanoon liittyvistä vakuutusyhtiön
tehtävistä jää julkisuuslain soveltamisalan
ulkopuolelle. Tapaturmavakuutusta toimeen-
paneviin vakuutusyhtiöihin sovelletaan toi-
saalta myös vakuutusyhtiölain säännöksiä sil-
tä osin kuin tapaturmavakuutuslaissa ei toisin
säädetä. Vakuutusyhtiölain säännökset on
annettu koko vakuutustoiminnan tarpeita
silmällä pitäen. Siksi muun muassa sen tie-
tosuojaa koskevat säännökset eivät kaikilta
osin sovellu lakisääteisen sosiaaliturvan toi-
meenpanoon. Tarkoituksenmukaista ei myös-
kään ole, että tapaturmavakuutuslakia toi-
meenpantaessa noudatettaisiin useita toisis-
taan poikkeavia tietosuojasäännöksiä. Muun
muassa vakuutusyhtiölain mukainen oikeus
vakuutuslaitosten muodostamien konsernien
ja yhteenliittymien sekä vakuutuslaitosten ja
muiden yritysten muodostamien yhteenliit-

tymien sisäiseen tietojen luovuttamiseen ja
tietojen hyväksikäyttöön saman vakuutusyh-
tiön muussa vakuutustoiminnassa on liian
laaja. Työtapaturmatiedot saadaan lain nojal-
la sosiaaliturvan toteuttamista varten. Vakuu-
tusyhtiölain säännökset soveltuvat sen sijaan
myös tapaturmavakuutusyhtiöiden toimin-
taan siltä osin kuin kyse on niiden yritys- ja
yhtiöoikeudellisesta toiminnasta.

Euroopan yhdentymisen mukanaan tuoma
työvoiman liikkuvuuden lisääntyminen on
kasvattanut myös tarvetta siirtää nopeasti
työhön liittyvän sosiaaliturvan toimeenpanon
edellyttämiä tietoja. Tapaukset, joissa hen-
kilöllä on oikeus sosiaalietuuksiin kahdesta
tai useammasta maasta, ovat myös lisäänty-
neet. Euroopan yhteisöjen neuvoston asetus
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yh-
teisön alueella liikkuviin palkattuihin työn-
tekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja
heidän perheenjäseniinsä (ETY) N:o
1408/71 ja Suomea sitovat kansainväliset
sosiaaliturvasopimukset edellyttävät, että
etuuksia kahdesta tai useammasta maasta
saavan henkilön asioita käsiteltäessä vaihde-
taan tietoja eri maiden asianomaisten viran-
omaisten välillä. Tiedonsiirron alalla tapah-
tunut kehitys antaa yhä tehokkaammat mah-
dollisuudet tietojen nopeaan siirtoon teknistä
käyttöyhteyttä hyväksikäyttäen myös lakisää-
teistä tapaturmaturvaa toimeenpantaessa.
Tällaisen tiedonsiirtotavan suhteen salassa
pidettävien tietojen saamiselle ja luovuttami-
selle ei ole perusteita asettaa niille muutoin
asetetuista edellytyksistä poikkeavia vaati-
muksia edellyttäen, että tietojen väärinkäytön
estämisestä huolehditaan.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, jonka
asemasta säädetään tapaturmavakuutuslaissa,
toimeenpanee tapaturmavakuutusjärjestel-
män yhteisiä lailla säädettyjä tehtäviä. Osa
näistä tehtävistä on julkisen vallan käytön
piiriin kuuluvia, osa sen sijaan vain julkiseen
tehtävään kuuluvia. Sen tehtävistä julkisen
vallan käytön piiriin kuuluvat muun muassa
vakuuttamattomassa työssä sattuneiden tapa-
turmien korvaamiseen, vakuuttamisvelvolli-
suuden laiminlyönnistä aiheutuvien seuraa-
musten määräämiseen ja osin tapaturmava-
kuutuslaissa säädetyn yhteistakuu- ja korva-
ustakuujärjestelmän toimeenpanoon liittyvät
tehtävät. Sama koskee neuvoston asetuksen
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1408/71 (ETY) tarkoittaman asuin- ja oleske-
lupaikan laitoksen ja Suomea koskevien so-
siaaliturvasopimusten tarkoittaman yhteys-
elimen tehtäviä, joita Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitto hoitaa työtapaturma- ja ammatti-
tautiasioissa. Liiton asemasta ja tehtävistä
säädetään pääosin laissa. Tehtävät ovat mo-
nin osin samanlaisia kuin Eläketurvakeskuk-
sella, joka toimii työeläkejärjestelmän yh-
teiselimenä. Julkisuuslakia sovelletaan lain
nimenomaisen säännöksen mukaan Eläketur-
vakeskuksen asiakirjoihin vain siltä osin kuin
se julkista tehtäväänsä hoitaessaan käyttää
julkista valtaa. Sama koskee Maatalousyrittä-
jien eläkelaitosta. Poikkeusta on perusteltu
julkisuuslakia koskevassa hallituksen esityk-
sessä sillä, että työeläkelaitosten ja Eläketur-
vakeskuksen asiakirjojen julkisuuteen on tar-
koituksenmukaista soveltaa asiakirjojen jul-
kisuuden osalta samanlaisia säännöksiä. Ta-
paturmavakuutuslaitosten liiton osalta tällais-
ta poikkeusta ei ole julkisuuslaissa säädetty.

2. Esityksen tavoit teet ja suhde
muuhun lainsäädäntöön

Esityksen tavoitteena on toteuttaa perustus-
lain, julkisuuslain ja henkilötietolain edellyt-
tämät muutokset lakisääteisen työtapaturma-
turvan toimeenpanoa koskevassa lainsäädän-
nössä. Ehdotetuissa säännöksissä määritel-
lään nykyistä tarkemmin tehtävät, joita var-
ten salassa pidettäviä tietoja on oikeus saada,
luovuttaa tai muutoin käyttää. Sama koskee
niiden tietojen määrittelyä, jotka ovat tehtä-
vien toimeenpanon vuoksi välttämättömiä.
Tyhjentävien luetteloiden käyttö ei kuiten-
kaan ole aina muun muassa tietojen moninai-
suudesta johtuen mahdollista. Siksi eräissä
säännöksissä on lueteltu vain keskeisimmät
niissä tarkoitetut tietotyypit. Nykyistä
täsmällisemmillä erityissääntelyllä pyritään
selkeyttämään sekä järjestelmiä toimeenpa-
nevien että vakuutettujen ja vakuutuk-
senottajien kannalta erityisesti niiden salassa
pidettävien tietojen käsittelyä, jotka ovat
ominaisia ja keskeisiä tapaturmaturvan toi-
meenpanolle. Ehdotettavien säännösten tar-
koituksena on ehkäistä toimeenpanolle tar-
peettomien tietojen hankkimista ja luovutta-
mista ja tehostaa tätä kautta vakuutetun ja
vakuutuksenottajan tietojen suojaa. Toisaalta

tarkoituksena on myös huolehtia siitä, että
järjestelmiä toimeenpanevat yhteisöt ja toi-
mielimet saavat toimeenpanon edellyttämät
tiedot mahdollisimman tehokkaasti ja jousta-
vasti ilman päällekkäisestä tietojen hankki-
misesta aiheutuvaa asioiden viivästymistä ja
ylimääräisiä kustannuksia.

Ehdotuksen tavoitteena on säätää oikeudes-
ta tietojen saantiin sekä oikeudesta ja velvol-
lisuudesta tietojen antamiseen lähinnä vain
niissä tapauksissa, kun se liittyy tapatur-
makorvausjärjestelmien toimeenpanoon. Kun
kysymys on yksinomaan muiden sosiaaliva-
kuutusjärjestelmien toimeenpanoa varten tar-
vittavista tiedoista, tällaisesta tietojensaanti-
oikeudesta on asianmukaista säätää pääsään-
töisesti näitä järjestelmiä koskevassa erityis-
lainsäädännössä.

Esityksen tavoitteena on myös selkeyttää
julkisuuslain säännösten soveltamista tapa-
turmakorvausjärjestelmiä toimeenpanevien
yhteisöjen toiminnan osalta. Tähän pyritään
saattamalla julkisuuslain asiakirjojen ja tieto-
jen salassapitoa, salassapidosta poikkeamista
ja salassapitovelvoitteiden rikkomista koske-
vat säännökset sovellettaviksi yhdenmukai-
sesti tapaturmaturvan toimeenpanoon myös
siltä osin kuin siinä ei ole kysymys julkisen
vallan käytöstä. Tarkoituksena ei ole toisaalta
kuitenkaan saattaa järjestelmän toimeenpa-
noa eikä sitä toimeenpanevia yhteisöjä
enempää julkisuuslain soveltamispiiriin. Eh-
dotuksella ei myöskään pyritä laajentamaan
olennaisesti tapaturmaturvaa toimeenpanevi-
en yhteisöjen ja toimielinten nykyistä oikeut-
ta salassa pidettävien tietojen saamiseen ja
tällaisten tietojen luovuttamiseen. Esitykses-
sä on kysymys pitkälti jo noudatetun käytän-
nön kirjaamisesta lakiin nykyistä tarkemmin
ja selkeämmin. Esityksen tavoitteena on
myös saattaa tapaturmavakuutuslainsäädäntö
säännöstasoltaan muutoinkin perustuslain
vaatimusten mukaiseksi.

Esitystä valmisteltaessa on otettu huomi-
oon erityispiirteet, jotka liittyvät työnantajan
asemaan tapaturmakorvausjärjestelmässä.
Järjestelmän yhtenä tarkoituksena on kattaa
myös työnantajalle työtapaturmasta tai am-
mattitaudista aiheutuva vahingonkorvausvel-
vollisuus. Työnantajalle kuuluu työntekijää
koskevan korvausasian vireillepano vakuu-
tuslaitokselle annettavalla tapaturmailmoi-
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tuksella, joka sisältää tietoja tapaturmasta ja
ammattitaudista, niiden seurauksista samoin
kuin työhön liittyvistä syistä. Työnantajaa
koskevat toisaalta myös työsuojeluun liitty-
vät velvollisuudet tapaturmien ja ammattitau-
tien ehkäisemiseksi sekä niihin liittyvä tieto-
jensaantioikeus. Myös vahingoittuneen työ-
hönpaluun mahdollisuuksia joudutaan usein
selvittelemään työnantajan kanssa. Työnanta-
ja voi toisaalta olla myös itse korvauksenha-
kijan asemassa työntekijälle sattuneen tapa-
turman johdosta esimerkiksi siltä osin kuin
tämä on maksanut työntekijälle tapaturman
aiheuttaman työkyvyttömyyden ajalta saira-
usajan palkkaa. Sen lisäksi työnantaja voi ol-
la yksityisenä elinkeinonharjoittajana myös
itse vakuutetun asemassa.

3. Keske iset ehdotukset

3.1. Salassapitovelvoitteiden määräyty-
minen

Sovellettavat säännökset

Julkisuuslain mukaan sen säännöksiä so-
velletaan tapaturmavakuutuslakia toimeen-
paneviin vakuutusyhtiöihin siltä osin kuin ne
tehtäviään suorittaessaan käyttävät julkista
valtaa. Niiden julkisen vallan käyttöön liitty-
vät asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuus-
laissa tai tapaturmavakuutuslaissa toisin sää-
detä. Tältä osin ei ole tarvetta erityissäänte-
lyyn. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto hoi-
taa tapaturmavakuutuslakia toimeenpannes-
saan osin samanlaisia tehtäviä kuin sitä toi-
meenpanevat vakuutusyhtiöt. Jotta niihin so-
vellettaisiin samanlaisia julkisuus- ja tie-
tosuojasäännöksiä, ehdotetaan tapaturmava-
kuutuslaissa säädettäväksi, että julkisuuslakia
sovellettaisiin Tapaturmavakuutuslaitosten
liittoon vain siltä osin kuin se tehtäviään toi-
meenpannessaan käyttää julkista valtaa.
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen osalta ei
ole tarpeen antaa erityissäännöksiä. Jul-
kisuuslain säännösten mukaan siihen sovelle-
taan mainittua lakia siltä osin kuin se käyttää
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusta
toimeenpannessaan julkista valtaa.

Tapaturmaturvan toimeenpanotehtävistä
kuuluvat julkisen vallan käytön piiriin muun
muassa vakuuttamiseen, vakuuttamisvelvol-

lisuuden laiminlyöntiin ja korvaustoimintaan
liittyvät tehtävät. Julkisen vallan käyttöä ei
ole sen sijaan esimerkiksi tapaturmaturvaa
toimeenpanevien vakuutuslaitosten varojen
sijoitustoiminta tai Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liiton ja Maatalousyrittäjien eläkelaitok-
sen tutkimus- ja tilastotoiminta. Jotta tapa-
turmavakuutuksen toimeenpanon tietosuojaa
koskisivat kuitenkin yhdenmukaiset sään-
nökset, ehdotetaan julkisuuslain salassapito-
velvoitteita ja niiden rikkomista koskevia
säännöksiä noudatettaviksi tapaturmaturvan
toimeenpanossa myös silloin, kun kysymys
ei ole julkisen vallan käytöstä. Sama koskee
soveltuvin osin myös julkisuuslain salassapi-
dosta poikkeamista koskevia säännöksiä.
Mainittuja julkisuuslain säännöksiä sovellet-
taisiin myös silloin, kun kysymys on tapa-
turmaturvan toimeenpanotehtäviin liittyvistä
asiakirjoista, joita ei ole laadittu tai saatu jul-
kisen vallan käyttöön kuuluvaa tehtävää var-
ten. Tällä laajennuksella ei kuitenkaan ole
tarkoitus ulottaa julkisuuslain mukaista jul-
kisuusperiaatetta eikä myöskään mainitun
lain säännöksiä enemmälti tapaturmaturvaa
toimeenpaneviin yhteisöihin ja niiden
asiakirjoihin. Valtion virkamiesten ja
työntekijöiden tapaturmaturvaa toimeenpane-
vaan Valtiokonttoriin julkisuuslakia sen
sijaan sovellettaisiin koko toimeenpanon
osalta niin kuin julkisuuslain 4 §:n 1
momentissa säädetään.

Tietosuojasäännösten soveltamisalan sel-
keyttämiseksi ehdotetaan, ettei vakuutusyh-
tiölain 18 luvun vaitiolovelvollisuutta, siitä
poikkeamista ja sen rikkomista koskevia
säännöksiä sovellettaisi tapaturmavakuutus-
lain eikä maatalousyrittäjien tapaturmava-
kuutuslain toimeenpanoon. Nämä säännökset
eivät kaikilta osin sovellu lakisääteistä sosi-
aaliturvaa toimeenpaneviin yhteisöihin ja lai-
toksiin silloin, kun ne käyttävät julkista val-
taa. Salassapitovelvollisuutta, siitä poikkea-
mista ja sen rikkomista koskevat säännökset
sisällytettäisiin sen sijaan tapaturmavakuu-
tuslakiin siltä osin kuin on tarpeen antaa jul-
kisuuslaista poikkeavia tai sitä täydentäviä
erityissäännöksiä. Vakuutusyhtiölain tie-
tosuojasäännökset jäisivät kuitenkin edelleen
noudatettaviksi soveltuvin osin myös tapa-
turmaturvaa toimeenpaneviin vakuutuslaitok-
siin siltä osin kuin niiden toiminnassa on ky-
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symys esimerkiksi vakuutusyhtiölaissa sään-
nellystä yhtiöoikeudellista päätöksenteosta ja
hallinnosta, varojen sijoittamisesta, vakava-
raisuudesta ja jälleenvakuuttamisesta. Sama
koskee myös Maatalousyrittäjien eläkelaitos-
ta.

Julkisuuslaissa säädetään oikeudesta saada
tieto viranomaisen julkisista asiakirjoista, vi-
ranomaisen salassapitovelvoitteista sekä vi-
ranomaisten velvollisuuksista lain tarkoituk-
sen toteuttamiseksi. Henkilötietolaissa sääde-
tään myös muusta luonnollista henkilöä
koskevien, henkilörekisteriin sisältyvien
henkilötietojen käsittelystä kuin tietojen ke-
räämisestä ja luovuttamisesta. Siltä osin kuin
asiasta ei julkisuuslaissa tai tapatur-
mavakuutuslainsäädännössä toisin säädetä,
henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan tapa-
turmaturvaa toimeenpantaessakin henkilö-
tietolain säännöksiä. Henkilötiedoista on ta-
paturman toimeenpanossa kysymys yleensä
työntekijän kohdalla. Henkilötietolain sään-
nökset voivat kuitenkin soveltua myös va-
kuutuksenottajaa koskevien tietojen käsit-
telyyn. Tällainen tilanne on kysymyksessä
esimerkiksi silloin, kun tapaturmavakuu-
tuslain mukaisen vapaaehtoisen vakuutuksen
omaa työtään varten ottanut yksityinen elin-
keinonharjoittaja hakee korvausta itselleen
sattuneesta työtapaturmasta.

Henkilötietolain säännöksistä soveltuvat
tapaturmavakuutuksen toimeenpanoon sellai-
sinaan muun muassa säännökset tietojen kä-
sittelyn suunnittelusta, käyttötarkoitussidon-
naisuudesta, rekisteröidyn informoinnista ja
oikeudesta tarkastaa häntä koskevat, tapa-
turmavakuutusta toimeenpanevien yhteisöjen
ja toimielimien henkilörekistereihin sisälty-
vät tiedot. Ehdotus sisältää kuitenkin eräitä
niitä täydentäviä säännöksiä. Niiden tavoit-
teena on muun muassa taata, että työntekijäl-
lä on mahdollisuus saada informaatio toi-
meenpanon edellyttämästä henkilötietojen
käsittelystä omalla työpaikallaan. Ehdotuk-
sessa ei ole säädetty nimenomaisesti oikeu-
desta muuhun tietojen käsittelemiseen kuin
tietojensaantiin tai niiden luovutukseen.
Säännösten on katsottava jo sellaisenaan si-
sältävän oikeuden käyttää tietoja sen tarkoi-
tuksen edellyttämällä tavalla, johon tiedot on
säännösten mukaan oikeus saada.

Salassapitovelvoitteet

Julkisuuslain lähtökohtana on asiakirjojen
julkisuus. Viranomaisen asiakirjat ovat julki-
sia, jollei mainitussa laissa tai muussa laissa
erikseen toisin säädetä. Esityksessä ehdote-
taan, että tapaturmaturvan toimeenpanossa
noudatettavat salassapitovelvoitteet määräy-
tyisivät eräin vähäisin poikkeuksin julkisuus-
lain 6 luvun mukaan. Toimeenpanossa nou-
datettaisiin siten lähtökohtaisesti julkisuus-
laissa säädettyä asiakirjasalaisuutta, vaitiolo-
velvollisuutta ja hyväksikäyttökieltoa. Tapa-
turmavakuutuslain vaitiolovelvollisuutta
koskevat nykyiset erityissäännökset kumot-
taisiin. Asiakirjasalaisuutta koskevan jul-
kisuuslain 22 §:n mukaan viranomaisen asia-
kirja on pidettävä salassa, jos se on julkisuus-
laissa tai muussa laissa säädetty salassa
pidettäväksi tai jos viranomainen on lain
nojalla määrännyt sen salassa pidettäväksi
taikka jos se sisältää tietoja, joista on lailla
säädetty vaitiolovelvollisuus. Julkisuuslain
23 §:ssä säädetty vaitiolovelvollisuus kieltää
paljastamasta asiakirjan salassa pidettävää
sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä
olisi salassa pidettävä. Samassa pykälässä
säädetty hyväksikäyttökielto estää käyt-
tämästä salassa pidettäviä tietoja omaksi tai
toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi.

Tapaturmavakuutuslakia, valtion viran-
omaisten tapaturmakorvauksesta annettua la-
kia ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuu-
tuslakia toimeenpantaessa salassa pidettävät
asiakirjat määräytyisivät ehdotuksen mukaan
eräin poikkeuksin julkisuuslain 24 §:n mu-
kaan. Sen 1 momentissa luetellaan salassa
pidettävät asiakirjat. Tapaturmava-
kuutusjärjestelmän keskeisimpiä salassa pi-
dettäviä asiakirjoja ja tietoja ovat julkisuus-
lain 24 §:n 1 momentin 20, 23 ja 25 kohtiin
sisältyvät tiedot. Tällaisia ovat muun muas-
sa työtapaturmassa vahingoittuneen tai am-
mattitautiin sairastuneen työntekijän ja maa-
talousyrittäjän terveydentilaa, vammaisuutta,
hänen saamiaan hoitotoimenpiteitä, sosiaali-
huollon palveluja ja tukitoimia, kuntoutusta,
ansioita ja etuuksia koskevat tiedot. Tapa-
turmavakuutusta toimeenpantaessa tarvitaan
yleensä myös muita kuin varsinaista tapa-
turmavammaa tai ammattitautia koskevia
terveydentilatietoja. Tämä johtuu siitä, että
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korvauskysymystä ratkaistaessa joudutaan
arvioimaan työn sekä vamman tai sairauden
välistä syy-seuraussuhdetta. Silloin on otet-
tava huomioon myös vahingoittuneen muut
vammat ja sairaudet sekä sairausperäiset te-
kijät. Samoin työkykyä ja kuntouttamismah-
dollisuuksia arvioitaessa on otettava huomi-
oon vahingoittuneen kokonaisterveydentila.
Tapauksesta riippuen kaikki terveydentilaan
liittyvät tiedot eivät kuitenkaan välttämättä
aina ole tarpeen.

Julkisuuslain mukaan liike- ja ammat-
tisalaisuuksien lisäksi muut vastaavat yksi-
tyistä elinkeinotoimintaa koskevat tiedot ovat
salassa pidettäviä vain, jos tietojen luovutta-
minen voisi aiheuttaa elinkeinonharjoittajalle
taloudellista vahinkoa, eikä kysymys ole
esimerkiksi elinkeinonharjoittajan velvolli-
suuksista tai niiden hoitamista koskevista
tiedoista. Vakuutussuhteeseen liittyvillä,
työnantajan taloudellista asemaa koskevilla,
tiedoilla ei ole yleistä julkisuustarvetta. Ra-
janveto sen suhteen, milloin työnantajan ta-
loudelliseen asemaan liittyvää tietoa voidaan
pitää liike- tai ammattisalaisuutena, on vai-
keaa. Vakuutuslaitoksen olisi myös käytän-
nössä hyvin vaikeaa arvioida, milloin esi-
merkiksi työnantajan palkkatietojen tai mui-
den vakuutukseen liittyvien tietojen luovut-
taminen voisi aiheuttaa työnantajalle konk-
reettista taloudellista vahinkoa. Siksi esityk-
sessä ehdotetaan, että myös työnantajan ta-
loudellista asemaa koskevat asiakirjat ja tie-
dot olisivat julkisuuslaista poiketen aina sa-
lassa pidettäviä eikä vain silloin, kun tietojen
luovuttaminen voisi aiheuttaa yksityiselle
elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahin-
koa.

3.2. Salassapitovelvoitteista poikkeami-
nen

3.2.1. Yleiset perusteet

Julkisuuslain 7 luku sisältää salassapidosta
poikkeamista koskevat säännökset. Ne kos-
kevat soveltuvin osin myös vaitiolovelvolli-
suuden piiriin kuuluvaa tietoa. Salassa pidet-
täviä tietoja voidaan julkisuuslain mukaan
luovuttaa muun muassa sen suostumuksella,
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty taikka jos tiedon antami-

sesta tai oikeudesta tietojen saamiseen on
laissa erikseen nimenomaisesti säädetty. Esi-
tyksessä ehdotetaan tapaturmavakuutuslakiin
ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus-
lakiin otettaviksi nimenomaiset säännökset
oikeudesta toimeenpanon edellyttämien tieto-
jen saantiin. Samoin laeissa säädettäisiin oi-
keudesta antaa tietoja lähinnä niissä tapauk-
sissa, joissa se liittyy ainakin osin tapaturma-
korvausjärjestelmien tehtäviin ja tavoitteisiin.
Ehdotetut tietojen luovuttamista koskevat
säännökset eivät siten ole tyhjentäviä. Muun
muassa muiden lakisääteisten vakuutusjärjes-
telmien oikeudesta saada tapaturmavakuu-
tuksen toimeenpanoon liittyviä tietoja omien
tehtäviensä toimeenpanoa varten tulee lähtö-
kohtaisesti säätää niitä koskevassa erityis-
lainsäädännössä.

3.2.2. Oikeus tietojensaantiin

Toimeenpanoelinten oikeus tietojensaantiin

Lakisääteisen tapaturmaturvan toimeenpa-
nolle ovat välttämättömiä muun muassa tie-
dot, jotka tapaturmavakuutuslain ja maatalo-
usyrittäjien tapaturmavakuutuslain säännös-
ten mukaan on otettava huomioon vakuutus-
tai korvausasiaa ratkaistaessa. Tällaiset tiedot
ovat yleensä julkisuuslain mukaan salassa
pidettäviä. Lakisääteisen tapaturmaturvan
toimeenpanossa on kysymys lailla säädetty-
jen korvausedellytysten toteamisesta. Turvaa
toimeenpanevat toimielimet ja yhteisöt ovat
lain mukaan velvollisia itse huolehtimaan
niiden tietojen hankkimisesta, joilla korvauk-
sen myöntämisen perusteet voidaan ratkaista.
Sosiaaliturvajärjestelmien tehokkuus edellyt-
tää, että toimeenpanossa välttämättömät tie-
dot voidaan saada joustavasti ilman etuuden-
hakijan suostumusta ja myös muilta tahoilta
kuin korvauksensaajalta itseltään. Esityksen
mukaan tapaturmaturvaa toimeenpanevilla
olisi edelleen oikeus, kuten nykyisinkin, saa-
da myös työntekijää koskevat salassa pidet-
tävät tiedot ilman tämän suostumusta. Tietoja
voitaisiin saada muun muassa työnantajalta,
viranomaisilta, laitoksilta, sosiaaliturvaa toi-
meenpanevilta yhteisöiltä ja laitoksilta sekä
vahingoittuneen hoitoon ja kuntoutukseen
osallistuvilta tahoilta.

Tapaturmavakuutuslain nykyiset tietojen-
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saantia koskevat säännökset kuitenkin uudis-
tettaisiin. Niissä säädettäisiin nykyistä katta-
vammin ja tarkemmin niistä tarkoituksista,
joita varten salassa pidettäviä tietoja voidaan
saada sekä säännösten tarkoittamien tietojen
laadusta. Ehdotus sisältää yleissäännöksen
tapaturmavakuutusta toimeenpanevien elin-
ten oikeudesta saada tietoja omasta pyynnös-
tään. Sen lisäksi ehdotetaan erityisiä sään-
nöksiä, jotka velvoittavat muun muassa työn-
antajan ja korvauksensaajan oma-aloitteiseen
tietojenantamiseen tapaturmaturvaa toimeen-
paneville yhteisöille ja toimielimille.

Mainitun yleissäännöksen mukaan tietojen
saantiin olisivat oikeutettuja, kuten nykyisin-
kin työtapaturmavakuutusta harjoittavat va-
kuutuslaitokset, Tapaturmavakuutuslaitosten
liitto ja tapaturmavakuutuslain mukaiset
muutoksenhakuelimet. Lausuntoja ja ohjeita
antavan tapaturma-asiain korvauslautakun-
nan oikeudesta tietojen saantiin säädettäisiin
erillisellä säännöksellä, koska lautakunta an-
taa lausuntoja vain niiden tietojen perusteel-
la, jotka se saa vakuutuslaitokselta lausunto-
pyynnön yhteydessä. Sen lisäksi laissa sää-
dettäisiin korvauksensaajan, työnantajan ja
vakuutuslaitoksen oma-aloitteisesta tieto-
jenantovelvollisuudesta. Tapaturmavakuu-
tuslakiin ehdotettavat säännökset koskisivat
viittaussäännösten kautta myös Valtiokontto-
ria ja Maatalousyrittäjien eläkelaitosta.

Ehdotettavat säännökset edellyttävät, että
salassa pidettävät tiedot ovat välttämättömiä
käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista var-
ten tai että ne on muutoin otettava huomioon
tapaturmavakuutuslaissa taikka Suomea sito-
vassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaali-
turvaa koskevassa kansainvälisessä säädök-
sessä säädettyjen tehtävien toimeenpanossa.
Käsiteltävänä olevalla asialla tarkoitetaan
muun muassa korvausasiaa, vakuutusmak-
suun ja vakuuttamisvelvollisuuden laimin-
lyöntiin liittyvää asiaa. Säännös on kirjoitettu
nykyistä jossain määrin laajemmaksi, jotta se
kattaa kaikki toimeenpanoon liittyvät tehtä-
vät. Tietojen välttämättömyysvaatimuksella
on pyritty korostamaan muun muassa sitä, et-
tä pyydettävät tiedot tulisi rajata vain sellai-
siin tietoihin, joita ilman asiaa ei voida rat-
kaista.

Tahot, joilta tietoja voitaisiin saada, on
määritelty siten, että se vastaa julkisuuslain

soveltamisalaa. Viranomaisiin luettaisiin si-
ten myös julkista tehtävää lain tai asetuksen
taikka niiden nojalla annetun säännöksen tai
määräyksen perusteella hoitavat yhteisöt, lai-
tokset, säätiöt ja yksityiset henkilöt. Lisäksi
tietoja voisi saada, kuten nykyisinkin vahin-
goittuneen työnantajalta. Korvausasian rat-
kaisuun vaikuttavia tietoja saatetaan tarvita
myös esimerkiksi tapaturman silminnäkijöil-
tä. Tällaisessa tapauksessa tiedot voidaan
hankkia poliisitutkinnan avulla, jollei välttä-
mättömiä tietoja muutoin saada.

Säännöksessä tarkoitetuista tiedoista mai-
nittaisiin keskeisimmät tietotyypit, koska
tyhjentävän luettelon laatiminen ei ole tarkoi-
tuksenmukaista. Tietotyypit koskevat tapa-
turmaan johtaneita olosuhteita, vahingoit-
tuneen työtä ja ansioita ja hänelle maksettuja
etuuksia.

Tietojensaantia koskevassa yleissäännök-
sessä säädettäisiin erikseen järjestelmää toi-
meenpanevien elinten oikeudesta saada asian
ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot myös
vahingoittuneen työntekijän hoitoon ja kun-
toutukseen osallistuvilta tahoilta. Se merkit-
see jossain määrin laajennusta nykyiseen
säännökseen, joka oikeuttaa saamaan tietoja
vain julkisessa virassa olevalta lääkäriltä ja
sairaalalta. Esityksen mukaan asian ratkai-
semista varten voitaisiin saada lausunto ja
muut välttämättömät tiedot vahingoittuneen
terveydentilasta, hoidosta, työkyvystä, kun-
toutuksesta ja potilasasiakirjoista kaikilta hä-
nen hoitoon ja kuntoutukseen osallistuneilta
tahoilta. Näitä ovat myös muut kuin julkises-
sa virassa olevat lääkärit samoin kuin tervey-
denhuollon ammattihenkilöistä annetussa
laissa (559/1994) tarkoitetut ammattihenkilöt
sekä potilaan asemasta ja oikeuksista anne-
tussa laissa (785/1992) tarkoitettu terveyden-
huollon toimintayksikkö ja työntekijän kun-
toutusta toimeenpaneva taho. Tietojensaanti-
oikeus ulottuisi siten myös yksityisiin sairaa-
loihin sekä kuntoutustoimintaa ja suoritusky-
kyä ylläpitävää tai parantavaa terapiaa anta-
viin yksiköihin.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle säädet-
täisiin erityissäännöksellä oikeus saada
pyynnöstä suorittamiaan tutkimuksia ja las-
kelmia varten välttämättömiä tietoja vakuu-
tuslaitokselta. Lisäksi sillä olisi oikeus saada
poliisilta, Työterveyslaitokselta ja työsuoje-
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luviranomaisilta työtapaturmien ja ammatti-
tautien syitä ja seurauksia koskevia tietoja,
jotka ovat välttämättömiä sen tapaturmien ja
ammattitautien ehkäisyyn liittyvässä tutki-
mustyössä.

Velvollisuus oma-aloitteiseen tietojenantami-
seen

Yleissäännöstä täydentävästi ehdotetaan
säännöksiä, jotka velvoittavat korvauksenha-
kijan ja työnantajan oma-aloitteiseen tieto-
jenantoon. Korvauksensaaja velvoitettaisiin
ilmoittamaan vakuutuslaitokselle viipymättä
sellaisista terveydentilassaan, työansioissaan,
perhesuhteissaan ja muissa seikoissa tapah-
tuvista muutoksista, jotka vaikuttavat hänen
oikeuteensa saada tapaturmakorvausta taikka
sen määrään. Asiaa koskevassa säännöksessä
määriteltäisiin nykyistä asetustasolla olevaa
määräystä tarkemmin tiedot, joita ilmoitta-
misvelvollisuus koskee. Työnantajalle sää-
dettäisiin velvollisuus toimittaa vakuutuslai-
tokselle vuosittain vakuutusmaksun määrää-
mistä ja vakuutuksen hoitoa varten välttämät-
tömät tiedot toimialastaan, teettämänsä työn
määrästä ja maksamistaan palkoista työn laa-
duittain sekä yrityksen omistussuhteista. Näi-
tä tietoja ei ole tarpeen antaa yksittäisiä työn-
tekijöitä koskevina. Vaikka tällaista säännös-
tä ei ole nykyisessä laissa, vakuutuslaitos on
voinut saada vastaavat tiedot pyynnöstä ny-
kyisen lain tietojensaantioikeutta koskevan
yleissäännöksen perusteella.

Esityksellä tarkistettaisiin myös säännök-
set, jotka koskevat työnantajan velvollisuutta
saattaa tietoonsa tullutta tapaturmaa tai am-
mattitautia koskeva korvausasia vireille. Se
tapahtuisi edelleen työnantajan vakuutuslai-
tokselle antamalla tapaturmailmoituksella.
Tapaturmailmoitus sisältää korvauskäsittelyä
varten tarvittavia perustietoja, jotka ovat
pääosin salassa pidettäviä. Nykyistä säännös-
tä tarkistettaisiin siten, että siitä ilmenevät
tapaturmailmoitukseen merkittävät keskeiset
tietotyypit ja ne tarkoitukset, joihin sillä saa-
tavia tietoja voidaan käyttää. Työntekijälle
säädettäisiin nimenomainen velvollisuus il-
moittaa tapaturmasta tai ammattitaudista vii-
pymättä työnantajalle. Myös säännöksiä, jot-
ka velvoittavat työnantajan ilmoittamaan va-
kavista tapaturmista poliisille tutkintaa täs-

mennettäisiin.
Esityksellä uudistettaisiin säännökset, jotka

velvoittavat vakuutuslaitoksen ilman eri
pyyntöä antamaan Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liitolle sen ylläpitämää
työ-ammattitautitilastointia varten tarvittavat
tiedot. Kuten jäljempänä ilmenee, Tapatur-
mavakuutuslaitosten liiton tehtäväksi säädet-
täisiin myös työtapaturmien ja ammattitau-
tien syitä ja seurauksia koskeva tutkimus.
Samoin sen tehtävänä olisi tutkimustyö, joka
palvelee muun muassa vakuutusmaksujen ja
tapaturma- ja ammattitautiriskin välisen yh-
teyden selvittämistä sekä järjestelmän
seurantaa ja kehittämistä. Vakuutuslaitosten
nykyinen tietojenantovelvollisuus
laajennettaisiin vastaavasti koskemaan myös
näissä tehtävissä välttämättömiä tietoja. Asia
koskevassa säännöksessä määriteltäisiin
mahdollisimman tarkasti tehtäviä varten
välttämättömät tiedot ja niiden
käyttötarkoitus. Tiedot koskisivat, kuten
nykyisinkin, vakuutuksenottajien teettämän
työn laatua ja määrää, vakuutusta varten
ilmoitettuja palkkoja, vakuutusmaksuja,
vakuutusmaksujärjestelmiä. Lisäksi säännös
koskisi työtapaturmiin ja ammattitauteihin
liittyviä tietoja, kuten niiden sattumisaikaa,
-paikkaa, syitä ja seurauksia sekä maksettuja
korvauksia ja niiden perusteita.

Vakuutuslaitos saa tilastointia varten tarvit-
tavat tiedot osin työnantajalta. Osin tiedot
syntyvät vakuutuslaitoksessa vakuuttamisen
ja korvauskäsittelyn yhteydessä Vakuutta-
mista ja vakuutusmaksua varten työnantajalta
saadut tiedot eivät ole työntekijäkohtaisia.
Nämä tiedot olisivat kuitenkin ehdotuksen
mukaan yleensä salassa pidettäviä, koska ne
koskevat työnantajan taloudellista asemaa.
Myös työnantajalta saadut, työtapaturmia ja
ammattitauteja ja niistä maksettuja korvauk-
sia koskevat, tiedot ovat yleensä salassa pi-
dettäviä. Tietojen hyödyntäminen ehdotettui-
hin tilasto- ja tutkimustarkoituksiin sekä tie-
tojen edelleen luovuttaminen eräille jul-
kisuuslain tarkoittamille viranomaistahoille
edellyttää tietojen korvauksensaajakohtaista
yksilöintiä. Siksi Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liitolla olisi ehdotuksen mukaan oikeus
saada vahinkokohtaiset tiedot vahingoittu-
neen henkilötunnuksella yksilöityinä.

Ehdotetun tiedonsaantioikeuden piiriin
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kuuluvat tiedot olisi yleensä oikeus saada
maksutta. Terveydenhuollon ammattihenki-
lölle maksettaisiin kuitenkin kohtuullinen
palkkio pyynnöstä antamastaan lausunnosta.
Muutoinkin tietojen antamisesta aiheutuneet
kustannukset voitaisiin korvata, jos siitä ai-
heutuu lisäkustannuksia sen vuoksi, että tie-
dot tarvitaan tietyssä muodossa. Vakuutuslai-
tokselle ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitol-
le säädettäisiin oikeus tarkastaa työnantajan
antamien tietojen oikeellisuus tämän asiakir-
joista ja saada virka-apua tällaisten tietojen
saamiseksi.

Asianosaisen oikeus tietojensaantiin

Asianosaisen oikeus tietojensaantiin mää-
räytyisi myös tapaturma-asioissa julkisuus-
lain asianosaisjulkisuutta koskevien säännös-
ten mukaan. Julkisuuslain mukaan asianosai-
sella tarkoitetaan hakijaa, valittajaa sekä
muuta, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta
asia koskee. Asianosainen ei saa ilmaista si-
vullisille asianosaisasemansa perusteella
saamiansa salassa pidettäviä tietoja, jotka
koskevat muita kuin häntä itseään. Asian-
osaisella on oikeus saada tieto muunkin kuin
julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on
voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
Asianosainen saa myös käyttää muita kuin
häntä itseään koskevia tietoja, kun kysymys
on sen oikeuden, edun tai velvollisuuden hoi-
tamista koskevasta asiasta, johon asianosai-
sen tietojensaantioikeus on perustunut. Asi-
anosaisen oikeutta saada tieto salassa pidet-
tävän asiakirjan sisällöstä voidaan kuitenkin
julkisuuslain mukaan rajoittaa muun muassa
silloin, kun tiedon antaminen olisi vastoin
tärkeää yleistä tai yksityistä etua.

Täydentäen sitä, mitä asiakirjan antamises-
ta julkisuuslaissa säädetään, tapaturmavakuu-
tuslaissa säädettäisiin lisäksi työntekijän oi-
keudesta tutustua korvausasiaansa koskeviin
asiakirjoihin hänen asuinpaikkansa ja muut
olosuhteensa huomioon ottaen sopivalla ta-
valla. Säännöksen tarkoituksena on turvata
työntekijälle käytännön mahdollisuudet tu-
tustua alkuperäisiin korvausasiakirjoihin
myös niissä tapauksissa, joissa vakuutusta
harjoitetaan ulkomailta käsin ilman Suomeen
perustettavaa edustustoa. Asiaa koskeva
säännös on voimassa nykyisin asetustasolla.

Myös työnantaja voi olla tapaturmakorvauk-
sen hakijana ja saajana asianosaisen asemas-
sa. Työnantajalla on oikeus saada itselleen
muun muassa työntekijälle maksamaansa sai-
rausajanpalkkaa vastaava tapaturmavakuu-
tuksen ansionmenetyskorvaus. Vapaaehtoi-
sesti vakuutettu yksityinen elinkeinonharjoit-
taja voi olla asianosaisena itselleen sattuneen
työtapaturman perusteella.

Tapaturmavakuutuksen toimeenpanoon so-
vellettaisiin myös niitä julkisuuslain sään-
nöksiä, jotka koskevat tietojen antamisesta
päättämistä. Tiedon antamisesta viranomai-
sen asiakirjasta päättää viranomainen, jonka
hallussa asiakirja on, jollei toisin säädetä. Vi-
ranomaisen toimeksiantotehtävää suorittaessa
laaditun tai sitä varten annetun asiakirjan an-
tamisesta päättää tehtävän antanut viran-
omainen. Siten tapaturmavakuutusjärjestel-
mää toimeenpaneva vakuutuslaitos tai muu
toimielin päättäisi itse hallussaan olevien tie-
tojen antamisesta. Jos tietojen antamisesta
kieltäydytään, on vakuutuslaitoksen tai muun
toimielimen ilmoitettava tietojen pyytäjälle
syy kieltäytymiseen ja annettava siitä päätös.
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.

3.2.3. Toimeenpanoelinten oikeus tieto-
jen antamiseen

Yleistä

Tapaturmavakuutuslaissa säädettäisiin ny-
kyistä tarkemmin ja kattavammin myös sitä
toimeenpanevien yhteisöjen ja toimielinten
oikeudesta salassa pidettävien tietojen luo-
vuttamiseen. Ehdotus sisältää tarkistettuina
pääosin tapaturmavakuutuslain nykyiset tie-
tojen luovutusta koskevat määräykset sekä
eräät vakuutusyhtiölain 18 luvun tietojen-
luovutusta koskevat määräykset siltä osin
kuin ne soveltuvat tapaturmaturvan toimeen-
panoon. Tietojen luovuttamisesta yksin-
omaan muiden lakisääteisten järjestelmien
toimeenpanoa varten tulisi säätää erikseen
näitä järjestelmiä koskevassa lainsäädännös-
sä. Siltä osin kuin luovuttamisesta ei säädetä
tapaturmavakuutuslaissa tai muita sosiaali-
turvajärjestelmiä koskevassa lainsäädän-
nössä, noudatettaisiin julkisuuslain säännök-
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siä.

Sosiaaliturvasopimusten ja kansainvälisten
säädösten toimeenpano

Tietosuojadirektiivi rajoittaa tietojen anta-
mista kolmansiin maihin. Näistä rajoituksista
voidaan kuitenkin kansallisella lailla säätää
poikkeuksia. Henkilötietolain esitöissä on
viitattu tässä yhteydessä muun muassa viran-
omaisten tietojenvaihtoon. Julkisuuslain mu-
kaan viranomainen voi antaa tiedon ulko-
maan viranomaiselle tai toimielimelle, jos
sen ja Suomen viranomaisen tai toimielimen
välisestä yhteistyöstä määrätään Suomea si-
tovassa kansainvälisessä sopimuksessa tai
säädetään Suomea velvoittavassa säädökses-
sä ja tieto asiakirjasta voitaisiin julkisuuslain
mukaan antaa yhteistyötä Suomessa hoitaval-
le viranomaiselle. Suomi on solminut sosiaa-
liturvasopimuksia useiden Euroopan Unionin
jäsenvaltioiden ja kolmansien valtioiden
kanssa. Sosiaaliturvasopimukset ja sosiaali-
turva-asetus (ETY) 1408/71 edellyttävät eri
jäsenvaltioiden alueella työskentelevien ja
asuvien sosiaaliturvaa koskevien tietojen
vaihtoa sopimuksissa ja asetuksen liitteissä
nimettyjen, eri jäsenvaltioiden, viranomais-
ten ja toimielinten välillä. Työtapatur-
ma-asioissa tällaisena toimielimenä toimii
Suomessa Tapaturmavakuutuslaitosten liitto.
Sosiaaliturvasopimuksiin ja asetukseen liit-
tyviä tehtäviä hoitavat Suomessa myös Elä-
keturvakeskus ja Kansaneläkelaitos. Ehdo-
tuksen mukaan tapaturmavakuutuksen toi-
meenpanoon perustuvia tietoja voisi luovut-
taa asianomaiselle viranomaiselle ja toimie-
limelle siltä osin kuin ne ovat välttämättömiä
Suomea sitovien sosiaaliturvasopimusten ja
kansainvälisten säädösten mukaisten tehtävi-
en toimeenpanossa. Salassa pidettäviä tietoja
voitaisiin siten luovuttaa mainittujen sopi-
musten toimeenpanoa varten myös kolmansi-
en maiden asianomaisille viranomaisille ja
toimielimille.

Väärinkäytösten ja rikosten ehkäisy

Sosiaaliturvan väärinkäytöksiä selvittänyt
työryhmä ehdotti muistiossaan (STM Työ-
ryhmämuistioita 1999:22), että sosiaaliturva-

lainsäädäntöön tulisi lisätä säännökset viran-
omaisten ja eri sosiaaliturvaetuuksien toi-
meenpanosta huolehtivien tahojen välisestä
oikeudesta luovuttaa saamiaan tietoja edel-
leen sosiaaliturvaan kohdistuvien väärin-
käytösten ehkäisemiseksi. Lisäksi työryhmä
ehdotti, että nämä tahot voisivat
oma-aloitteisesti antaa tietoja toisilleen sil-
loin, kun on syytä epäillä, että on tehty rikos.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi tapa-
turmaturvaa toimeenpaneville yhteisöille ja
toimielimille oikeus luovuttaa viranomaisille
sellaisia salassa pidettäviä tietoja, jotka ovat
välttämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvia
rikoksia ja väärinkäyttöä koskevia, viran-
omaisten yksittäisiä selvitystöitä varten sekä
rikosten syytteeseenpanoa varten. Tervey-
dentilaa koskevia tietoja ei kuitenkaan voisi
mainitussa tarkoituksessa luovuttaa.

Lisäksi säädettäisiin tapaturmavakuutusyh-
tiön ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton oi-
keudesta luovuttaa salassapitosäännösten es-
tämättä tietoja niihin ja eräisiin muihin laki-
sääteisiin järjestelmiin kohdistuvien rikosten
ehkäisemiseksi. Luovutuksen kohteena voi-
sivat olla tiedot vakuutuslaitokseen ja Tapa-
turmavakuutuslaitosten liittoon tapaturma-
turvan toimeenpanon yhteydessä kohdistu-
neista rikoksista, niille ilmoitetuista vahin-
goista sekä vahingoista maksetuista korvauk-
sista ja korvauksensaajista. Tietoja voitaisiin
antaa paitsi tapaturmaturvaa myös liikenne-
ja potilasvakuutusta toimeenpaneville vakuu-
tuslaitoksille ja toimielimille. Edellytyksenä
olisi lisäksi, että tietosuojalautakunta antaa
luovutukseen henkilötietolain 43 §:ssä tarkoi-
tetun luvan. Niin ikään tapaturmavakuutus-
laissa säädettäisiin vakuutuslaitoksen ja Ta-
paturmavakuutuslaitosten liiton oikeudesta
luovuttaa salassa pidettäviä tietoja verohal-
linnolle ennakkoperintälaissa säädetyn val-
vontavelvollisuuden täyttämiseksi, kun on
syytä epäillä työnantajan ennakonpidätysvel-
vollisuuden rikkomista.

Tietojen hyväksikäyttö vakuutuslaitosten yh-
teenliittymissä ja muussa toiminnassa

Esityksessä täsmennettäisiin nimenomaisil-
la säännöksillä tapaturmaturvan toimeenpa-
non yhteydessä saatujen tietojen hyväksi-
käyttöä vakuutusyhtiön muussa toiminnassa
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sekä näiden tietojen luovuttamista vakuutus-
laitosten muodostamiin konserneihin ja ta-
loudellisiin yhteenliittymiin sekä vakuutus-
ja rahoituslaitosten muodostamiin ryhmitty-
miin kuuluvalle toiselle vakuutuslaitokselle
tai muulle yritykselle. Ehdotuksen mukaan
tapaturmavakuutusyhtiö saisi käyttää muussa
toiminnassaan sekä luovuttaa sen kanssa sa-
maan konserniin, taloudelliseen yhteenliitty-
mään tai vakuutusyritysryhmään sekä rahoi-
tus ja vakuutusyritysryhmittymien valvon-
nasta annetussa laissa (44/2002) tarkoitettuun
rahoitus – ja vakuutusyritysryhmittymään
kuuluvalle toiselle vakuutuslaitokselle tai
muulle yritykselle tapaturmavakuutuslain
toimeenpanoon liittyviä salassa pidettäviä
tietoja vain tapaturmavakuutuslain mukaisten
asioiden hoitoa varten tai, jos tietojen luovut-
tamisesta lailla erikseen säädetään. Rajoitus
ei kuitenkaan estäisi luovuttamasta tai hy-
väksikäyttämästä muussa toiminnassa asia-
kaspalvelua, asiakassuhteen hoitoa ja muuta
asiakashallintaa varten tarpeellisia, vakuu-
tuksenottajaa koskevia tietoja. Tällaisia olisi-
vat muun muassa vakuutuksenottajana ole-
van työnantajan tai yrittäjän nimi ja yhteys-
tiedot, tiedot vakuutuksenottajayrityksen
omistussuhteista ja tapaturmavakuutuslain
mukaisista vakuutusjärjestelystä sekä niiden
perusteena olevasta palkkasummasta.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos toimeenpa-
nee maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuk-
sen lisäksi lakiin perustuen myös maatalous-
yrittäjien eläkelakia sekä luopumistukijärjes-
telmiä. Esityksessä ehdotetaan, että Maatalo-
usyrittäjien eläkelaitos saisi yksittäistapauk-
sessa käyttää maatalousyrittäjien tapaturma-
vakuutuslain mukaista vakuutus- ja korvaus-
asiaa ratkaistessaan muiden sille säädettyjen
tehtävien hoitoa varten saamiaan tietoja.
Edellytyksenä olisi kuitenkin, että tiedot il-
meisesti vaikuttavat asian ratkaisuun ja että
ne on lain mukaan otettava päätöksenteossa
huomioon. Lisäksi edellytettäisiin että Maa-
talousyrittäjien eläkelaitoksella olisi oikeus
muutoinkin saada tiedot erikseen.

Vakuutusmaksuun vaikuttavat tiedot

Tapaturmavakuutuslain mukaan työnanta-
jan vakuutusmaksuun vaikuttavat eräissä ta-
pauksissa suoraan tämän vakuutuksesta kor-

vatut työtapaturmat ja ammattitaudit. Vakuu-
tuksen ottaneelle työnantajalle säädettäisiin
oikeus saada tällaisen vakuutusmaksun oi-
keellisuuden arvioimiseksi välttämättömät
vahinkotiedot vakuutuslaitokselta.

Tieteellinen tutkimus, tilastointi ja viran-
omaisen suunnittelu- ja selvitystyö

Julkisuuslain mukaan viranomainen voi an-
taa yksittäistapauksessa luvan tietojen saami-
seen salassa pidettävästä asiakirjasta tieteel-
listä tutkimusta, tilastointia taikka viranomai-
sen suunnittelu- tai selvitystyötä varten. Nä-
mä säännökset soveltuvat sellaisinaan myös
tapaturmaturvan toimeenpanoon. Lupa voi-
daan antaa, jos on ilmeistä, ettei tietojen an-
taminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi
salassapitovelvollisuus on säädetty. Tapa-
turmaturvan toimeenpanoon liittyvien tieto-
jen antamisesta päättäisi siten asianomainen
vakuutuslaitos, Tapaturmavakuutuslaitosten
liitto tai muu toimielin, jonka hallussa tiedot
ovat. Jos kysymys on usean vakuutuslaitok-
sen asiakirjasta, luvan antamisesta päättäisi
sosiaali- ja terveysministeriö. Lupaan olisi
liitettävä yleisen ja yksityisen edun suojaa-
miseksi tarpeelliset määräykset. Salassa-
pitovelvoitteet koskisivat myös luvan perus-
teella käyttöönsä salassa pidettäviä tietoja
saaneita tahoja. Tämän lisäksi ehdotukseen
sisältyy voimassa olevan lain tavoin nimen-
omainen säännös tietojen luovuttamisesta Ti-
lastokeskukselle sen toimialaan kuuluvien,
yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavi-
en tilastojen laadintaa varten ja Työterveys-
laitokselle työperäisten sairauksien rekisteriä
varten. Lisäksi säädettäisiin päällekkäisen
tietojen keräämisen estämiseksi Tapaturma-
vakuutuslaitosten liiton oikeudesta luovuttaa
Eläketurvakeskukselle vakuutuslaitoksilta
saamansa tiedot työeläkelisään vaikuttavista
tapaturmavakuutuksen ansionmenetyskor-
vauksista.

Vakuutuslaitosten välinen vastuu ja takautu-
misoikeus

Tapaturmavakuutuslakiin ehdotetaan otet-
tavaksi säännökset, jotka antavat oikeuden
luovuttaa myös salassa pidettäviä tietoja eri
vakuutuslaitosten ja Tapaturmavakuutuslai-
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tosten liiton välisen korvausvelvollisuuden
sekä korvausten takaisinsaantioikeuden sel-
vittämistä ja toteuttamista varten.

Toimeksiantotehtävät

Tapaturmaturvan toimeenpanoon kuuluvia
tehtäviä hoitavat tapaturmavakuutusyhtiöiden
ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toimek-
siantotehtävinä muun muassa niiden asia-
miehet ja palveluyritykset. Toimeenpanoon
sovellettaisiin myös tältä osin julkisuuslain
säännöksiä. Niiden mukaan viranomainen
voi antaa tiedon salassa pidettävästä asiakir-
jasta toimeksiannostaan tai muuten lukuunsa
suoritettavaa tehtävää varten, kun se on vält-
tämätöntä tehtävän suorittamiseksi. Näin ol-
len vakuutuslaitos tai muu järjestelmää toi-
meenpaneva taho voi luovuttaa salassa pidet-
täviä tietoja esimerkiksi teknisten aputehtävi-
en suorittamista varten
ATK-palveluyritykselle sekä vakuutus- tai
korvausasian hoitamista varten asiamiehel-
leen, jos se on välttämätöntä tehtävien suorit-
tamista varten. Tapaturmavakuutuslaissa ja
julkisuuslaissa säädetyt salassapitovelvoitteet
ulottuisivat myös tällaisia toimeksiantotehtä-
viä hoitaviin ja niiden palveluksessa oleviin
henkilöihin.

Tekninen käyttöyhteys

Tekninen käyttöyhteys merkitsee mahdolli-
suutta katsoa rekisteröityjä koskevia tietoja
suoraan asianomaisesta rekisteristä. Se no-
peuttaa lakisääteisten etuuksien maksamista
ja varmistaa tietojen oikeellisuuden. Tarve
tällaisen käyttöyhteyden hyödyntämiseen on
teknisen kehityksen myötä kasvanut. Jul-
kisuuslain mukaan viranomainen voi avata
toiselle viranomaiselle teknisen käyttöyhtey-
den henkilörekisterinsä sellaisiin tietoihin,
jotka toisen viranomaisen on otettava laissa
erikseen säädetyn velvollisuuden mukaan
päätöksenteossaan huomioon. Lakisääteisiä
etuuksia myöntävillä yhteisöillä ja toimieli-
millä on tarve saada niiden korvauksiin vai-
kuttavat tiedot myös lakisääteisen tapaturma-
turvan perusteella myönnettävistä etuuksista
mahdollisimman nopeasti ja joustavasti. Mo-
ninkertaisen tietojenkeräämisen ehkäisemi-
seksi on perusteltua, että myös Tapaturmava-

kuutuslaitosten liitto voisi tarvittaessa luovut-
taa vakuutuslaitoksilta saamiaan tietoja
eteenpäin myös teknisen käyttöyhteyden
avulla sellaiselle taholle, jolla on oikeus saa-
da tiedot lain nojalla. Julkisuuslain mukaan
salassa pidettäviä henkilötietoja voidaan ha-
kea teknisen käyttöyhteyden avulla vain re-
kisteröidyn henkilön suostumuksella, jollei
salassa pidettävien tietojen antamisesta lailla
erikseen nimenomaisesti säädetä. Lakisäätei-
sen tapaturmaturvan tavoitteet, luonne, sen
piirissä käsiteltävien asioiden suuri määrä ja
turvaa toimeenpanevien yhteisöjen ja laitos-
ten selvittämisvelvollisuus edellyttää, että
myös salassa pidettävät tiedot voidaan saada
teknisen käyttöyhteyden avulla ilman asian-
omaisen suostumusta. Esityksen mukaan ta-
paturmavakuutusyhtiöt ja Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liitto voisivat avata teknisen
käyttöyhteyden lakisääteistä vakuutusta toi-
meenpaneville yhteisöille ja laitoksille sekä
sosiaaliturvasopimuksia ja kansainvälisiä
säädöksiä toimeenpaneville viranomaisille ja
toimielimille näiden tehtäviensä toimeenpa-
noa tarvitsemia tietoja varten. Käyttöyhtey-
den avulla voitaisiin hakea salassa pidettäviä
tietoja myös ilman rekisteröidyn suostumus-
ta.

Tietojen luovuttajan vastuu

Rekisteröidyn suojaamiseksi tapaturmava-
kuutuslaissa säädettäisiin siitä, kuka on vas-
tuussa edelleen luovutettavien tietojen
oikeellisuudesta. Ehdotuksen mukaan
tietojen eteenpäin luovuttaja olisi vastuussa
siitä, että luovutettavien tietojen sisältö
vastaa niitä tietoja, jotka se on itse saanut.

3.3. Rangaistussäännökset

Tapaturmavakuutuslain nykyiset rangais-
tussäännökset ehdotetaan tarkistettaviksi.
Työnantajalle ja tämän edustajalle sekä tapa-
turmavakuutuslain mukaisen vapaaehtoisen
vakuutuksen itselleen ottaneelle yrittäjälle
säädettäisiin rangaistusuhka tahallisesta tapa-
turmavakuutuslain mukaisen tietojenantovel-
vollisuuden rikkomisesta. Lisäksi työnanta-
jalle tai tämän edustajalle säädettäisiin ran-
gaistusuhka pakollisen vakuuttamisvelvolli-
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suuden rikkomisesta sekä laiminlyönnistä an-
taa viipymättä tapaturmailmoitus ja tehdä
vakavia työtapaturmia koskeva ilmoitus po-
liisille. Työnantajan ja tämän edustajan vas-
tuun kohdentumisen osalta noudatettaisiin ri-
koslain työrikoksia koskevan 47 luvun 7 ja
8 §:ää vastaavia säännöksiä. Ne mahdollistai-
sivat rangaistuksen kohdentamisen myös oi-
keushenkilön muodossa toimivan työnanta-
jan kohdalla. Rangaistusuhkana olisi sakko-
rangaistus, jollei muualla laissa teosta sääde-
tä ankarampaa rangaistusta. Rikokset olisivat
viralliset syytteen alaisia, kuten nykyisinkin.

Tapaturmakorvausjärjestelmien toimeen-
panoon liittyvien salassapitovelvoitteiden
rikkomisesta rangaistaisiin julkisuuslain
35 §:n mukaan. Rangaistusuhka ulotettaisiin
lisäksi koskemaan salassa pidettäviä tietoja
vakuutuslaitosten yhteenliittymiä koskevien
erityissäännösten perusteella saaviin henki-
löihin.

3.4. Asetustasolla olevien määräysten siir-
täminen lakiin

Perustuslain mukaan henkilötietojen suo-
jasta säädetään lailla samoin kuin yksilön oi-
keuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä
asioista, jotka perustuslain mukaan muuten
kuuluvat lain alaan. Esityksessä ehdotetaan,
että paitsi henkilötietojen suojaan myös yksi-
lön oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyen
eräitä nykyisiä asetuksen tasolla olevia sään-
nöksiä siirrettäisiin lain tasolle. Tällaisia
säännöksiä sisältyy muun muassa täytän-
töönpanoasetukseen, Tapaturmavakuutuslai-
tosten liiton sekä tapaturma-asiain korvaus-
lautakunnan säännöistä annettuun asetukseen
sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus-
asetukseen. Ehdotettavilla säännöksillä siir-
rettäisiin lain tasolle muun muassa eräät kor-
vauksensaajan ilmoitusvelvollisuutta, Tapa-
turmavakuutuslaitosten liiton ja tapatur-
ma-asiain korvauslautakunnan tehtäviä sekä
työnantajan tapaturmaluetteloa koskevat
määräykset. Osa asetustasolla olevista sään-
nöksistä on vanhentuneita ja osa myös voi-
massa olevan lain kanssa ristiriitaisia. Sen
vuoksi ne ehdotetaan kumottaviksi.

3.5. Säännösten soveltaminen maatalous-
yrittäjien ja valtion palveluksessa
olevien osalta

Tapaturmavakuutuslakiin ehdotettavat
muutokset tulisivat maatalousyrittäjien tapa-
turmavakuutuslain viittaussäännösten muu-
tosten kautta pääosin sovellettaviksi myös
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjärjes-
telmän osalta. Samoin säännökset tulisivat
sovellettaviksi myös valtion palveluksessa
olevien osalta.

4. Esityksen vaikutukset

Ehdotetuilla säännöksillä saatettaisiin tapa-
turmavakuutuksen tietosuojaa koskeva eri-
tyislainsäädäntö vastaamaan perustuslain,
henkilötietolain ja julkisuuslain vaatimuksia.
Ehdotuksessa on otettu huomioon tapaturma-
turvan toimeenpanoon liittyvät erityispiirteet
ja tiedonsaantitarpeet. Nykyistä tarkemmat ja
yksityiskohtaisemmat säännökset salassa pi-
dettävien tietojen luovutusperusteista ja luo-
vutuksen kohteena olevista tiedoista helpot-
tavat tietoturvasäännösten soveltamista käy-
tännön toiminnan tasolla. Ne selkeyttänevät
myös henkilötietolain ja julkisuuslain pe-
riaatteiden soveltamista tapaturmaturvan toi-
meenpanossa. Esityksellä ei muutettaisi mer-
kittävästi tapaturmaturvaa toimeenpanevien
tahojen nykyistä tietojensaanti- ja luo-
vutusoikeutta. Säännökset vastaisivat pää-
osin nykyistä käytäntöä. Tapaturmakorvaus-
järjestelmien toimeenpanon edellyttämät tie-
dot on voitu saada ja luovuttaa eräitä poikke-
uksia lukuun ottamatta ehdotuksen edellyt-
tämässä laajuudessa jo nykyisten säännösten
perusteella. Ehdotetut säännökset antavat
myös vahingoittuneelle ja vakuutuksenotta-
jalle nykyistä selkeämmän käsityksen siitä,
minkä tyyppisten, heitä koskevien, tietojen
käsittelyä tapaturmaturvan toimeenpano
edellyttää.

Esityksen ei odoteta lisäävän olennaisesti
tapaturmaturvan toimeenpanokustannuksia
ottaen huomioon, että henkilötietolakia ja
julkisuuslakia sovelletaan jo nykyisin turvaa
toimeenpaneviin yhteisöihin ja toimielimiin.
Esityksen ei myöskään arvioida aiheuttavan
edellä mainituista syistä johtuen olennaisia
valtiontaloudellisia vaikutuksia valtion työn-
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tekijöiden ja virkamiesten tapaturmaturvan
kautta.

5. Asian valmiste lu ja muut asiaan
vaikuttavat seikat

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä virkatyönä. Valmistelu on ta-
pahtunut yhdessä työeläke- ja kansaneläke-
järjestelmien tietosuojasäännösten uudistami-
sen kanssa. Niihin liittyen eduskunnan käsi-
teltäväksi on annettu hallituksen esitys yksi-
tyisten alojen ja valtion sekä kunnallisen

eläkejärjestelmän tietojen antamista, saamista
ja salassapitoa koskevien sekä eräiden mui-
den lainsäännösten muuttamisesta (HE
8/2002 vp) sekä hallituksen esitys Kansan-
eläkelaitoksen toimeenpanemien etuuksien
tietosuojaa koskevien säännösten muuttami-
sesta (HE 9/2002 vp). Tämän esityksen val-
mistelun yhteydessä on kuultu keskeisiä
työmarkkinajärjestöjä, oikeusministeriötä,
tietosuojavaltuutettua, Tapaturma-
vakuutuslaitosten liittoa, Valtiokonttoria,
Maatalousyrittäjien eläkelaitosta, Eläketurva-
keskusta ja Kansaneläkelaitosta.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Tapaturmavakuutuslaki

8 §. Pykälän uuteen 3 momenttiin siirretään
nykyisin täytäntöönpanoasetuksen 22 §:n 1
momentissa olevat säännökset. Ne velvoitta-
vat asianomaisen työsuojeluviranomaisen
valvomaan työnantajien vakuuttamisvelvolli-
suuden täyttämistä ja ilmoittamaan sen lai-
minlyönnistä Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
tolle siitä aiheutuvien seuraamusten määrää-
mistä varten. Täytäntöönpanoasetuksen
22 §:n 1 momentti ehdotetaan kumottavaksi
tarpeettomana.

12 §. Pykälään lisätään uusi 6 momentti.
Siihen siirretään nykyisin täytäntöönpanoase-
tuksen 14 §:ssä olevat säännökset, jotka kos-
kevat ajankohtaa, jolloin työnantajan on suo-
ritettava tämän pykälän 1 ja 2 momentin mu-
kaan työnantajan vastuulle kuuluva omavas-
tuuosuus. Muilta osin täytäntöönpanoasetuk-
sen 14 §:n määräykset ovat tarpeettomia ja
osin ristiriidassa lain 41 b §:n 3 momentin
kanssa. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen
14 § ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana.

30 §. Pykälän 1 momenttia muutetaan si-
ten, ettei valtiokonttoriin sovellettaisi, mitä

jäljempänä 64 h §:n 1 ja 2 momentissa ehdo-
tetaan säädettäväksi. Valtiokonttoriin sovel-
letaan koko tämän lain toimeenpanoon liitty-
vän toiminnan osalta julkisuuslakia.

30 a §. Pykälässä nykyisin olevat Tapatur-
mavakuutuslaitosten liiton organisaatiota ja
hallintoa koskevat määräykset siirretään
30 b §:ään. Ehdotetun pykälän 1 momenttiin
sisältyy Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
tehtäviä koskeva yleissäännös. Sen mukaan
liitto hoitaa tapaturmavakuutuslain mukaista
vakuutusta harjoittavien vakuutuslaitosten
yhteistoimintaa edellyttäviä tehtäviä.

Perustuslain sekä julkisuus- ja henkilötieto-
lain säännökset huomioon ottaen Tapaturma-
vakuutuslaitosten liiton tehtävistä tapaturma-
vakuutusjärjestelmän lakisääteisenä yhteis-
elimenä säädetään pykälän 2 momentissa ny-
kyistä yksityiskohtaisemmin. Momentti sisäl-
tää tapaturmavakuutuslaitosten liiton tehtäviä
koskevan luettelon. Siihen on sisällytetty tar-
peellisin osin ne Tapaturmavakuutuslaitosten
liiton sääntöasetuksen 2 §:ssä nykyisin mai-
nitut tehtävät, joista ei säädetä erikseen tässä
tai muussa laissa ja joihin voi liittyä salassa
pidettävien tietojen käsittelyä. Liiton tehtäviä
koskevia erityissäännöksiä sisältyy muun
muassa lain 10, 11, 41 b, 41 c ja 64 §:ään.
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Lisäksi Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
tehtävistä säädetään muussa lainsäädännössä,
kuten urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvas-
ta annetussa laissa (575/2000) ja työttömyys-
etuuksien rahoituksesta annetussa laissa
(555/1998). Ehdotetun 30 b §:n 4 momentin
mukaan liiton tehtävistä annetaan tarkempia
määräyksiä liiton säännöissä, joista säädetään
valtioneuvoston asetuksella. Tapaturmava-
kuutuslaitosten liiton säännöistä annetun ase-
tuksen nykyinen 2 § ehdotetaan kumottavak-
si tarpeettomana.

Pykälän 3 momentti vastaa sisällöltään
eräin tarkennuksin pykälän nykyistä 6 mo-
menttia. Sillä ulotetaan ne oikeudet ja velvol-
lisuudet, jotka koskevat tämän lain mukaista
vakuutusta harjoittavaa vakuutuslaitosta,
koskemaan soveltuvin osin Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liittoa, kun se hoitaa tapaturma-
vakuutuslain mukaiseen korvaus- ja vakuut-
tamisvelvollisuuteen liittyviä tehtäviä.

30 b §. Pykälän 1 momenttiin on siirretty
30 a §:n 2 momentista Tapaturmavakuutus-
laitosten liiton toimielimiä ja hallintoa kos-
kevat määräykset. Siinä säädetään myös lii-
ton toimitusjohtajasta, joka johtaa liiton toi-
mintaan sen hallituksen alaisena. Viimeksi
mainitusta säädetään nykyisin liiton sääntö-
asetuksen 4 §:ssä, joka ehdotetaan kumotta-
vaksi tarpeettomana.

Pykälän 2 momenttiin siirretään sellaisi-
naan nykyisen 30 a §:n 3 momentin määrä-
ykset, jotka koskevat Tapaturmavakuutuslai-
tosten liiton hallituksen kokoonpanoa.

Pykälän 3 momenttiin siirretään sellaisi-
naan nykyisen 30 a §:n 5 momentin määrä-
ykset, jotka koskevat vakuutuslaitosten, Val-
tiokonttorin ja maatalousyrittäjien tapatur-
mavakuutuslaitoksen osallistumista Tapa-
turmavakuutuslaitosten liiton toimintaan ja
kustannuksiin.

Pykälän 4 momentin mukaan tarkempia
säännöksiä Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
ton hallinnosta ja sen tehtävistä annetaan lii-
ton säännöissä. Ne annetaan valtioneuvoston
asetuksella sen jälkeen, kun liitto on ensin
tehnyt niistä ehdotuksensa sosiaali- ja terve-
ysministeriölle. Asiaa koskeva säännös sisäl-
tyy nykyisin 30 a §:n 4 momenttiin.

30 c §. Lain uuteen 30 c §:ään siirretään
nykyisin 30 b §:ssä ja osin tapaturma-asiain
korvauslautakunnan sääntöasetuksen 1 §:ssä

olevat määräykset tapaturma-asiain korvaus-
lautakunnan tehtävistä sekä velvollisuudesta
pyytää lautakunnan lausunto. Asialliselta si-
sällöltään pykälä vastaa nykyisiä säännöksiä.

Pykälän 1 momentissa on tapaturma-asiain
korvauslautakunnan tehtäviä koskeva yleis-
säännös. Lautakunnan tehtävänä on tämän
lain mukaisen korvaustoimen yhtenäisyyden
edistäminen antamalla yleisohjeita ja lausun-
toja. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan
lausunnot ja ohjeet eivät sido vakuutuslaitok-
sia eikä niillä siten myöskään ratkaista va-
hingoittuneen oikeutta tapaturmakorvauk-
seen. Lausunnon saatuaan vakuutuslaitos te-
kee itsenäisesti korvauspäätöksen, jonka
lainmukaisuuden korvauksenhakija voi saat-
taa muutoksenhakuelimen ratkaistavaksi.
Korvaustoimi käsittää muun muassa korva-
usasiassa tarvittavien selvitysten hankki-
misen, niiden arvioinnin, korvauspäätöksen
tekemisen ja korvauksen maksamisen. Oi-
keudesta ja velvollisuudesta pyytää lauta-
kunnan lausunto säädetään pykälän 2 ja 3
momentissa.

Pykälän 2 momentin mukaan työtapatur-
mavakuutusta harjoittavan vakuutuslaitoksen
on pyydettävä ennen tämän lain mukaisen
korvausasian ratkaisua lautakunnan lausunto,
jos asia sisältää periaatteellisen lääketie-
teellisen tai oikeudellisen kysymyksen taikka
jos asian käsittely lautakunnassa on muutoin
tarpeen korvauskäytännön yhtenäisyyden
edistämiseksi. Lain 30 a §:n 3 momentin viit-
taussäännöksen perusteella velvollisuus lau-
takunnan lausunnon pyytämiseen koskee
myös Tapaturmavakuutuslaitosten liittoa va-
kuuttamattomiin työtapaturmiin liittyvissä
korvausasioissa. Korvausasioiden lisäksi Ta-
paturmavakuutuslaitosten liiton on pyydet-
tävä lautakunnan lausunto 11 a §:n mukaisis-
sa asioissa, joissa on kysymys siitä, onko asi-
anomaiseen työhön sovellettava tätä lakia.
Lain 30 §:n nojalla momentin määräykset
ulottuvat myös Valtiokonttoriin sen sovelta-
essa tapaturmavakuutuslakia. Tarkemmat
säännökset asioista, joista lausuntoa on pyy-
dettävä, annetaan sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella.

Pykälän 3 momentissa säädetään tapatur-
ma-asiain korvauslautakunnalle lisäksi itse-
näinen oikeus velvoittaa vakuutuslaitokset
korvaustoimen yhtenäisyyden edistämiseksi
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pyytämään lautakunnan lausunto muistakin
kuin 2 momentissa tarkoitetuista korvauspää-
tösehdotuksista. Säännöksen tarkoituksena
on antaa lautakunnalle harkinnanvarainen ja
joustava mahdollisuus selvittää ja ohjeistaa
vakuutuslaitosten korvauskäytäntöä myös
muissa kuin 2 momentin tarkoittamissa tapa-
uksissa. Vastaavasti myös vakuutuslaitokset
voisivat oma-aloitteisesti tarvittaessa pyytää
lautakunnan lausuntoa sellaisissakin korva-
usasioissa, joissa siihen ei ole velvollisuutta.
Tämän lisäksi myös tapaturmavakuutuksen
muutoksenhakuelimellä olisi oikeus pyytää
lautakunnalta noudatettavaa soveltamiskäy-
täntöä koskeva lausunto käsittelemäänsä vali-
tusasiaa varten. Koska pykälään ehdotetut
säännökset vastaavat asiallisesti korvauslau-
takunnan sääntöasetuksen 1 ja 2 §:ää, ne eh-
dotetaan kumottaviksi tarpeettomina.

30 d §. Pykälän 1 momentti sisältää tapa-
turma-asiain korvauslautakunnan kokoonpa-
noa ja asettamista sekä sen puheenjohtajan,
jäsenten ja lääkäriasiantuntijoiden pätevyys-
vaatimuksia koskevat määräykset. Ne vas-
taavat nykyisen 30 b §:n 1 momentin sään-
nöksiä.

Pykälän 2 momentissa säädetään, minkä
tahojen ehdotuksesta lautakunnan puheenjoh-
taja, jäsenet ja lääkäriasiantuntijat sekä näi-
den varamiehet määrätään. Muutoksena ny-
kyiseen 30 b §:n 2 momenttiin säädetään, että
työmarkkinajäsenten varamiehistä määrätään
puolet työnantajien ja puolet työntekijöiden
ja toimihenkilöiden keskeisimpien keskusjär-
jestöjen ehdotuksesta. Muutos johtuu siitä,
että työmarkkinajäsenten varamiehiä tarvi-
taan käytännössä useampia kuin kaksi. Li-
säksi on poistettu tarpeettomana vaatimus,
jonka mukaan ehdotuksen lakimiesjäseniksi
ja muiksi kuin työmarkkinajärjestöjä edusta-
viksi lääkäriasiantuntijoiksi tulee sisältää
kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin tarvi-
taan.

Pykälän 3 momentti vastaa säädösviittauk-
sen osalta tarkennettuna nykyistä 30 b §:n 3
momenttia.

Pykälän 4 momentin mukaan valtioneuvos-
ton asetuksella annettaisiin tarkemmat sään-
nökset tapaturma-asiain korvauslautakunnan
lausunnon muodosta, lausunnon antamista
koskevasta menettelystä sekä lautakunnan
tehtävistä ja hallinnosta.

Pykälän 5 momentissa säädetään tapatur-
ma-asiain korvauslautakunnan oikeudesta
saada salassapitosäännösten estämättä vakuu-
tuslaitokselta ja Tapaturmavakuutuslaitosten
liitolta niiden hallussa olevat, lausuntoasian
käsittelyä ja ratkaisemista varten välttämät-
tömät tiedot. Vakuutuslaitos ja Tapaturma-
vakuutuslaitosten liitto ovat 41 a §:n 1 mo-
mentin mukaan velvollisia hankkimaan mah-
dollisimman nopeasti korvausasian ratkaisua
varten tarvittavat tiedot. Muualta lautakun-
nalla ei ole oikeutta saada salassa pidettäviä
tietoja. Momentissa säädetään lisäksi tapa-
turma-asiain korvauslautakunnan oikeudesta
antaa vakuutuslaitoksia ja Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liittoa velvoittavia teknisiä mää-
räyksiä käytettävistä lomakkeista ja muusta
lausuntoja pyydettäessä noudatettavasta me-
nettelystä.

31 §. Työnantajan työntekijöilleen ottama,
tämän lain mukainen, vakuutus on niin sanot-
tu kollektiivivakuutus, jossa vakuutettuja
henkilöitä ei ole yksilöity. Vakuutettuina
ovat kullakin hetkellä työnantajan työssä
olevat työntekijät. Siksi vakuutettuja työnte-
kijöitä koskevia henkilötietoja ei käsitellä
ennen kuin vakuutuslaitokselta haetaan kor-
vausta työntekijän työtapaturmasta tai am-
mattitaudista. Korvausasia saatetaan vireille
työnantajan tapaturmailmoituksella. Henkilö-
tietolain 24 §:n 1 momentin mukaan rekiste-
rinpitäjän on henkilötietoja kerätessään huo-
lehdittava siitä, että rekisteröity voi saada
tiedon rekisterinpitäjästä, henkilötietojen kä-
sittelyn tarkoituksesta, siitä, minne tietoja
säännönmukaisesti luovutetaan ja tiedot, jot-
ka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien
käyttämiseksi asianomaisessa henkilötietojen
käsittelyssä. Mainitun pykälän 2 momentin
mukaan tästä tiedonantovelvollisuudesta voi-
daan kuitenkin poiketa muun muassa, jos tie-
tojen keräämisestä, tallettamisesta tai luovut-
tamisesta on nimenomaisesti säädetty. Ehdo-
tus sisältää tällaiset säännökset tapaturmava-
kuutuslain toimeenpanon edellyttämästä tie-
tojen keräämisestä, luovuttamisesta ja muus-
ta käsittelystä. Sen vuoksi erillistä velvolli-
suutta rekisteröidyn informointiin ei tapatur-
mavakuutuslaitoksella, Tapaturmavakuutus-
laitosten liitolla eikä tapaturma-asiain korva-
uslautakunnalla voida katsoa olevan. Jotta
työntekijä voisi kuitenkin saada tämän lain
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toimeenpanon edellyttämää henkilötietojen
käsittelyä koskevan informaation työpaikal-
laan, pykälän uudessa 3 momentissa sää-
detään vakuutuslaitokselle velvollisuus antaa
vakuutuksenottajalle vakuutusta myöntäes-
sään vahingoittuneen henkilötietietojen käsit-
telyä koskeva selvitys. Se on annettava sel-
laisessa muodossa, että työnantaja voi huo-
lehtia, siten kuin jäljempänä 65 §:ssä sääde-
tään, että mainittu selvitys on työntekijöiden
nähtävillä työpaikalla. Tarkoituksena on, et-
tä edellä tarkoitettu selvitys sisältäisi henki-
lötietojen käsittelyä koskevan informaation
myös muiden työtapaturmavakuutuksen kor-
vausasioita säännönmukaisesti käsittelevien
toimielinten, kuten tapaturma-asiain korvaus-
lautakunnan osalta.

37 §. Pykälän 1 momentissa säädetään
työnantajan velvollisuudesta toimittaa ilman
eri pyyntöä vakuutuslaitokselle tiedot, jotka
ovat välttämättömiä tapaturmavakuutusmak-
sun määräämiseksi ja muuta vakuutuksen
hoitoa varten. Vakuutusmaksun määräämistä
koskevan 35 ja 35 a §:n mukaan vakuutus-
maksun perusteena on työnantajan työnteki-
jöilleen maksama palkka. Sen lisäksi vakuu-
tusmaksussa on otettava huomioon työn ai-
heuttama tapaturma- ja ammattitautiriski se-
kä tietyin edellytyksin myös työnantajan
omassa työssä sattuneet tapaturmat ja
ammattitaudit. Näin ollen vakuutuslaitos
tarvitsee tiedot työnantajan toimialasta,
tämän teettämän työn laadusta ja määrästä
sekä työnlaaduittain työntekijöille vakuutus-
kauden aikana maksetuista palkoista. Samoin
vakuutuslaitoksella täytyy olla tiedot vakuu-
tuksenottajana olevan yrityksen omistussuh-
teista ja niiden muutoksista sen arvioimisek-
si, kuuluvatko yrityksen omistajat pakollisen
tapaturmavakuutuksen piiriin. Vakuutuksen
hoitoa varten tarvitaan myös esimerkiksi tie-
to yrityksen nimen ja yhteystietojen muutok-
sista. Pakollisessa työtapaturmavakuutuk-
sessa ei vakuutettua työntekijää yksilöidä ei-
kä vakuutusmaksun määrääminen muutoin-
kaan vaadi maksettujen palkkojen yksilöi-
mistä työntekijäkohtaisesti. Siksi säännös ei
edellytä edellä mainittujen palkka- ja muiden
tietojen antamista työntekijäkohtaisesti yksi-
löityinä. Oikeudesta työnantajakohtaisten va-
hinkotietojen saamiseen vakuutuksen siirty-
essä vakuutuslaitoksesta toiseen säädetään

35 §:n 3 momentissa, johon ei ehdoteta muu-
toksia. Ehdotetussa 1 momentissa tarkoitetut
tiedot on annettava vakuutussopimusta pää-
tettäessä ja sen jälkeen vuosittain vakuutus-
laitokselle ilman erillistä pyyntöä.

Momenttiin sisältyy lisäksi valtuutus antaa
valtioneuvoston asetuksella tarkempia sään-
nöksiä pykälässä tarkoitettujen tietojen sisäl-
löstä sekä siitä, milloin ja missä muodossa
tiedot on annettava. Asetustasolla voitaisiin
siten säätää esimerkiksi tietojen antamisesta
eriteltyinä tietyn ammattiluokituksen mu-
kaan. Työnantajan ilmoitusvelvollisuutta
koskeva täytäntöönpanoasetuksen 20 § ehdo-
tetaan kumottavaksi, koska se on ristiriidassa
lain voimassaolevan 32 §:n 3 momentin
kanssa. Pykälän nykyisen 1 momentin mää-
räykset siirretään sanamuodoltaan tarkistet-
tuina pykälän uuteen 2 momenttiin.

38 d §. Lain 38 a—38 d § koskee niin sa-
nottua yhteistakuumenettelyä. Sen tarkoituk-
sena on turvata vakuutetun asema vakuutus-
yhtiön konkurssista tai selvitystilasta johtu-
van maksukyvyttömyyden varalta. Vaikeuk-
siin joutuneen vakuutusyhtiön korvausvas-
tuut katetaan viime kädessä vakuutusyhtiön
muilta vakuutuksenottajilta tai toisilta tapa-
turmavakuutusyhtiöiltä perittävällä yhteista-
kuumaksulla. Tapaturmavakuutuslaitosten
liitto huolehtii mainittujen säännösten mu-
kaan yhteistakuumaksun määräämisestä ja ti-
littämisestä sekä selvitystilaan tai konkurssiin
joutuneen vakuutusyhtiön vakuutuskantaan
perustuvien korvausasioiden hoidosta. Pykä-
lää tarkennettaisiin siten, että Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitolla on oikeus saada salas-
sapitosäännösten ja muiden tietojen saantia
koskevien säännösten estämättä näiden teh-
täviensä hoitamiseksi välttämättömät tiedot
vakuutusyhtiön selvitys- ja konkurssipesästä.
Tällaisia ovat muun muassa tiedot, joiden pe-
rusteella voidaan arvioida vakuutuksenotta-
jan ja vakuutuslaitoksen lisämaksuvelvolli-
suutta ja sen suuruutta, kuten tiedot maksu-
kyvyttömäksi joutuneen vakuutusyhtiön pe-
rimien vakuutusmaksujen suuruudesta ja pe-
rusteista. Momentti oikeuttaa saamaan myös
tiedot, joiden perusteella Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liitto voi huolehtia sen hoidetta-
vaksi siirtyneeseen vakuutuskantaan perustu-
vien korvausten maksamisesta. Tapaturma-
vakuutuslaitosten liittoon sovelletaan tällöin
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samoja tietojen säilyttämistä ja muuta
käsittelyä koskevia säännöksiä kuin
vakuutuslaitoksiin.

39 §. Tapaturmailmoituksen tekemisen tar-
koituksena on saattaa tapaturmaa tai ammat-
titautia koskeva korvausasia vireille ja välit-
tää vakuutuslaitokselle korvauskäsittelyä var-
ten tarvittavat perustiedot. Tapaturmailmoi-
tuksella saatavien tietojen lisäksi
vakuutuslaitos joutuu yleensä hankkimaan
saatuja tietoja täydentäviä ja tarkentavia
tietoja vahingoittuneen hoitoon osallistu-
neilta tahoilta, veroviranomaisilta ja muilta
sosiaalivakuutusetuuksia maksavilta tahoilta.
Velvollisuus tapaturmailmoituksen tekemi-
seen on työnantajalla.

Pykälän 1 momentilla tarkennetaan tapa-
turman sattumista koskevaa ilmoitusvelvolli-
suutta. Momentin mukaan työntekijän on il-
moitettava hänelle sattuneesta tapaturmasta
viipymättä työnantajalle tai tämän edustajal-
le. Työnantajan on vaadittaessa annettava
tiedoksisaannista todistus. Säännös on kirjoi-
tettu siten, että se koskee kaikkia tapaturma,
jotka voidaan korvata tämän lain perusteella.
Tapaturmavakuutuslain mukainen pakollinen
vakuutusturva voidaan laajentaa vapaaehtoi-
sesti koskemaan myös sellaisia työntekijän
tapaturmia, jotka sattuvat muualla kuin työs-
sä tai siitä johtuvissa olosuhteissa. Ehdotetul-
la säännöksellä pyritään siihen, että korvaus-
velvollisuuden ratkaisemiselle välttämättö-
mät olosuhdetiedot voitaisiin selvittää ja kir-
jata mahdollisimman pian tapaturman satut-
tua. Työnantajan on momentin mukaan teh-
tävä viipymättä vakuutuslaitokselle tapatur-
mailmoitus tietoonsa tulleesta tapaturmasta,
jonka perusteella vakuutuslaitos voi olla tä-
män lain perusteella korvausvelvollinen. Il-
moitus tehdään Tapaturmavakuutuslaitosten
liiton hyväksymän kaavan mukaista lomaket-
ta käyttäen. Ammattitautilain viittaussään-
nösten perusteella tapaturmailmoitusta kos-
kevat säännökset koskevat myös ammatti-
tauteja.

Pykälän 2 momentissa säädetään tapatur-
mailmoitukseen merkittävistä tiedoista. Nä-
mä tiedot, jotka sisältävät muun muassa va-
hingoittuneen henkilötietoja sekä tapaturman
sattumisolosuhteita ja syitä koskevia tietoja,
muodostavat samalla osan siitä tietoaineistos-
ta, joka vakuutuslaitoksen on ehdotetun

64 §:n nojalla vuosittain toimitettava Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitolle sen tilastointi-
ja tutkimustyötä varten. Momentissa sääde-
tään nykyistä tarkemmin tietojen keräämisen
tarkoituksesta ja tapaturmailmoitukseen mer-
kittävistä tiedoista. Momentissa luetellaan
keskeisimpiä siinä tarkoitetuista tietotyypeis-
tä. Tapaturmailmoitukseen on merkittävä ta-
paturmassa vahingoittuneen työntekijän ni-
men ja henkilötunnuksen lisäksi muut häntä
koskevat, korvausasian käsittelyä varten vält-
tämättömät yksilöinti- ja yhteystiedot. Myös
työnantajan nimi ja muut yksilöinti- ja yh-
teystiedot on merkittävä. Tällaisia tietoja
ovat muun muassa vahingoittuneen ja työn-
antajan osoitetiedot päätöksen lähettämistä ja
pankkiyhteystiedot korvauksen maksamista
varten. Edelleen momentissa on mainittu tie-
dot tapaturman laadusta, sattumispaikasta ja
-ajasta sekä sattumisolosuhteista ja syistä.
Tapaturman laatua koskevilla tiedoilla tarkoi-
tetaan muun muassa sen sattumistapaa,
vamman kohdentumista sekä sellaisia vam-
man laatua koskevia tietoja, joilla tapaturma
voidaan yksilöidä ja arvioida sen
syy-yhteyttä työhön. Tarkemmat tiedot
vamman laadusta saadaan erikseen toimitet-
tavien selvitysten, kuten lääkärinlausuntojen
ja sairauskertomusten avulla. Lisäksi mo-
mentissa mainitaan tiedot vahingoittuneen
työstä ja siitä maksetuista vastikkeista. Ensin
mainituilla tarkoitetaan muun muassa tietoja
tapaturmassa vahingoittunen työtekijän työn
laadusta, työsuhteen kestosta ja luonteesta.
Jälkimmäisillä tarkoitetaan asianomaisesta
työstä maksettavia palkkoja ja muita vastik-
keita sekä niiden suoritusperusteita. Näitä tie-
toja tarvitaan muun muassa vuosityöansion
määräämiseksi.

Työnantajan on ilmoitettava tapaturmail-
moituksessa myös tiedossaan olevat vahin-
goittuneen muut työsuhteet ja yrittäjätyö.
Tieto muista työsuhteista ja yrittäjätoimin-
nasta on tarpeen muun muassa siksi, että niis-
tä saatavat ansiot voivat vaikuttaa ansionme-
netyskorvauksen suuruuteen. Muilla työnan-
tajilla voi myös olla oikeus työntekijälle
maksamaansa sairausajan palkkaa vastaavaan
ansionmenetyskorvaukseen. Momentin luet-
telo ei ole tyhjentävä, vaan tapaturma-
ilmoitukseen olisi merkittävä myös muut lue-
teltuihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat tar-
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peen korvausasioiden käsittelyä, 64 §:ssä
säädettyä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
tilasto- ja tutkimustoimintaa tai muutoin tä-
män lain toimeenpanoa varten. Viimeksi
mainituilla tarkoitetaan esimerkiksi selvitystä
niistä maksuista, joita työnantaja on suoritta-
nut työntekijälle suoraan 48 §:n nojalla.

Pykälän 3 momenttiin sisältyy valtuutus
antaa valtioneuvoston asetuksella tarkempia
säännöksiä tapaturmailmoitukseen merkittä-
vistä tiedoista.

Pykälän 4 momenttiin siirretään tarkistet-
tuina pykälän nykyisen 2 momentin säännök-
set. Lisäksi siihen on sisällytetty tarpeellisin
osin asiaa koskevat säännökset täytäntöön-
panoasetuksen 5 §:stä, joka ehdotetaan sa-
malla tarpeettomana kumottavaksi. Ehdotet-
tavassa momentissa säädetään työnantajan
velvollisuudesta ilmoittaa poliisille tutkintaa
varten vakavista työtapaturmista, tutkintaan
kutsuttavista tahoista sekä tutkintapöytäkir-
jan toimittamisesta vakuutuslaitokselle, tut-
kimusta pyytäneelle ja asianosaiselle. Pykä-
län 3 momentin nykyiset säännökset eivät ole
tarpeellisia, koska muutoksenhakuelin voi
velvoittaa vakuutuslaitoksen huolehtimaan
poliisitutkinnan toimittamisesta, kun siihen
on korvausasian ratkaisemiseksi aihetta. Asi-
anomaisella vakuutuslaitoksella on puoles-
taan oikeus vaatia työtapaturmaa koskevaa
poliisitutkintaa poliisilain (493/1995) sään-
nösten perusteella ilman erityissäännöksiä-
kin. Myös tapaturmien poliisitutkintaa kos-
keva täytäntöönpanoasetuksen 7 § ehdotetaan
kumottavaksi tarpeettomana, koska myös sen
2 momentin sisältämät määräykset sisältyvät
lain voimassa olevaan 41 a §:n 1 momenttiin.

41 §. Pykälän uudessa 6 momentissa sääde-
tään, missä muodossa lääkärin on annettava
vakuutuslaitokselle lausuntonsa vamman tai
sairauden laadusta työtapaturma- tai
ammattitautiasian käsittelyä varten. Se on
annettava Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
hyväksymän kaavan mukaista lomaketta
käyttäen. Säännöksellä pyritään siihen, että
korvausasioiden käsittelyä varten saataisiin
paremmin juuri ne tiedot vahingoittuneen
terveydentilasta, jotka vaikuttavat asian
ratkaisuun. Säännös vastaa sisällöltään
nykyistä täytäntöönpanoasetuksen 25 §:ää,
joka ehdotetaan tarpeettomana kumottavaksi.

45 §. Korvauksensaajan ilmoitusvelvolli-

suudesta korvaukseen vaikuttavissa olosuh-
teissaan tapahtuvista muutoksista säädetään
nykyisin täytäntöönpanoasetuksen 17 §:n 2
momentissa. Koska asia koskee vahingoittu-
neen ja muun etuudensaajan oikeuksia ja
velvollisuuksia, asiasta on perusteltua säätää
lain tasolla. Siksi lailla 1204/1996 kumotun
45 §:n tilalle ehdotetaan otettavaksi asiaa
koskeva säännös. Sen mukaan korvauksen-
saajalla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä
vakuutuslaitokselle sellaisista terveydentilas-
saan, työansioissaan, perhesuhteissaan ja
muissa seikoissa tapahtuvista muutoksista,
jotka vaikuttavat hänen korvausoikeuteensa
taikka korvauksen suuruuteen. Pykälä koskisi
lain voimaantulosäännöksen perusteella
myös ennen sen voimaantuloa sattuneita va-
hinkoja. Säännöstä sovellettaisiin myös Ta-
paturmavakuutuslaitosten liiton kohdalla sil-
loin, kun se toimii tämän lain mukaisen kor-
vauksen maksajana. Tiedoista, jotka vahin-
goittuneen on korvauksen hakemista varten
toimitettava vakuutuslaitokselle säädetään
41 §:n 5 momentissa, jota ei ehdoteta muutet-
tavaksi.

Tapaturmaeläkkeen, haittarahan ja per-
he-eläkkeen maksaminen päättyy korvauk-
sensaajan kuollessa. Ehdotetun pykälän 2
momenttiin siirretään tarkistettuina nykyisin
täytäntöönpanoasetuksen 17 §:n 1 moment-
tiin sisältyvät säännökset. Momentin mukaan
tapaturmaeläkettä, haittarahaa ja per-
he-eläkettä saavan on kerran vuodessa va-
kuutuslaitoksen pyynnöstä toimitettava sille
väestörekisteriviranomaisen todistus tai muu
luotettava selvitys siitä, että hän on ollut
elossa aikana, jolle korvausta maksetaan.
Vakuutuslaitos voisi vaatia vastaavasti selvi-
tyksen myös tämän lain mukaista leskenelä-
kettä saavalta siitä, ettei leski ole solminut
uutta avioliittoa tai ettei hän ole ryhtynyt
elämään 23 d §:n tavoin avoliitossa. Les-
keneläkkeen lakkaaminen avoliiton johdosta
edellyttää, että avoliitossa eläville on synty-
nyt yhteinen lapsi taikka että he ovat tehneet
sopimuksen keskinäisestä elatuksesta. Kor-
vauksensaajan on toimitettava todistus tai
selvitys omalla kustannuksellaan. Täytän-
töönpanoasetuksen 17 § ehdotetaan kumotta-
vaksi tarpeettomana.

47 §. Pykälän 3 momentissa säädetään,
millä tavoin tämän lain perusteella myönnet-
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ty korvaus maksetaan. Nykyisen säännöksen
mukaan korvaus maksetaan korvauksensaa-
jan määräämälle tilille kotimaiseen rahalai-
tokseen. Jos tällaista ei ole määrätty, suoritet-
tava korvaus on pidettävä siihen oikeutetun
saatavana hänen asuinpaikkansa postitoimi-
paikassa. Viimeksi mainittu menettely on
harvinaista. Siitä aiheutuu myös käytännön
ongelmia, koska kaikissa asiamiesposteissa
ei ole postiosoituksen toimittamista varten
tarvittavia ATK-järjestelmiä. Säännöstä muu-
tetaan siten, että se mahdollistaa korvauksen
joustavan maksutavan myös niissä harvoissa
tapauksissa, joissa korvauksensaajalla ei ole
pankkitiliä tai hän ei halua perustellun syyn
vuoksi pankkitiliä käyttää.

Täytäntöönpanoasetuksen 15 §:ssä sääde-
tään nykyisin lisäksi korvauksen maksami-
sesta ulkomaille. Korvaus suoritetaan ulko-
mailla asuvalle henkilölle, jos ei toisin sovita
tai muuta tapaa mainita vieraan vallan kanssa
tehdyssä sopimuksessa, Suomen sen konsu-
linviraston välityksellä, jonka korvauk-
sensaaja määrää. Tämä menettely on van-
hentunut, eikä sitä enää käytetä. Ulkomaan
maksut suoritetaan käytännössä tilisiirtoina.
Maksun suorittaminen konsulinviraston väli-
tyksellä ei myöskään vaadi nimenomaista
lain säännöstä, vaan menettely perustuu ta-
pauskohtaiseen harkintaan. Ehdotettava mo-
mentti on kirjoitettu siten, että se mahdol-
listaa joustavan menettelyn myös maksetta-
essa korvausta ulkomaille. Täytäntöön-
panoasetuksen 15 § ehdotetaan kumottavaksi
tarpeettomana.

53 §. Pykälän voimassa olevan 6 momentin
mukaan asian käsittelyssä tapaturmalauta-
kunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia
(586/1996), mikä mahdollistaa myös asian
suullisen käsittelyn. Hallintolainkäyttölaista
puuttuvat kuitenkin määräykset käsittelyn
julkisuudesta. Myöskään tapaturmavakuutus-
laissa ei ole määräyksiä siitä, milloin suulli-
nen käsittely on toimitettava yleisön läsnä
olematta. Tapaturmalautakunnassa käsiteltä-
vät muutoksenhakuasiat liittyvät usein muu-
toksenhakijan työkykyyn, vammoihin, hoito-
toimenpiteisiin ja työansioihin. Tämä edellyt-
tää muutoksenhakijan terveydentilaa taikka
ansioita koskevien selvitysten käsittelyä. Jul-
kisuuslain mukainen salassapitovelvollisuus
on muun muassa henkilön terveydentilaa ja

taloudellista asemaa koskevien tietojen osalta
ehdoton. Muutoksenhakijan yksityisyyden
suojaamiseksi momenttia muutetaan siten, et-
tä suullinen käsittely on toimitettava tapa-
turmalautakunnassa yleisön läsnä olematta
silloin, kun sen yhteydessä käsitellään salassa
pidettäviä tietoja. Salassapitovelvollisuus
koskee tietoja, ei asian käsittelyä sinänsä. Si-
ten asian käsittely voisi tapahtua tapaturma-
lautakunnassa suljetuin ovin siltä osin kuin
siinä käsitellään salassa pidettäviä tietoja.

Lisäksi tapaturmalautakunnalle säädetään
momentissa harkinnanvarainen oikeus mää-
rätä asia käsiteltäväksi suljetuin ovin niissä-
kin tilanteissa, joissa ei käsitellä suoranaisesti
salassa pidettäviä asioita, mutta joissa asioi-
den julkisesta käsittelystä voidaan katsoa
koituvan asianosaiselle erityistä haittaa.
Muutoin suullisessa käsittelyssä olisi nouda-
tettava oikeudenkäynnin julkisuudesta anne-
tun lain (945/1984) säännöksiä.

Pykälän uusi 7 momentti sisältää nykyisin
pykälän 6 momentissa olevan asetuksenanto-
valtuutta koskevan säännöksen.

53 c §. Pykälän 2 momenttiin lisätään mää-
räys vakuutuslaitoksen velvollisuudesta toi-
mittaa tapaturmalautakunnalle tai vakuutus-
oikeudelle valituskirjelmän ja lausuntonsa li-
säksi myös valitusasiaa koskevat asiakirjat.
Nykyisin tästä velvollisuudesta säädetään
täytäntöönpanoasetuksen 13 §:n 1 momentis-
sa, joka ehdotetaan tarpeettomana kumotta-
vaksi.

Pykälän 6 momenttiin lisätään nykyisin
täytäntöönpanoasetuksen 11 §:ssä olevat
määräykset vakuutuslaitoksen, tapaturmalau-
takunnan ja vakuutusoikeuden velvollisuu-
desta merkitä päätökseensä sen postituspäivä
sekä päätöksen vastaanottajan nimi ja osoite.
Täytäntöönpanoasetuksen 11 § ehdotetaan
kumottavaksi tarpeettomana.

53 g §. Pykälän 3 momenttiin tehdään en-
nakkoperintälain säädöskokoelmanumeroa
koskeva tarkistus.

55 §. Pykälä sisältää eräiden tapaturmava-
kuutuslakiin perustuvien velvollisuuksien
rikkomista koskevat rangaistussäännökset.
Pykälän 1 momentissa säädetään rangaistus
työnantajalle, tämän edustajalle ja lain 57 §:n
1 momentissa tarkoitetulle vapaaehtoisen va-
kuutuksen ottaneelle henkilölle tahallisesta
tapaturmavakuutuslakiin perustuvan tieto-
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jenantovelvollisuuden laiminlyönnistä. Sama
koskee tietojenantovelvollisuuden piiriin
kuuluvan tiedon antamista tahallaan virheel-
lisenä. Lain 57 §:n 1 momentin mukaan
Suomessa asuvalla henkilöllä on oikeus va-
paaehtoisesti vakuuttaa työtapaturman varal-
ta itsensä, perheenjäsenensä ja muut hänen
työssään olevat henkilöt, jotka eivät ole tä-
män lain mukaan pakollisesti vakuutuksessa.
Rangaistukseksi tapaturmavakuutuslain mu-
kaisen tietojenantovelvollisuuden rikkomi-
sesta säädetään sakkorangaistus, jollei teko
huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingol-
lisuus sekä muut tekoon liittyvät seikat ole
kokonaisuutena arvostellen vähäinen taikka
teosta ole muualla laissa säädetty ankaram-
paa rangaistusta. Tahallinen virheellisen tie-
don antaminen tai tahallinen tietojenantovel-
vollisuuden laiminlyönti hyötymistarkoituk-
sessa saattaa tulla rangaistavaksi myös rikos-
lain 36 luvun 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuna petos-
rikoksena. Työnantajan tietojenantovel-
vollisuutta koskeva yleissäännös sisältyy eh-
dotettavaan 64 a §:ään. Työnantajan tieto-
jenantovelvollisuutta koskeva erityissäännös
on muun muassa ehdotettavassa 37 §:ssä.
Rangaistussäännös ei koske työntekijää. Tä-
män kohdalla on katsottu riittäviksi rikosla-
kiin sisältyvät petosrikosta koskevat rangais-
tussäännökset sekä vakuutuslaitoksen mah-
dollisuus keskeyttää korvauskäsittely tai kor-
vauksen maksaminen tietojenantovelvolli-
suuden laiminlyönnin perusteella.

Pykälän 2 momentissa säädetään työnanta-
jalle ja tämän edustajalle sakkorangaistus
eräiden muiden, tapaturmavakuutuslakiin pe-
rustuvien, velvollisuuksien rikkomisesta.
Rangaistava teko olisi, kuten nykyisinkin,
lain 8 §:n mukaisen työnantajan vakuutta-
misvelvollisuuden tahallinen laiminlyönti.
Sen säilyttäminen rangaistavana tekona on
perusteltua, koska laiminlyönti vääristää pa-
kollisen työtapaturmavakuutusjärjestelmä ra-
hoitusta. Vakuuttamattomista työtapaturmista
aiheutuvat korvausmenot jäävät pääosin
muiden vakuutuksenottajien kustan-
nettaviksi. Työnantajan velvollisuuksiin kuu-
luu ehdotetun 39 §:n 1 momentin mukaan
saattaa korvausasia vireille tekemällä vakuu-
tuslaitokselle viipymättä tapaturmailmoitus
tietoonsa tulleessa tapaturmasta, jonka vuok-
si vakuutuslaitos voi olla korvausvelvollinen.

Samoin työnantajan velvollisuutena on mai-
nitun pykälän 4 momentin mukaan tehdä vii-
pymättä ilmoitus vakavasta työtapaturmasta
poliisille tutkinnan suorittamista varten.
Myös näiden työnantajan velvollisuuksien
tahallinen rikkominen säädettäisiin rangais-
tavaksi. Rangaistusta ei kuitenkaan tuomit-
taisi myöskään 2 momentin perusteella, jos
tekoa olisi pidettävä vähäisenä vastaavin pe-
rustein kuin 1 momentissa tai jos teosta sää-
detään muualla laissa ankarampi rangaistus.

Momenttiin on lisäksi otettu selventävä
maininta siitä, että rangaistus tämän lain mu-
kaisten salassapitovelvoitteiden rikkomisesta
tuomitaan myös työnantajalle ja tämän edus-
tajalle julkisuuslain 35 §:n mukaan. Jul-
kisuuslaissa viranomaisen asiakirjalla tarkoi-
tetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakir-
jaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa
oleva on laatinut taikka joka on toimitettu vi-
ranomaiselle asian käsittelyä varten tai muu-
ten sen toimialaan kuuluvassa asiassa. Vi-
ranomaisen laatimana asiakirjana pidetään
myös asiakirjaa, joka on laadittu viranomai-
sen antaman toimeksiannon johdosta ja vi-
ranomaiselle toimitettuna asiakirjana asiakir-
jaa, joka on annettu viranomaisen toimek-
siannosta tai muuten sen lukuun toimivalle
toimeksiantotehtävän suorittamista varten.
Julkisuuslain mukainen salassapito- ja vai-
tiolovelvollisuus sekä hyväksikäyttökielto
ulottuvat mainitun lain 22—23 §:n nojalla
myös niihin, jotka hoitavat tehtäviä viran-
omaisten tai muiden julkisuuslaissa tarkoitet-
tujen tahojen toimeksiannosta sekä näiden
palveluksessa oleviin samoin kuin niihin,
jotka ovat saaneet tietoja lain tai luvan perus-
teella. Näin ollen myös mainittujen velvolli-
suuksien rikkomista koskeva julkisuuslain
35 §:n rangaistussäännös ulottuu esimerkiksi
vakuutuslaitoksen palveluyritykseen ja sen
palveluksessa olevaan tai muuhun tahoon,
joka hoitaa tämän lain toimeenpanoon liitty-
viä toimia vakuutuslaitoksen toimeksiannos-
ta. Tällaisilla tahoilla tarkoitetaan esimerkik-
si Vakuutuskuntoutus r.y:tä, joka toimii va-
kuutuslaitosten toimeksiannosta vahingoittu-
neen kuntouttamismahdollisuuksia selvittä-
vänä asiantuntijaelimenä. Sama koskee
ATK-palveluyrityksiä, jotka ylläpitävät ja
korjaavat teknisesti vakuutuslaitosten tieto-
järjestelmiä sekä näitä tehtäviä suorittavia
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yksittäisiä henkilöjä.
Salassapitovelvollisuus sisältää velvolli-

suuden pitää salassa asiakirja. Salassapito-
velvollisuuden rikkomisena pidetään jul-
kisuuslain 35 §:n mukaan myös sen si-
toumuksen rikkomista, joka on annettu luo-
vutettaessa salassa pidettäviä tietoja arkisto-
laissa (831/1994) säädetyssä järjestyksessä
arkistoon siirretystä viranomaisen asiakirjas-
ta taikka niiden määräysten rikkomista, jotka
on annettu luovutettaessa salassa pidettäviä
tietoja tieteellistä tutkimusta, tilastointia
taikka viranomaisen suunnittelu- tai selvitys-
työtä varten. Vaitiolovelvollisuus käsittää
myös kiellon ilmaista muussa kuin kirjalli-
sessa muodossa oleva tieto. Hyväksikäyttö-
kielto estää salassa pidettävien tietojen käy-
tön omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen va-
hingoksi. Rangaistus näiden salassapitovel-
voitteiden rikkomisesta tuomittaisiin jul-
kisuuslain 35 §:n mukaan rikoslain 40 luvun
perusteella, jollei teko ole rangaistava rikos-
lain 38 luvun 1 ja 2 §:n mukaan tai jollei siitä
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta.

Rikoslain 2 luvun 12 §:n 1 momentin 3
kohdan mukaan virkamiehellä tarkoitetaan
rikoslaissa myös henkilöä, joka lain, asetuk-
sen tai niiden nojalla annetun määräyksen pe-
rusteella muussa kuin momentin 1 kohdassa
tarkoitetussa yhteisössä käyttää julkista val-
taa. Rikoslain soveltamiskäytännön varaan
jää ratkaistavaksi, voidaanko rikoslain virka-
rikoksia koskevia 40 luvun rangaistussään-
nöksiä soveltaa myös yksityisen vakuutusyh-
tiön toimihenkilöihin silloin, kun nämä käyt-
tävät julkista valtaa hoitaessaan lakisääteisen
tapaturmavakuutuksen toimeenpanoon liitty-
viä tehtäviä. Myös henkilötietolain 48 §:n
rangaistusäännökset voivat tulla sovelletta-
viksi.

Pykälän 3 momentissa määritellään, mitä
pykälän 1 ja 2 momenttia sovellettaessa tar-
koitetaan työnantajalla ja tämän edustajalla.
Työnantajalla tarkoitettaisiin sitä, joka työ-
suhteessa taikka virka- tai siihen rinnastetta-
vassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa
teettää työtä sekä sitä, joka tosiasiallisesti
käyttää työnantajalle kuuluvaa päätösvaltaa.
Työnantajan edustajalla tarkoitettaisiin työn-
antajana olevan oikeushenkilön lakimääräi-
sen tai muun päättävän elimen jäsentä sekä

sitä, joka työnantajan sijasta johtaa tai valvoo
työtä. Momentti vastaa sisällöltään työrikok-
sia koskevan rikoslain 47 luvun 8 §:n 1 mo-
mentin 1 ja 2 kohtaa.

Pykälän 4 momentissa säädetään vastuun
kohdentumisesta, kun kysymys on työnanta-
jan tai tämän edustajan menettelystä. Mo-
mentti vastaa rikoslain 47 luvun 7 §:ää.
Työnantajan edustajasta säädetään pykälän 3
momentissa. Pykälässä rangaistaviksi säädet-
tävät rikokset ovat virallisen syytteen alaisia.
Vakuutuslaitoksen harkintaan jää kuitenkin
se, milloin asiasta tehdään ilmoitus poliisille.

56 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi tar-
peettomana, koska sen sisältämät rangaistus-
säännökset siirtyvät ehdotettavaan 55 §:ään.

56 a §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi
tarpeettomana, koska tämän lain toimeenpa-
noon liittyviä asiakirjoja ja tietoja koskevien
salassapitovelvoitteiden rikkomisen osalta tu-
levat ehdotetun 64 h §:n 1 momentin perus-
teella sovellettaviksi julkisuuslain 35 §:n
rangaistussäännökset.

64 §. Pykälän 1 momentissa säädetään Ta-
paturmavakuutuslaitosten liiton tilastointi- ja
tutkimustehtävistä sekä sen 2—4 momentissa
näiden tehtävien toimeenpanon edellyttämäs-
tä tietojensaantioikeudesta ja tietojenantovel-
vollisuudesta. Pykälä korvaa myös ne määrä-
ykset, jotka asiasta sisältyvät nykyisin täytän-
töönpanoasetukseen ja Tapaturmavakuutus-
laitosten liiton sääntöasetukseen.

Pykälän 1 momentissa säädetään, kuten
nykyisinkin, Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
ton tehtäväksi yleisen työtapaturma- ja am-
mattitautitilaston pitäminen tässä laissa, am-
mattitautilaissa ja valtion virkamiesten tapa-
turmakorvauksesta annetussa laissa tarkoite-
tuista työtapaturmista ja ammattitaudeista se-
kä tämän lain mukaisista vakuutuksista ja
korvauksista. Tällaisen tilaston tarkoituksena
on palvella paitsi työtapaturmien ja ammatti-
tautien ehkäisytyötä myös tämän lain toi-
meenpanoa ja kehittämistä. Tarkoituksena
on, että tällainen tilasto voi sisältää nykyi-
seen tapaan tilastollisessa muodossa olevia
tietoja muun muassa työtapaturmien ja am-
mattitautien määrästä, laadusta, syistä ja nii-
den sattumisolosuhteista sekä korvauslajeit-
tain ja vakuutuslajeittain maksetuista korva-
uksista ja korvauksen suuruuteen vaikuttavis-
ta tekijöistä.
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Tilastointia varten saatavaa tietoa tarvitaan
myös työtapaturmien syitä ja seurauksia kos-
kevassa tutkimustyössä, jota Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitto momentin mukaan suo-
rittaisi tapaturmien ja ammattitautien ehkäi-
semiseksi. Työtapaturmatilastosta saatavaa
tilastollisia tietoa hyödyntävät myös työsuo-
jeluviranomaiset.

Lain 35 §:n mukaan tapaturmavakuutus-
maksuissa on otettava huomioon vakuutuk-
senottajana olevan työnantajan toimi- tai
ammattialan yleinen tapaturmariski. Tietyin
edellytyksin vakuutusmaksussa on otettava
huomioon myös vakuutuksenottajan oma va-
hinkotilasto. Säännöksellä pyritään kannus-
tamaan työnantajia tapaturmia ja ammatti-
tauteja ehkäiseviin toimenpiteisiin. Jotta eri
alojen ja ammattien tapatur-
mavaarallisuudesta ja vakuutusmaksujär-
jestelmän vaikuttavuudesta tapaturmien ja
ammattitautien ehkäisyssä saataisiin riittävän
tarkkaa tietoa, tilastotiedot eri työnantajien
työssä sattuneista vahingoista sekä niiden
syistä ja seurauksista tarvitaan toimi- ja am-
mattialoittain sekä vakuutus- ja vahinkokoh-
taisesti eriteltyinä. Näiden tietojen perusteel-
la voidaan myös laatia vakuutusvastuun arvi-
ointia palvelevia, työn vaarallisuuteen perus-
tuvia ammattiluokituksia. Laajaan tilastoai-
neistoon perustuvia tietoja tarvitaan paranta-
maan riskien tuntemusta ja helpottamaan nii-
den arviointia yksittäisessä vakuutuslaitok-
sessa erityisesti niitä tilanteita varten, joissa
vakuutuslaitos ei voi esimerkiksi vakuutus-
kantansa pienuuden takia käyttää maksun pe-
rusteena omia työnantaja- tai vakuutuslaitos-
kohtaisia vahinkotilastoja. Tällaisia tietoja
tarvitaan myös silloin, kun Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liitto tehtäviensä mukaisesti mää-
rittää vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyö-
neeltä perittävää vakuutusmaksua.

Tilastoa ja sitä varten saatavia tietoja tarvi-
taan myös muutoin tapaturmavakuutusjärjes-
telmän toimeenpanossa, sen seurannassa ja
kehittämisessä. Toimeenpanoon kuuluu
muun muassa eri vakuutuslaitosten myöntä-
mien korvausten indeksikorotusten ja eräiden
sairaanhoidon kustannusten vuosittainen ra-
hoittaminen niin sanotun jakoperiaatteen
mukaan. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
huolehtii yhteiselimenä näiden sekä eräiden
muiden maksujen, kuten työturvallisuusmak-

sun ja työttömyysvakuutusmaksun lasken-
taan, perintään ja tilitykseen liittyvistä tehtä-
vistä. Tapaturmavakuutuksen korvausvastuut
ulottuvat monien vuosikymmenten ajalle.
Tämän vuoksi esimerkiksi järjestelmän ra-
hoituksen ja vastuunkantokyvyn säilymisen
seuraamiseksi ja järjestelmän kehittämiseksi
tarvitaan vakuutus- ja korvauskohtaista tietoa
usein hyvin pitkältä ajalta. Myös näiden teh-
tävien edellyttämien tutkimusten ja laskelmi-
en tekeminen olisi momentin mukaan liiton
tehtävänä.

Pykälän 2 momentissa säädetään yksityis-
kohtaisesti niistä tiedoista, jotka vakuutuslai-
toksen ja Valtiokonttorin on ilman erillistä
pyyntöä kalenterivuosittain toimitettava Ta-
paturmavakuutuslaitosten liitolle pykälän 1
momentissa mainittuja tehtäviä varten. Mo-
mentin 1—3 kohdassa säädetään tiedoista,
jotka vakuutuslaitoksen on annettava vakuu-
tuskohtaisesti. Tiedot koskevat vakuutuk-
senottajan teettämän työn laatua ja määrää,
vakuutuksenottajan vakuutusta varten ilmoit-
tamia palkkoja ja maksuun panemia vakuu-
tusmaksuja sekä vakuutuksenottajan toimi-
alaa, kotipaikkaa ja tähän sovellettuja vakuu-
tusmaksujärjestelmiä. Momentin 4—10 koh-
dassa säädetään tiedoista, jotka vakuutuslai-
toksen on annettava vahinkokohtaisesti. Ne
koskevat vahinkojen sattumisaikaa ja
-paikkaa, niiden sattumis- ja altistusolo-
suhteita ja syitä, tapaturmavammojen ja am-
mattitautien laatua, vahingoittuneen tekemän
työn laatua, vakuutuksista korvauksen-
saajittain ja korvauslajeittain maksettuja
korvauksia, korvauksen suuruuteen vaikut-
tavia tekijöitä ja vakuutuslajia. Osan mo-
mentissa tarkoitetuista tiedoista vakuutuslai-
tos saa työnantajalta ehdotetun 37 §:n 1
momentin ja 39 §:n perusteella.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Tapa-
turmavakuutuslaitosten liiton oikeudesta saa-
da 2 momentissa säädettyjen tietojen lisäksi
vakuutuslaitokselta ja Valtiokonttorilta mui-
takin 1 momentin mukaisia tutkimuksia ja
laskelmia varten välttämättömiä tietoja. Li-
säksi momentissa säädettäisiin liitolle oikeus
saada 1 momentissa tarkoitettuja tutkimuksia
ja laskelmia varten välttämättömiä tietoja
myös Työterveyslaitokselta, työsuojeluva-
ranomaisilta ja poliisilta. Viimeksi mainituil-
la tarkoitetaan esimerkiksi poliisilta saatavia



HE 42/2002 vp34

yksityiskohtaisia tietoja tapaturman ja am-
mattitaudin syistä ja seurauksista Tapaturma-
vakuutuslaitosten liiton suorittamaa, vakavi-
en tapaturmien syiden tutkintaa varten. Läh-
tökohtana momentissa tarkoitettuja tutki-
muksia ja laskelmia tehtäessä tulee kuitenkin
olla niiden suorittaminen ilman henkilötieto-
ja, kun se on mahdollista. Tiedot olisi myös
niitä pyydettäessä yksilöitävä, jotta ei kerät-
täisi tarpeetonta tietoa.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin velvol-
lisuudesta antaa pykälän 2 momentin 1—3
kohdissa tarkoitetut tiedot vakuutuskohtai-
sesti sekä 4—10 kohdassa tarkoitetut tiedot
vahinkokohtaisesti ja vahingoittuneen henki-
lötunnuksella yksilöityinä. Myös 3 momen-
tissa tarkoitetut tiedot olisi annettava pyyn-
nöstä vahingoittuneen henkilötunnuksella
yksilöityinä. Vaikka työtapaturmavakuutusta
harjoitetaan yksityisissä vakuutuslaitoksissa,
kysymyksessä on viime kädessä yhteis-
kunnan vastuulle kuuluvan sosiaalitur-
vajärjestelmän toimeenpano. Järjestelmälle
ovat ominaisia pitkäaikaiset vakuutus- ja
korvausvastuut. Yksittäisten vakuutuslaitos-
ten myöntämistä vakuutuksista, niiden kor-
vaamista vahingoista tai maksetuista korva-
uksista ei ole olemassa Tapaturma-
vakuutuslaitosten liiton keräämää tietoa lu-
kuun ottamatta yhteen koottua tietoa, jota
voitaisiin hyödyntää järjestelmän pitkän ai-
kavälin taloudellista kantokykyä ja toimi-
vuutta seurattaessa tai järjestelmää kehitettä-
essä. Vahingoittuneen perusteella yksilöityjä
tietoja tarvitaan paitsi tapaturmavakuutusjär-
jestelmän, myös laajemmissa sosiaalivakuu-
tusjärjestelmien toimivuuden seurantaan ja
kehittämiseen liittyvissä tutkimuksissa ja las-
kelmissa. Esimerkiksi eri järjestelmien välis-
tä kustannusvastuunjakoa selviteltäessä saa-
tetaan tarvita yksittäisille vakuutetuille mak-
setuista korvauksista siten yksilöitävissä ole-
vaa tietoa, että tiedot voidaan tarvittaessa yh-
distää toisen sosiaalivakuutusjärjestelmän
tietokantoihin. Vahinkokohtaista tietoa tarvi-
taan myös selvitettäessä esimerkiksi vuosi-
kymmeniä aikaisemmin tapahtuneen altistuk-
sen perusteella korvausvelvollista vakuutus-
laitosta.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton työtapa-
turma- ja ammattitautitilastoa varten saamaa
tietoa hyödyntää nykyisten säännösten perus-

teella myös Tilastokeskus laatiessaan sen
toimialaan kuuluvia, yhteiskuntaoloja ja nii-
den kehitystä kuvaavia tilastoja. Tietojen
hyödyntäminen yhdistämällä niitä Tilasto-
keskuksen muihin tietokantoihin edellyttää
tietojen yksilöintiä vahingoittuneen henkilö-
tunnuksella. Tietojen luovutuksesta Tilasto-
keskukselle ehdotetaan säädettäväksi jäljem-
pänä 64 d §:ssä. Myös työeläkelisän maksua
koskevien tietojen välittäminen Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitosta Eläketurva-
keskukselle edellyttää vahingoittuneen hen-
kilötunnuksella tapahtuvaa yksilöintiä.

Pykälän 5 momentin mukaan tarkempia
säännöksiä pykälässä tarkoitettujen tietojen
sisällöstä sekä siitä, missä muodossa ja mil-
loin kyseessä olevat tiedot on toimitettava,
voitaisiin antaa valtioneuvoston asetuksella.
Momenttiin ehdotettujen säännösten vuoksi
täytäntöönpanoasetuksen 3 §, joka koskee ti-
lastotietojen toimittamista, ehdotetaan ku-
mottavaksi.

64 a §. Tämän lain mukaista vakuutusta
harjoittava vakuutuslaitos on 41 a §:n 1 mo-
mentin mukaan velvollinen huolehtimaan
mahdollisimman nopeasti korvausasian rat-
kaisemiseksi tarpeellisten selvitysten hank-
kimisesta. Erillisen suostumuksen pyytämi-
nen vahingoittuneelta korvausasian käsittelyä
varten välttämättömien salassa pidettävien
tietojen saamiseksi vaikeuttaisi käsittelyä ja
viivästyttäisi korvauksen maksamista. Sama
koskee esimerkiksi vakuuttamisvelvollisuu-
den ratkaisemiseksi tarvittavia työnantajaan
liittyviä tietoja. Suostumuksen edellyttämi-
nen ei olisi myöskään sopusoinnussa järjes-
telmän virallisperiaatteen kanssa. Siksi on
välttämätöntä, että tapaturmavakuutusjärjes-
telmää toimeenpanevilla yhteisöillä ja toi-
mielimillä säilyy nykyinen oikeus saada tar-
vitsemansa salassa pidettävät tiedot työnanta-
jalta, sosiaaliturvaa toimeenpanevilta yhtei-
söiltä ja laitoksilta sekä eri viranomaisilta il-
man vahingoittuneen tai työnantajan suostu-
musta.

Ehdotettava pykälä sisältää yleiset sään-
nökset tapaturmaturvaa toimeenpanevien ta-
hojen oikeudesta saada tarvitsemiaan tietoja
salassa pitosäännösten ja muiden tiedonsaan-
tia koskevien rajoitusten estämättä erillisen
pyynnön perusteella. Se täydentää ehdotuk-
seen sisältyviä säännöksiä, jotka velvoittavat
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esimerkiksi tapaturmassa vahingoittuneen ja
työnantajan antamaan tietoja ilman erillistä
pyyntöä. Pykälässä määriteltäisiin nykyistä
kattavammin tahot, joilta tietoja voidaan saa-
da samoin kuin tietojensaantioikeuden käsit-
tämät tiedot. Säännöksen tarkoittamia tietoja
ei ole mahdollista luetella tyhjentävästi. Siksi
pykälässä on lueteltu ainoastaan keskeisim-
piä tietotyyppejä. Pykälä korvaisi nykyisen
65 a §:n.

Tietoja voivat saada salassapitosäännösten
ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten
estämättä tämän lain mukaista vakuutusta
harjoittava vakuutuslaitos, Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liitto ja tämän lain mukainen
muutoksenhakuelin.

Pykälän 1 momentin 1 kohta koskee oike-
utta saada tietoja lakisääteistä vakuutusta
harjoittavilta vakuutus- ja eläkelaitoksilta se-
kä julkisuuslain 4 §:n 1 momentissa sääde-
tyiltä viranomaisilta. Sen lisäksi tietojensaan-
tioikeus ulottuisi myös julkisuuslain 4 §:n 2
momentissa tarkoitettuihin, lain tai asetuksen
taikka lain tai asetuksen nojalla annetun
säännöksen tai määräyksen perusteella julkis-
ta tehtävää hoitaviin yhteisöihin, laitoksiin,
säätiöihin ja yksityisiin henkilöihin, jotka
käyttävät tehtäviään hoitaessaan julkista val-
taa. Tietoja voitaisiin saada esimerkiksi Elä-
keturvakeskukselta, Liikennevakuutuskes-
kukselta, Kansaneläkelaitokselta, Valtio-
konttorilta ja Maatalousyrittäjien eläkelaitok-
selta.

Tietojensaantioikeus ulottuu julkisuuslain
5 §:n nojalla myös edellä mainittujen elinten
toimeksiannosta tehtäviä suorittaviin tahoihin
siltä osin kuin näillä on hallussaan toimek-
siantotehtävään kuuluvia asiakirjoja ja tieto-
ja. Toimeksiantotehtävästä on tapaturmatur-
van toimeenpanossa kysymys esimerkiksi sil-
loin, kun Vakuutuskuntoutus VKK r.y toteut-
taa vakuutuslaitoksen toimeksiannosta tapa-
turma- ja ammattitautipotilaan kuntoutussel-
vittelyä. Sama koskee yksityinen palveluyri-
tyksen vakuutuslaitoksen toimeksiannosta
suorittamia vakuutuslaitoksen teknisiä
ATK-palvelutehtäviä.

Momentin 1 kohdassa mainitaan esimerk-
keinä tiedot työntekijän työsuhteista ja yrittä-
jätyöstä, ansioista sekä hänelle maksetuista
etuuksista. Työsuhdetietoja ja ansiotietoja
tarvitaan muun muassa tapaturmaeläkkeen

määräämistä varten. Tietoja pyydetään taval-
lisimmin Eläketurvakeskuksen eläke- ja työ-
suhderekisteristä sekä lakisääteistä vakuutus-
ta harjoittavilta vakuutus- ja eläkelaitoksilta.
Tietoja vahingoittuneen ansioista tarvitaan
myös veroviranomaisilta. Tarvittavat tiedot
koskevat lähinnä vahingoittuneelle työstä
maksettuja veronalaisia ansioita sekä sosiaa-
lietuuksia. Ansioita koskevina tietoina tarvi-
taan myös Eläketurvakeskuksesta tiedot va-
hingoittuneelle yrittäjäin eläkelain tai maata-
lousyrittäjien eläkelain (468/1969) mukaan
vahvistetun työtulon määrästä. Vahingoittu-
neen saamien etuuksien kohdalla on tavalli-
simmin kysymys työeläkelakien mukaisista
eläkkeistä. Myös työnantajan vakuuttamis-
velvollisuutta selvitettäessä voidaan tarvita
esimerkiksi verottajalta tietoja maksetuista
palkoista.

Momentissa säädetään myös oikeudesta
saada sellaiset tiedot, jotka on muutoin otet-
tava huomioon tässä laissa, Suomea sitovissa
sosiaaliturvasopimuksissa tai sosiaaliturvaa
koskevassa kansainvälisessä säädöksessä
säädettyjen tehtävien toimeenpanossa. Sään-
nös oikeuttaisi esimerkiksi Tapaturma-
vakuutuslaitosten liiton saamaan siinä maini-
tuilta tahoilta ne tiedot, joita se tarvitsee toi-
miessaan kansainvälisten sosiaalitur-
vasopimusten tarkoittamana yhteyselimenä
sekä sosiaaliturvajärjestelmien soveltami-
sesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoitta-
jiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neu-
voston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 mukai-
sena asuin- ja oleskelupaikan laitoksena työ-
tapaturma- ja ammattitautiasioissa.

Momentin 2 kohta sisältää yleissäännöksen
tapaturmavakuutusta toimeenpanevien yhtei-
söjen ja elinten oikeudesta saada pyynnöstä
tietoja työnantajalta. Säännöksessä mainitaan
tiedot tapaturmasta, sen sattumisolosuhteista,
syistä ja seurauksista, työntekijän tekemästä
työstä ja siitä maksetuista vastikkeista ja nii-
den perusteista. Säännös on tarpeen, koska
tapaturmailmoituksella saatavien tietojen li-
säksi vakuutuslaitoksen on usein pyydettävä
työnantajalta tarkempia ja yksityiskohtai-
sempia tietoja korvaukseen vaikuttavista sei-
koista. Edellä mainittuja tietoja joudutaan
pyytämään usein myös vahingoittuneen muil-
ta työnantajilta.
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Säännös oikeuttaa saamaan työnantajalta
pyynnöstä tietoja myös vakuutusmaksuun tai
vakuuttamisvelvollisuuteen vaikuttavista sei-
koista. Tätä tarkoitusta varten säännönmu-
kaisesti tarvittavat tiedot työnantaja on vel-
vollinen toimittamaan ehdotetun 37 §:n 1
momentin nojalla. Tämän lisäksi vakuutus-
maksun määräämiseksi saatetaan tarvita mui-
takin tietoja. Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
tolla olisi lisäksi oikeus saada säännöksen pe-
rusteella työnantajalta tietoja, jotka ovat vält-
tämättömiä ratkaistaessa vakuuttamisvelvol-
lisuuden laiminlyöntiä koskevia asioita.

Momentin 3 kohdassa säädetään oikeudesta
saada korvauskäsittelyä varten välttämättö-
miä, vahingoittuneen terveystilaan liittyviä
tietoja. Korvausoikeuden ratkaisemista ja
korvauksen suuruuden määrittämistä varten
tarvitaan tarkat tiedot muun muassa vahin-
goittuneelle aiheutuneista vammoista ja sai-
rauksista, niiden aiheuttamista hoitotoi-
menpiteistä ja työkyvyn rajoituksista. Vahin-
goittuneen muuta terveydentilaa koskevat
tiedot ovat välttämättömiä arvioitaessa muun
vamman tai sairauden osuutta tapaturma-
vamman tai ammattitaudin syntyyn taikka
tapaturmasta tai ammattitaudista johtuvan
työkyvyn alentuman osuutta.

Kohdassa yksilöidään nykyistä tarkemmin
tahot, joilta terveystietoja voidaan tapaturma-
turvaa toimeenpantaessa saada. Nykyistä tie-
tojensaantioikeutta myös laajennetaan jossain
määrin. Oikeus tietojen saantiin ulottuisi
paitsi lääkäreihin myös muihin terveyden-
huollon ammattihenkilöistä annetussa laissa
(559/1994) tarkoitettuihin ammattihenkilöi-
hin samoin kuin potilaan asemasta ja oikeuk-
sista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdas-
sa tarkoitettuihin terveydenhuollon toimin-
tayksiköihin. Nykyinen säännös koskee vain
julkisessa virassa olevaa lääkäriä, työpaikka-
terveyshuollosta vastaavaa lääkäriä ja sairaa-
laa. Ehdotettava säännös ulottuisi paitsi yksi-
tyisiin lääkäreihin ja sairaaloihin myös labo-
ratorio-, röntgen- ja ultraäänitutkimuksia te-
keviin sekä erilaista terapiaa ja lääkinnällistä
kuntoutusta antaviin yksiköihin.

Kohdassa on lisäksi erikseen mainittu työ-
tapaturmassa vahingoittuneen tai ammattitau-
tipotilaan kuntouttamista toimeenpaneva ta-
ho. Määräys on tarpeen, jotta vakuutuslaitok-
sella olisi oikeus saada kuntoutuskorvauk-

seen vaikuttavia, salassa pidettäviä tietoja
myös esimerkiksi vahingoittuneen uudel-
leenkoulutusta toimeenpanevalta yksityisoi-
keudelliselta koulutuksen järjestäjältä. Erityi-
sesti säännös on tarpeen niissä tapauksissa,
joissa vakuutuslaitoksen taikka vakuutuslai-
toksen toimeksiannosta kuntoutuksen asian-
tuntijaelimenä toimivan Vakuutuskuntoutus
r.y:n ja koulutuksenjärjestäjän välillä ei ole
toimeksiantosopimusta.

Ehdotetun kohdan mukainen tietojensaan-
tioikeus käsittäisi paitsi korvauksen hakemis-
ta varten laaditut lääkärinlausunnot, myös
muut välttämättömät tiedot vahingoittuneen
terveydentilasta, hoidosta, työkyvystä ja kun-
toutuksesta. Viimeksi mainittuja ovat muun
muassa sairauskertomukset, potilaskortit,
tutkimustulokset sekä kuntoutusmahdolli-
suuksia ja toteutettua kuntoutusta koskevat
asiantuntijalausunnot ja -selvitykset. Lähtö-
kohtaisesti momentin 3 kohdan nojalla olisi
oikeus saada vain ne tiedot, jotka ovat vält-
tämättömiä yksittäisen asian käsittelemiseksi
ja ratkaisemiseksi. Siksi pyydettävät tiedot
olisi pyrittävä yksilöimään, mikäli se on
mahdollista. Esimerkiksi työkyvyn alentu-
maa arvioitaessa useimmat terveydentilaan
liittyvät tiedot voivat kuitenkin vaikuttaa asi-
an ratkaisuun. Sen vuoksi pyydettäviä tietoja
ei ole useinkaan käytännössä mahdollista ra-
jata. Perusteltua ei myöskään ole, että tieto-
jen luovuttajan tulisi arvioida, mitkä tiedot
ovat tapaturmakorvausasian ratkaisun kan-
nalta välttämättömiä.

Pykälän 2 momentissa säädetään tietojen
luovuttamista koskevasta rajoituksesta pyy-
dettäessä työnantajalta korvauskäsittelyä var-
ten työntekijää koskevia tietoja. Työnantajan
velvollisuutena on tehdä tapaturmailmoitus,
jolla annetaan tapaturman ja ammattitaudin
syitä ja seurauksia koskevia tietoja vakuutus-
laitokselle. Työnantaja on toisaalta vastuussa
myös työntekijän työympäristön terveelli-
syydestä työsuojelumääräysten mukaisesti.
Näin ollen työnantajalla on asemaansa liitty-
vä oikeus ja toisaalta myös tosiasiallinen
mahdollisuus saada tietoja työpaikalla sattu-
neista työtapaturmista ja ammattitaudeista
sekä niiden syistä ja seurauksista. Toisaalta
vakuutuslaitos joutuu usein selvittelemään
työnantajan kanssa vahingoittuneen työkykyä
entiseen työhönsä sekä mahdollisuuksia työ-
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hönpaluuseen työjärjestelyjen tai muiden
kuntoutustoimenpiteiden avulla. Työjärjeste-
lyihin liittyviä tietoja voi pyytää myös va-
kuutuslaitoksen toimeksiannosta vahingoit-
tuneen kuntoutusmahdollisuuksia selvittävä
taho, kuten Vakuutuskuntoutus VKK r.y.
Ehdotetun säännöksen tarkoituksena on eh-
käistä, ettei pyydettäessä tietoja työnantajalle
annettaisi tarpeettomasti työntekijää koskevia
salassa pidettäviä tietoja. Tietojen pyytäjällä
on momentin mukaan oikeus antaa työnanta-
jalle ilman työntekijän suostumusta tätä kos-
kevia salassa pidettäviä tietoja vain siinä
määrin kuin se on välttämätöntä korvausasi-
assa tarvittavien tietojen yksilöimiseksi ja
korvausasian ratkaisemiseksi. Työnantajan
oikeus saada tietoja asianosaisaseman perus-
teella tapaturmakorvausasioissa määräytyy
ehdotuksen mukaan julkisuuslain 11 §:n
määräysten perusteella.

64 b §. Pykälän 1 momentin mukaan va-
kuutuslaitoksella ja Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitolla on oikeus tarkastaa työnantajan
asiakirjoista tämän antamien tietojen oikeel-
lisuus. Työnantajan asiakirjan käsite olisi
tulkittava laajasti, kuten julkisuuslaissa.
Asiakirjalla tarkoitettaisiin sekä perinteisiä
asiakirjoja että sähköisiä asiakirjoja ja muita
apuvälineillä selville saatavissa olevia asia-
kirjoja. Asiakirja ei siten edellyttäisi pape-
rialustaa eikä sen laadintatavalla olisi mer-
kitystä. Säännös on tarpeen muun muassa
siksi, että korvauksen tai vakuuttamisvelvol-
lisuuden perusteena olevien tietojen oikeelli-
suus voidaan tarvittaessa varmistaa.

Momentissa säädetään lisäksi vakuutuslai-
tokselle, Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle
ja muutoksenhakuelimelle myös oikeus saada
poliisilta ja muilta viranomaisilta virka-apua
tietojenantovelvollisuuden piiriin kuuluvien
tietojen tarkastamiseksi ja saamiseksi työnan-
tajalta.

Pykälässä nykyisin olevat määräykset, jot-
ka koskevat vakuutuslaitoksen ja Tapaturma-
vakuutuslaitosten liiton velvollisuutta ilmoit-
taa ulosottoviranomaiselle, tämän pyynnöstä,
maksamansa ansionmenetyskorvauksen mää-
rät ja tiedossaan olevat muut korvausta mak-
savat laitokset, ehdotetaan kumottaviksi tar-
peettomina. Vakuutuslaitoksen velvollisuu-
desta toimittaa ulosottoviranomaiselle yksit-
täisessä ulosottoasiassa korvauksensaajalle

maksettuja eläkkeitä koskevat tiedot sääde-
tään ulosottolain 3 luvun 34 f §:n 1 momen-
tissa.

Pykälän uuteen 2 momenttiin siirrettäisiin
määräykset tapaturmaturvan toimeenpanoon
perustuvan tietojensaantioikeuden nojalla
annettavista tiedoista maksettavista korvauk-
sista. Pääsäännön mukaan tiedot olisi oikeus
saada maksutta, kuten nykyisinkin. Jos lain
64 a §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot kui-
tenkin tarvitaan tietyssä muodossa ja siitä ai-
heutuisi tietojen luovuttajalle olennaisia lisä-
kustannuksia, nämä kustannukset olisi kui-
tenkin korvattava. Maksuttomuus koskee ta-
vanomaista, kohtuudella edellytettävää tieto-
jen luovutustapaa. Tällaisena voidaan pitää
esimerkiksi työtapaturmakorvaukseen vaikut-
tavia tietoja koskevan sairauskertomuksen tai
potilaskortin lähettämistä taikka jäljennöksen
toimittamista jo aikaisemmin kirjoitetusta
lääkärinlausunnosta. Vakuutuslaitos korvaa
vahingoittuneelle lääkärinlausunnosta aiheu-
tuvat kulut erikseen tämän lain säännösten
mukaan. Maksuttomuus koskee myös niitä
tietoja, jotka työnantaja on velvollinen anta-
maan ilman erillistä pyyntöä vakuutuslaitok-
selle tapaturmailmoituksella tai 37 §:n nojal-
la vakuutusmaksun määräämistä varten. Ter-
veydenhuollon ammattihenkilöllä olisi oike-
us saada kohtuullinen palkkio 64 a §:n 3
kohdan nojalla antamastaan lausunnosta.
Lausuntoja koskeva palkkion maksuvelvolli-
suus ulotettaisiin nykyisestä poiketen koske-
maan myös muita lausunnon antavia tervey-
denhuollon ammattihenkilöitä kuin lääkärei-
tä, kuten psykologeja, terveydenhoitajia ja
fysioterapeutteja. Nykyinen velvollisuus
palkkion maksamiseen koskee vain lääkärin
antamia lausuntoja.

64 c §. Pykälä on uusi. Julkisuuslain 26 §:n
ja 29 §:n mukaan viranomainen ja muu, jo-
hon mainittua lakia sovelletaan, voi antaa sa-
lassa pidettävästä asiakirjasta tiedon toiselle
viranomaiselle muun muassa silloin, kun tie-
don antamisesta tai oikeudesta tiedon saami-
seen on laissa erikseen nimenomaisesti sää-
detty. Mitä kyseisessä luvussa säädetään sa-
lassa pidettävästä asiakirjasta tai salassapidon
lakkaamisesta, koskee saman lain 32 §:n mu-
kaan soveltuvin osin myös vaitiolovelvolli-
suuden piiriin kuuluvaa tietoa. Myös henkilö-
tietolain mukaan henkilötietojen luovutus ja
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muu käsittely on sallittua muun muassa, jos
siitä säädetään laissa.

Ehdotettavassa pykälässä säädetään jul-
kisuuslain edellyttämällä tavalla työtapatur-
mavakuutusta harjoittavan vakuutuslaitoksen
ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton oikeu-
desta salassapitosäännösten ja muiden tiedon
saantia koskevien rajoitusten estämättä luo-
vuttaa eräissä tapauksissa tietoja, jotka se
saanut tai jotka ovat syntyneet tämän lain
toimeenpanon yhteydessä. Viimeksi mainit-
tuja ovat muun muassa tiedot vakuutuslaitok-
sen myöntämistä tapaturmakorvauksista.
Säännös sisältää nimenomaiset säännökset
tietojen luovuttamisesta lähinnä vain tapauk-
sissa, joissa tietojen luovuttamisen tarkoitus
ainakin osittain liittyy tapaturmavakuutus-
järjestelmän toimeenpanoon ja tavoitteisiin.
Ehdotettava pykälässä ei siten säädetä
tyhjentävästi tapauksista, joissa
tapaturmavakuutusjärjestelmän salassa
pidettäviä tietoja voidaan luovuttaa.

Tapaturmavakuutuslain mukaista vakuutus-
ta harjoittavaan vakuutusyhtiöön sovelletaan
mainitun lain 29 §:n 3 momentin mukaan va-
kuutusyhtiölain ja ulkomaisista vakuutusyh-
tiöistä annetun lain (398/1995) säännöksiä,
jollei tapaturmavakuutuslaista muuta johdu.
Vakuutusyhtiölain 18 luvun tietojen luovut-
tamista ja salassapitoa koskevat säännökset
eivät kaikilta osin sovellu sellaisenaan tämän
lain mukaisen vakuutusjärjestelmän toi-
meenpanoon. Syynä siihen ovat erityispiir-
teet, jotka työtapaturmavakuutukseen liitty-
vät osana lakisääteistä sosiaaliturvaa ja että
sen toimeenpano sisältää osin myös julkisen
vallan käyttöä. Tapaturmavakuutuksen toi-
meenpanoon liittyviä salassa pidettäviä tieto-
ja ei ole tarpeen luovuttaa yksityisvakuutus-
toimintaa varten, koska työtapaturmakorva-
ukset eivät vaikuta yksityisvakuutusten
etuuksiin. Jäljempänä 64 h §:ssä ehdotetaan,
ettei tietojen luovuttamista ja vaitiolovelvol-
lisuutta koskevaa vakuutusyhtiölain 18 luvun
6, 6 b ja 6 c §:ää sovelleta tätä lakia toimeen-
pantaessa. Julkisuuslain ja henkilötietolain
säännöksiä täydentävistä ja niistä poikkeavis-
ta määräyksistä säädetään tässä laissa.

Momentin 1 kohdassa säädetään niiden tie-
tojen luovuttamisesta salassapitosäännösten
estämättä, jotka ovat välttämättömiä viran-
omaisille tai toimielimille Suomea sitovan

sosiaaliturvasopimuksen taikka sosiaaliturvaa
koskevan kansainvälisen säädöksen mukais-
ten tehtävien toimeenpanossa. Kohdassa tar-
koitettu kansanvälinen säädös on muun mu-
assa aikaisemmin mainittu neuvoston asetus
(ETY) N:o 1408/71. Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitto osallistuu sosiaaliturvasopimus-
ten ja mainitun asetuksen täytäntöönpanoon
huolehtien Kansaneläkelaitoksen ja Eläke-
turvakeskuksen tavoin näiden sopimusten ja
asetuksen tarkoittamalle yhteyselimelle ja
asuin- ja oleskelupaikan laitokselle kuuluvis-
ta tehtävistä. Se edellyttää tehtävien vaatimi-
en tietojen vaihtoa muun muassa sekä koti-
maisten että vastaavien ulkomaisten viran-
omaisten ja laitosten kanssa. Kysymys on
muun muassa tiedoista, joita tarvitaan tapa-
turmakorvausasian käsittelyä varten. Tiedot
ovat siten usein myös salassa pidettäviä.

Momentin 2 kohdassa säädetään tapatur-
maturvan toimeenpanoon perustuvien salassa
pidettävien tietojen luovuttamisesta sosiaali-
turvaan kohdistuvien väärinkäytösten ja ri-
kosten ehkäisemiseksi. Lakisääteinen sosiaa-
liturva muodostaa kokonaisuuden, jossa yh-
den sosiaalivakuutusjärjestelmän myöntämät
etuudet vaikuttavat usein myös hakijan oi-
keuteen saada etuuksia toisesta järjestelmäs-
tä. Etuuksien ensisijaisuus ja järjestelmien
keskinäinen vastuunjako on toteutettu erilai-
silla yhteensovitus- ja takautumissäännöksil-
lä. Sosiaaliturvan toimeenpano tapahtuu osin
viranomaisten ja julkisten laitosten, osin yk-
sityisten vakuutus- ja eläkelaitosten toimesta.
Järjestelmien toimeenpanoa varten saamat
tiedot perustuvat osin etuudenhakijan ilmoi-
tusvelvollisuuteen. Osaltaan näistä syistä joh-
tuen sosiaalivakuutusjärjestelmillä ei ole aina
riittäviä tietoja toistensa maksamista etuuk-
sista ja niiden perusteista. Tavallisimmin so-
siaaliturvan väärinkäytöstä tai siihen kohdis-
tuvasta rikoksesta on kysymys silloin, kun
henkilölle maksetaan päällekkäisiä etuuksia
useasta eri järjestelmästä ilmoitusvelvolli-
suuden laiminlyönnin vuoksi.

Sosiaaliturvan tarkoituksen ja sen yhteis-
kunnallisen rahoituksen huomioon ottaen,
järjestelmien väärinkäyttöä päällekkäisten ja
aiheettomien korvausten saamiseksi on pyrit-
tävä ehkäisemään. Siksi momentin 2 kohdas-
sa säädetään vakuutuslaitoksen ja Tapatur-
mavakuutuslaitosten liiton oikeudesta luovut-
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taa julkisuuslain 4 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuille viranomaisille salassapitosäännösten ja
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten
estämättä sellaisia lain toimeenpanoon pe-
rustuvia tietoja, joita tarvitaan viranomaisyh-
teistyönä toteutettavien, sosiaaliturvaan koh-
distuvia rikoksia ja väärinkäyttöä koskevien,
yksittäisten selvitystöiden suorittamiseksi.
Säännös ei sen sijaan koske säännönmukaista
tietojen luovutusta. Sen tarkoittama selvitys-
työ voidaan toteuttaa esimerkiksi ministeri-
öiden tai muiden hallintoviranomaisten yh-
teistyönä. Säännös mahdollistaa siten myös
tämän lain mukaisten salassa pidettävien tie-
tojen yhdistämisen mainitussa tarkoituksessa
muiden sosiaaliturvajärjestelmien etuuden-
saajia koskeviin rekisteritietoihin.

Tämän lisäksi mainitussa kohdassa sääde-
tään oikeudesta luovuttaa tietoja rikosten
syytteeseenpanoa varten. Säännös on kirjoi-
tettu siten, että se koskee myös edellä mainit-
tujen selvitysten tuloksena ilmenevien vää-
rinkäytös- ja rikosepäilytietojen luovuttamis-
ta poliisille rikostutkintaa ja syyttäjäviran-
omaiselle rikosten syytteeseenpanoa varten.
Säännös kattaa tältä osin myös muutkin sosi-
aaliturvaan kohdistuvat rikokset kuin edellä
mainittujen yksittäisten selvitystöiden tulok-
sena esiin tulleet rikosepäilyt.

Ehdotetun kohdan perusteella voidaan luo-
vuttaa tämän lain mukaista korvausta saa-
neen henkilön henkilötunnus ja muut yksi-
löintitiedot, tiedot maksetuista korvauksista
ja työnantajasta sekä muut näihin rinnastetta-
vat tiedot, jotka ovat välttämättömiä sosiaali-
turvaan kohdistuvia rikoksia ja väärinkäyttöä
koskevaa viranomaisen yksittäistä selvitys-
työtä sekä rikosten syytteeseenpanoa varten.
Työnantajan osalta kysymykseen tulevat
muun muassa tiedot työnantajan nimestä, yri-
tys- ja liiketunnuksesta ja toimialasta. Sään-
nöksessä tarkoitettua yksittäistä selvitystyötä
tai rikosten syytteeseenpanoa varten ei saa
kuitenkaan luovuttaa terveydentilaa koskevia
tietoja.

Työtapaturmavakuutus sekä liikenne- ja
potilasvahinkovakuutus ovat lakisääteisiä
pakollisia vakuutusjärjestelmiä, joiden mak-
samat korvaukset otetaan huomioon niiden ja
muiden sosiaaliturvajärjestelmien korvauksia
maksettaessa. Korvaus työtapaturmasta mak-
setaan ensisijaisesti tapaturmavakuutusjärjes-

telmästä. Sillä on kuitenkin takautumisoikeus
muun muassa liikenne- ja potilasvakuutus-
korvauksiin, kun tapaturmavakuutuksesta
korvattu vahinko kuuluu myös liikenne- tai
potilasvakuutuksen piiriin. Näitä järjestelmiä
toimeenpannaan useissa eri vakuutuslaitok-
sissa, joiden maksamista korvauksista ei ole
järjestelmien välistä tai niiden sisäistä rekis-
teriä.

Momentin 3 kohdassa säädetään eräiden
salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta
paitsi tapaturmaturmaturvaa myös liikenne-
ja potilasvakuutusta harjoittaviin yhteisöihin
ja toimielimiin kohdistuvien rikosten ehkäi-
semiseksi. Ehdotetun kohdan mukaan vakuu-
tuslaitokset ja Tapaturmavakuutuslaitosten
liitto voisivat salassapitosäännösten ja mui-
den tiedon saantia koskevien rajoitusten es-
tämättä antaa tiedot niihin tätä lakia toimeen-
pantaessa kohdistuneista rikoksista paitsi toi-
silleen, myös liikenne- ja potilasvakuutusta
harjoittaville vakuutuslaitoksille sekä Lii-
kennevakuutuskeskukselle ja Potilasvakuu-
tuskeskukselle. Vastaavasti voitaisiin antaa
tiedot tapaturmavakuutuslaitoksille ja Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitolle ilmoitetuista
työtapaturmista, maksetuista korvauksista ja
korvauksenhakijoiden henkilötunnus ja muut
yksilöintitiedot. Säännöksen perusteella voi-
daan antaa myös työnantajan tunnistetiedot
tämän ollessa korvauksen hakijana. Mainittu-
jen tietojen luovuttaminen voi olla välttämä-
töntä esimerkiksi sen selvittämiseksi, onko
samasta vahingosta haettu tai maksettu pääl-
lekkäisiä korvauksia. Mainittujen tietojen
luovuttaminen edellyttää lisäksi, että tie-
tosuojalautakunta on antanut tällaisten tieto-
jen käsittelyyn henkilötietolain 43 §:ssä tar-
koitetun luvan. Tietosuojalautakunta voi
myös liittää lupaan henkilötietolain 43 §:n 3
momentissa tarkoitettuja määräyksiä rekiste-
röidyn yksityisyyden suojaamiseksi. Säännös
vastaa pääosin vakuutusyhtiölain 18 luvun 6
b §:n 6 kohtaa, jota ei ehdotetun 64 h §:n pe-
rusteella sovellettaisi tämän lain toimeenpa-
non osalta.

Momentin 4 kohdassa säädetään vakuutus-
laitosten ja Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
ton oikeudesta luovuttaa tämän lain toimeen-
panoon perustuvia tietoja salassapitosäännös-
ten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoi-
tusten estämättä verohallinnolle. Luovutuk-
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sen kohteena voivat olla tiedot, jotka ovat ve-
rohallinnolle välttämättömiä ennakkoperintä-
laissa (1118/1996) säädetyn valvontavelvol-
lisuuden täyttämiseksi. Luovuttaminen edel-
lyttää, että on aihetta epäillä, ettei työnantaja
ole täyttänyt ennakonpidätysvelvollisuuttaan.
Vastaava säännös on muun muassa työeläke-
lainsäädännössä. Tietoja ennakkoperintävel-
vollisuuden laiminlyönnistä tulee esille esi-
merkiksi tapaturmavakuuttamisvelvollisuu-
den laiminlyöntiä koskevien tapausten yh-
teydessä. Vakuuttamisvelvollisuus, vakuu-
tusmaksun suuruus ja vahingoittuneelle mak-
settavat ansionmenetyskorvaukset perustuvat
työstä maksettuun, ennakonpidätyksenalai-
seen, vastikkeeseen.

Momentin 5 kohdassa säädetään vakuutus-
laitoksen ja Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
ton oikeudesta luovuttaa salassa pidettäviä
tietoja, jotka ovat välttämättömiä eri korva-
usvelvollisten tahojen samaa vakuutustapah-
tumaa koskevan vastuun selvittämiseksi. Tie-
toja voidaan luovuttaa paitsi liitolle ja tapa-
turmavakuutuslaitoksille, myös muuta laki-
sääteistä vakuutusta harjoittavalla vakuutus-
laitokselle tai toimielimelle. Tällaisia ovat
liikennevakuutusta ja potilasvakuutusta har-
joittavat vakuutuslaitokset sekä Liikenne- ja
Potilasvakuutuskeskus. Tapaturmavakuu-
tuslaitokset joutuvat selvittämään keskinäistä
korvausvelvollisuutta erityisesti pitkän altis-
tusajan vaativissa ammattitaudeissa. Niissä
korvausvelvollisuus määräytyy viimeisen al-
tisteisen työsuhteen perusteella. Lain 43 §
edellyttää tällöin muun muassa korvauksen-
hakijaa koskevien terveys- ja altistustietojen
siirtämistä mahdollisten korvausvelvollisten
vakuutuslaitosten välillä. Eri vakuutuslaitos-
ten vastuuta samasta vahingosta voidaan jou-
tua selvittämään myös muita lakisääteisiä
vakuutuksia toimeenpanevien vakuutuslaitos-
ten ja toimielinten välillä.

Momentin 6 kohdassa säädetään takautu-
misoikeuden toteuttamista varten välttämät-
tömien tietojen luovuttamisesta. Lain 61 §:n
perusteella vakuutuslaitoksella ja Tapatur-
mavakuutuslaitosten liitolla on takautumisoi-
keus tämän lain perusteella suorittamansa
korvauksen määrään saakka vahingon aiheut-
tajaan tai muuhun korvausvelvolliseen näh-
den. Takautumisvaateen tekeminen edellyt-
tää, että myös sen kohteena oleva vahingon-

aiheuttaja saa riittävät tiedot korvatusta va-
hingosta. Takautumisoikeus voi kohdistua
myös muuhun kuin lakisääteistä vakuutusta
harjoittavaan vakuutuslaitokseen esimerkiksi
vastuuvakuutuksen perusteella.

Jälleenvakuutuksella tarkoitetaan sitä, että
vakuutusyhtiö vakuuttaa edelleen sen osan
riskistä toisessa vakuutusyhtiössä, jota se ei
voi itse kantaa. Tällöin tarvitaan tietoja muun
muassa vakuutettavista riskeistä, joihin voi
sisältyä ensivakuutuksenottajana olevaa
työnantajaa koskevia salassa pidettäviä tieto-
ja. Momenttiin ei ole otettu erikseen määrä-
yksiä tapaturmavakuutuslaitoksen oikeudesta
luovuttaa toiselle vakuutuslaitokselle jälleen-
vakuutuksen järjestämistä varten välttämät-
tömiä tietoja. Jälleenvakuutustoimintaa sään-
nellään vakuutusyhtiölaissa, eikä kysymys si-
ten ole varsinaisesti tämän lain toimeenpa-
nosta. Siksi tällaiseen tietojen luovuttamiseen
sovellettaisiin vakuutusyhtiölain 18 luvun
6 b §:n määräyksiä.

Momentin 7 kohdassa säädetään työtekijöi-
tään varten tapaturmavakuutuksen ottaneen
työnantajan oikeudesta saada vakuutuksen
myöntäneeltä vakuutuslaitokselta ne tiedot
vakuutuksesta korvatuista työtapaturmista ja
ammattitaudeista, jotka vaikuttavat työnanta-
jan tapaturmavakuutusmaksun määrään.
Työnantajan vakuutuksen perustella korvatut
työtapaturmat ja ammattitaudit vaikuttavat
tietyin edellytyksin suoraan tämän tapatur-
mavakuutusmaksun suuruuteen. Siksi on tar-
peen, että työnantaja saa tällaisissa tapauksis-
sa kaikki vakuutusmaksun määrään vaikutta-
vat tiedot. Niiden perusteella työnantaja voi
arvioida vakuutusmaksun oikeellisuutta ja
tarvittaessa tehdä vakuutusmaksua koskevan
perustevalituksen. Tällaisia tietoja ovat muun
muassa korvattujen vahinkojen yksilöimisek-
si tarvittavat tiedot sekä tiedot niistä korva-
uksista, jotka vaikuttavat vakuutusmaksun
suuruuteen. Ehdotetun kohdan perusteella
työnantajalla on oikeus saada muun muassa
tapaturmassa vahingoittuneiden ja ammatti-
tautiin sairastuneiden työntekijöidensä nimi,
henkilötunnus, vahinkopäivä ja muut tiedot
korvattujen vahinkojen yksilöimiseksi. Li-
säksi työnantajalla on oikeus saada tieto nii-
den korvausten määristä, jotka vaikuttavat
vakuutusmaksuun. Tiedonsaantioikeus kos-
kee vain lopulliseen vakuutusmaksuun vai-
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kuttavia tietoja. Säännös ei oikeuta luovut-
tamaan edellä mainittuja tietoja työnantajalle
sellaisten vakuutusten kohdalla, joissa va-
kuutuksesta maksettavat korvaukset eivät
vaikuta suoraan yksittäisen työnantajan va-
kuutusmaksun määrään, vaan vakuutusmaksu
määräytyy alan yleisen tapaturmariskin mu-
kaan.

Momentin 8 kohdassa säädetään vakuutus-
laitoksen ja Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
ton oikeudesta luovuttaa luottotietotoimintaa
harjoittavalle rekisterinpitäjälle tiedot vakuu-
tuksenottajaan tai vakuuttamisvelvolliseen
työnantajaan kohdistuvasta, tähän lakiin pe-
rustuvasta, ulosottokelpoisesta saatavastaan.
Tällainen saatava voi olla esimerkiksi vakuu-
tusmaksusaatava, työnantajan omavastuun
perusteella perittävä korvausosuus taikka va-
kuuttamisvelvollisuuden laiminlyöneeltä
työnantajalta perittävä korvausosuus. Luovu-
tuksen mahdollistava säännös on tarpeen,
koska jäljempänä 64 h §:n 3 momentissa sa-
lassa pidettäviksi säädetään myös vakuu-
tuksenottajan taloudellista asemaa koskevat
tiedot. Luovutettaessa luonnollista henkilöä
koskevia luottotietoja on tällöin otettava
huomioon myös, mitä henkilötietolain
24 §:ssä rekisteröidyn informoinnista sääde-
tään.

Pykälän 2 momentissa säädetään tietojen
luovuttamisesta tapaturmavakuutusyhtiöiden
toisten vakuutusyhtiöiden ja muiden yritysten
kanssa muodostamissa konserneissa ja yh-
teenliittymissä. Vakuutusyhtiölakia muutet-
tiin lailla 49/2002 (HE 165/2001 vp). Muu-
tokset tulivat voimaan helmikuun 1 päivänä
2002. Niiden seurauksena vakuutusyhtiö voi
mainitun lain 18 luvun 6 b §:n 1 momentin
mukaan luovuttaa lain 6 §:ssä säädetyn vai-
tiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja,
lukuun ottamatta henkilötietolain 11 §:ssä
tarkoitettuja arkaluonteisia tietoja, vakuutus-
yhtiön kanssa samaan konserniin tai sen
kanssa samaan taloudelliseen yhteenliit-
tymään kuuluvalle vakuutus- tai eläkelaitok-
selle taikka vakuutusomistusyhteisölle kor-
vausasian hoitoa, vakuutussopimuksen teke-
mistä ja vakuutusliikkeen harjoittamisen
kannalta tarpeellisten muiden tehtävien hoi-
tamista varten. Samoin vakuutusyhtiö voi
luovuttaa muita kuin arkaluonteisia tietoja
sen kanssa samaan konserniin tai rahoitus- ja

vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa
laissa (44/2002) tarkoitettuun rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymään kuuluvalle toiselle yri-
tykselle asiakaspalvelua ja muuta asiakassuh-
teen hoitamista, markkinointia ja ryhmitty-
män riskienhallintaa varten. Samassa yhtey-
dessä muutetun 6 b §:n 2 momentin mukaan
vakuutusyhtiö voi lisäksi arkaluonteisia tieto-
ja lukuun ottamatta, luovuttaa asiakasrekiste-
rissään olevia markkinointia sekä asiakaspal-
velua ja muuta asiakassuhteen hoitamista
varten tarpeellisia tietoja sellaiselle yrityksel-
le, joka kuuluu vakuutusyhtiön kanssa sa-
maan taloudelliseen yhteenliittymään. Va-
kuutusyritysryhmä määritellään vakuutusyh-
tiölain 14 b luvussa. Taloudellisella yhteen-
liittymällä tarkoitetaan viimeksi mainitun
hallituksen esityksen perustelujen mukaan
samaa kuin luottolaitostoiminnasta annetun
lain (1607/1993) 94 §:ssä.

Tämän lain mukaista vakuutusta harjoitta-
vat vakuutusyhtiöt voivat kuulua edellä mai-
nittuihin konserneihin, taloudellisiin yhteen-
liittymiin ja vakuutusyritysryhmiin sekä ra-
hoitus- ja vakuutusyritysryhmittymiin. Työ-
tapaturmaturvan toimeenpano on julkinen
tehtävä, joka käsittää osin julkisen vallan
käyttöä. Toimeenpanossa tarvittavat tiedot
saadaan laissa säädetyn velvoitteen nojalla.
Edellä tarkoitetuissa konserneissa ja yhteen-
liittymissä näitä tietoja voitaisiin käyttää hy-
väksi myös muussa vakuutustoiminnassa se-
kä yhteenliittymien muussa toiminnassa. Va-
kuutusyhtiölain mukaista tietojen luovutta-
misoikeutta, joka mahdollistaisi muun muas-
sa työtapaturmavakuutuksen ottaneen työn-
antajan ja vakuutetun työntekijän taloudellis-
ta asemaa koskevien tietojen luovuttamisen
konsernien ja yhteenliittymien sisällä muu-
toinkin kuin tämän lain toimeenpano sitä
edellyttää, ei voida pitää työtapaturmavakuu-
tuksen sosiaalivakuutuksellisen luonteen ja
sen tavoitteiden kannalta perusteltuna. Siksi
jäljempänä 64 h §:n 1 momentissa ehdote-
taan, ettei muun muassa vakuutusyhtiölain 18
luvun 6 b §:n säännöksiä sovellettaisi tämän
lain toimeenpanoon.

Pykälän 2 momentin säännöksillä kiellet-
täisiin tapaturmavakuutusyhtiötä tai sen
asiamiestä luovuttamasta tämän lain perus-
teella saamiaan, salassapitosäännösten ja
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten
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alaisia tietoja vakuutuslaitoksen kanssa sa-
maan konserniin, vakuutusyhtiölain 14 b lu-
vussa tarkoitettuun vakuutusyritysryhmään,
saman lain 18 luvun 6 b §:ssä tarkoitettuun
taloudelliseen yhteenliittymään taikka rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta
annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymään kuuluvalle toiselle yri-
tykselle muutoin kuin tämän lain mukaisten
tehtävien suorittamista varten tai, jos siitä
erikseen lailla säädetään. Momentin sään-
nökset sallivat siten tapauksissa, joissa edellä
tarkoitettuihin yhteenliittymiin kuuluvat yri-
tykset tarjoavat asiakkailleen saman nimen
alla kokonaisvaltaista asiakaspalvelua, että
yhteenliittymään kuuluvan yrityksen työnte-
kijä voisi esimerkiksi vastaanottaessaan kor-
vausvaatimuksen taikka asiakirjan, tarkistaa
yhteenliittymään kuuluvan tapaturmavakuu-
tusyhtiön rekisteristä, liittyykö hakemus tai
asiakirja siellä vireillä olevaan asiaan. Sään-
nöksessä on otettu myös huomioon, että esi-
merkiksi tapaturmavakuutusyhtiön kanssa
samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuu-
luvalla työeläkeyhtiöllä on oikeus saada tapa-
turmavakuutusyhtiöltä työeläkejärjestelmän
toimeenpanoa varten tarvitsemansa tiedot
työeläkelainsäädäntöön sisältyvien tiedon-
saantisäännösten perusteella

Pykälän 3 momentin säännöksillä kielle-
tään tämä lain mukaista vakuutusta harjoitta-
vaa vakuutusyhtiötä käyttämästä hyväksi
muussa toiminnassaan tämän lain toimeen-
panoon perustuvia, salassapitosäännösten tai
muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten
alaisia tietoja, jollei siitä lailla erikseen sää-
detä. Lakisääteistä tapaturmavakuutusta har-
joitetaan yksityisissä vakuutusyhtiöissä, jois-
sa useimmiten harjoitetaan saman organisaa-
tion puitteissa myös muuta henkilö- ja vahin-
kovakuutusliikettä. Mitä edellä 2 momentin
kohdalla todettiin seikoista, joiden perusteel-
la työtapaturmaturvan toimenpanoon liittyviä
salassa pidettäviä tietoja ei tulisi voida käyt-
tää hyväksi vakuutusyritysten yhteenliittymi-
en toiminnassa, koskee myös näiden tietojen
hyväksikäyttöä tapaturmavakuutusta harjoit-
tavan vakuutusyhtiön muussa toiminnassa.
Siksi momentissa nimenomaisesti kielletään
tällainen tietojen hyväksikäyttö, vaikkakin
myös henkilötietolain 7 § asettaa rajoituksia
tietojen käytölle muuhun kuin niiden alkupe-

räiseen käyttötarkoitukseen. Jos mainittuja
tietoja on tarpeen käyttää tapaturmavakuu-
tusyhtiön muussa vakuutustoiminnassa, tieto-
jensaanti edellyttää asianomaisen suostumus-
ta tai tietojen hyväksikäyttöön oikeuttavaa
lainsäännöstä. Momenttiin sisältyisi myös
kielto luovuttaa vastaavia tietoja vakuutusyh-
tiön yhtiöoikeudellista päätösvaltaa käyttävil-
le elimille.

Pykälän 4 momentissa säädetään eräistä
poikkeuksista pykälän 2 ja 3 momentin mu-
kaiseen tietojen luovutus- ja hyväksikäyttö-
kieltoon. Julkisuuslain 24 §:n perusteella sa-
lassa pidettäviä ovat työtapaturmavakuutuk-
sen ottaneen työnantajan liike- ja ammat-
tisalaisuuksia koskevat tiedot sekä ehdotetun
64 h §:n 3 momentin mukaan myös asiakirjat
ja tiedot, jotka koskevat vakuutuksenottajan
ja työnantajan taloudellista asemaa. Vakuu-
tuksenottajana olevaa työnantajaa koskevien
tietojen luovutusta ja hyväksikäyttöä ei ole
perusteltua rajoittaa silloin, kun tietoja luovu-
tetaan tai hyväksikäytetään 2 momentissa
tarkoitettujen yhteenliittymien sisällä vakuu-
tuksenottajaan kohdistuvassa asiakaspalve-
lussa, asiakassuhteen hoidossa ja muissa
asiakashallintaan kuuluvissa tehtävissä. Siksi
momentin mukaan tapaturmavakuutusyhtiö
saisi luovuttaa sen estämättä, mitä pykälän 2
ja 3 momentissa säädetään, toiselle samaan
yhteenliittymään kuuluvalle yritykselle ja
käyttää hyväksi harjoittamassaan muussa va-
kuutustoiminnassa työtapaturmavakuutuk-
senottajaa koskevia, asiakaspalvelua, asia-
kassuhteen hoitoa ja muuta asiakashallintaa
varten tarpeellisia tietoja. Tällaisia tietoja
ovat työnantajan tai yrittäjän nimi, tämän
henkilö-, yritys- ja yhteisötunnus sekä asia-
kastunnus, yhteystiedot, tiedot yrityksen
omistussuhteista ja tämän lain mukaisista va-
kuutusjärjestelyistä sekä niiden perusteena
olevasta palkkasummasta samoin kuin näihin
tietoihin rinnastettavat, asiakashallintaan liit-
tyvät tiedot. Muita lueteltuihin rinnastettavia
tietoja ovat esimerkiksi tiedot työnantajan
osoitteesta, kotipaikasta, kielestä ja suora-
markkinointikiellosta. Säännös ei estäisi näin
ollen konsernin, yritysryhmän tai taloudelli-
sen yhteenliittymän yhteisen asiakasrekiste-
rin pitämistä. Sen sijaan muutoin työnantajan
tai yrittäjän taloudellisesta asemasta, kuten
lainoista, lainaoikeuksista tai esimerkiksi
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maksuhäiriöistä ei ehdotetun momentin pe-
rusteella saisi antaa tietoja. Tietojenan-
to-oikeus ei ulottuisi tapaturmavakuutettuja
työntekijöitä koskeviin tietoihin. Näin ollen
esimerkiksi tietoa vakuutuksenottajan yksit-
täiselle työntekijälle maksamasta palk-
kasummasta ei voida luovuttaa tai hyväksi-
käyttää muussa toiminnassa.

64 d §. Pykälä on uusi. Siinä säädetään ta-
pauksista, joissa Tapaturmavakuutuslaitosten
liitolla on oikeus luovuttaa tehtäviään varten
saamiaan tietoja eteenpäin. Ehdotetun pykä-
län 1 kohdan mukaan Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitolla on oikeus luovuttaa Tilastokes-
kukselle tiedot, jotka ovat välttämättömiä Ti-
lastokeskuksen toimialaan kuuluvien, yhteis-
kuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien ti-
lastojen laadintaa varten. Säännöksessä on
lueteltu esimerkkeinä keskeisimmät siinä tar-
koitetuista tietotyypeistä. Ne koskevat vahin-
gon sattumisaikaa ja –paikkaa, sattumisolo-
suhteita ja syitä, tapaturmavammojen tai
ammattitaudin laatua ja niistä aiheutuneen
työkyvyttömyyden kestoa. Säännöksen tar-
koittamia tietoja ovat myös muut mainittua
tarkoitusta varten välttämättömät, tapatur-
mailmoitukseen perustuvat tiedot. Säännök-
sessä tarkoitetut tiedot Tapaturmavakuutus-
laitosten liitto saa vakuutuslaitoksilta ja Val-
tiokonttorilta 64 §:n 1 ja 2 momentin nojalla.
Säännöksessä mainittuihin tietoihin sisältyy
myös vahingoittuneen henkilötunnus. Henki-
lötunnuksen luovuttaminen tässä yhteydessä
on välttämätöntä, jotta tapaturmavakuutusjär-
jestelmältä saatavia tietoja voidaan yhdistää
tutkimustarkoituksessa muihin Tilastokes-
kuksen tietokantoihin. Tämä jo nykyisen
64 §:n 3 momentin perusteella noudatettava
menettely on perusteltua muun muassa pääl-
lekkäisen hallinnollisen työn ehkäisemiseksi.

Pykälän 2 kohtaan sisältyvät nykyisin
64 a §:ssä olevat määräykset. Ne koskevat
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton oikeutta
luovuttaa Työterveyslaitokselle työperäisten
sairauksien rekisteriä varten tarvittavat tie-
dot. Luovutettavat tiedot määritellään viit-
taamalla työsuojelun valvonnasta ja muutok-
senhausta työsuojeluasioissa annetun lain
22 §:n 2 momentin kolmanteen virkkeeseen,
josta tiedot ilmenevät. Tiedot käsittävät am-
mattitautiin sairastuneen työntekijän henkilö-
tiedot, asianomaista työnantajaa ja työpaik-

kaa sekä altistumisen laatua ja kestoa koske-
vat tiedot samoin kuin tiedot sairauden laa-
dusta, toteamisesta ja sen aiheuttamasta hai-
tasta sekä vakuutuslaitoksen nimestä.

Pykälän 3 kohdassa säädetään Tapaturma-
vakuutuslaitosten liiton oikeudesta luovuttaa
vakuutuslaitoksilta saamansa tiedot niiden
myöntämistä, työeläkelisään vaikuttavista,
ansionmenetyskorvauksista edelleen Eläke-
turvakeskukselle. Tämä jo nykyisin noudatet-
tava menettely on perusteltua päällekkäisen
hallinnollisen työn estämiseksi.

64 e §. Pykälä on uusi. Sen 1 momentissa
säädetään tietojen oikeellisuutta koskevasta
vastuusta tämän lain mukaisia tietoja edel-
leen luovutettaessa. Momentin mukaan va-
kuutuslaitoksen tai Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liiton luovuttaessa 64 c ja 64 d §:n nojalla
tämän lain toimeenpanoon perustuvia tietoja
eteenpäin, se on vastuussa siitä, että luovutet-
tavat tiedot vastaavat sisällöltään niitä tietoja,
jotka se itse sai niiden antajalta.

Pykälän 2 momentin säännöksillä ulotetaan
tämän lain toimeenpanoa koskevat salassapi-
tovelvoitteet ja niiden rikkomista koskevat
seuraamussäännökset myös niihin tahoihin,
jotka ovat saaneet 64 c §:n 2 ja 4 momentin
nojalla tämän lain toimeenpanoon liittyviä
salassa pidettäviä tietoja ja joita eivät muu-
toin koske tämän lain mukaiset salassapito-
velvoitteet ja niiden rikkomista koskevat
säännökset.

64 f §. Pykälä on uusi. Siinä annetaan jul-
kisuuslakia ja henkilötietolakia täydentäviä
määräyksiä työntekijän tietojensaantioikeu-
den toteuttamisesta. Asianosaisen oikeudesta
saada tieto viranomaisen asiakirjasta sääde-
tään julkisuuslain 11 §:ssä. Mainitun lain
16 §:n mukaan tieto asiakirjan sisällöstä on
annettava suullisesti tai antamalla asiakirja
viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettä-
väksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siitä
kopio tai tuloste. Rekisteröidyn oikeudesta
tarkastaa häntä koskevat, henkilörekisteriin
merkityt tiedot säädetään puolestaan henkilö-
tietolain 26 §:ssä ja tarkastusoikeuden toteut-
tamisesta saman lain 28 §:ssä. Rekisterinpitä-
jän on annettava ilman aiheetonta viivytystä
rekisteröidylle tilaisuus tutusta rekisteriin
merkittyihin tietoihin tai annettava tiedot
pyydettäessä kirjallisessa muodossa.

Oikeus tämän lain mukaisen vakuutuksen
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harjoittamiseen tehtiin mahdolliseksi vuoden
1999 alusta lukien myös ulkomaisille vakuu-
tusyhtiöille. Ne voivat harjoittaa tämän lain
mukaista vakuutusta Suomessa myös suoraan
ulkomailta käsin ilman Suomessa sijaitsevaa
toimipaikkaa. Tässä yhteydessä täytäntöön-
panoasetuksen 13 §:n 2 momenttiin tehtiin
muutoksia, joiden tarkoituksena oli turvata
työntekijälle käytännön mahdollisuudet saa-
da nähtäväkseen vakuutuslaitoksen hallussa
olevat, korvauspäätöstä koskevat alkuperäiset
asiakirjat. Nämä julkisuuslain ja henkilötieto-
lain edellä mainittuja säännöksiä täydentävät
määräykset siirretään ehdotettavaan pykälään
siten kirjoitettuina, että ne koskevat korvaus-
päätöksen lisäksi myös korvauskäsittelyn pe-
rusteena olevia asiakirjoja. Säännöksen mu-
kaan vakuutuslaitoksella ja Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liitolla on velvollisuus huolehtia
siitä, että työntekijä saa pyynnöstä viipymättä
hänen kotipaikkansa ja muut olosuhteet
huomioon ottaen sopivalla tavalla tilaisuuden
tutustua vakuutuslaitoksen hallussa oleviin,
korvausasiaa koskeviin asiakirjoihin.

Muilta osin työntekijän ja muun asianosai-
sen oikeudesta tietojen saamiseen ja tiedon
antamisesta asiakirjasta on säännöksen mu-
kaan voimassa, mitä julkisuuslaissa sääde-
tään. Julkisuuslain 11 §:n 1 momentin mu-
kaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka
oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee,
on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsi-
telleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin
julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on
voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.
Asianosaisen oikeutta tiedonsaantiin on kui-
tenkin rajoitettu mainitun pykälän 2 momen-
tissa muun muassa silloin, kun tiedon anta-
minen olisi vastoin erittäin tärkeätä yksityistä
etua. Näin ollen jokaisessa yksittäisessä ta-
pauksessa on erikseen harkittava, miltä osin
salassa pidettävien tietojen antaminen on pe-
rustellusti tarpeen asianosaisen oikeuksien
valvomiseksi ja onko tiettyjen tietojen anta-
minen tällöin vastoin esimerkiksi vahingoit-
tuneen työntekijän erittäin tärkeää etua. Tä-
mä koskee erityisesti terveystietoja ja muita
arkaluonteisia tietoja. Silloin, kun työnantaja
on asianosainen myös korvausasiassa, tällä
on tapaturmavakuutuslain 41 e §:ään perus-
tuva oikeus saada vakuutuslaitokselta korva-
usasiaa koskeva valituskelpoinen päätös. Täl-

löin on aina jokaisessa tapauksessa erikseen
arvioitava, minkälaisia tietoja työnantajalle
annettavaan päätökseen on perusteltua, mai-
nitut säännökset huomioon ottaen, sisällyttää.

Asianosaisella ei ole julkisuuslain 11 §:n 1
momentin 3 kohdan mukaan mainitun pykä-
län 1 momentin mukaista oikeutta tietojen
saantiin esittelymuistioon, ratkaisuehdotuk-
seen ja niihin verrattavaan muuhun, viran-
omaisen asian valmistelua varten laatimaan,
asiakirjaan ennen kuin asian käsittely on vi-
ranomaisessa päättynyt. Näin ollen työtapa-
turmassa vahingoittuneella tai muulla asian-
osaisella ei ole esimerkiksi oikeutta saada tie-
toa tapaturmavakuutuslaitoksen asiantuntija-
lääkärin korvausasiassa päätöksentekoa var-
ten antamasta lääketieteellisestä kannanotos-
ta, joka on tämän lain 41 d §:n mukaan mer-
kittävä asiakirjoihin, ennen kuin korvausasia
on vakuutuslaitoksen päätöksellä ratkaistu.

Jos vakuutuslaitos kieltäytyy tietojen anta-
misesta tai asianosaisen tarkastusoikeuden
toteuttamisesta, sen on annettava asiasta pää-
tös. Siihen voidaan hakea muutosta siten
kuin julkisuuslain 33 §:ssä säädetään. Ehdo-
tettavaan pykälään on selvyyden vuoksi otet-
tu erillinen viittaus työntekijän oikeudesta
tarkastaa häntä koskevat, vakuutuslaitoksen
ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton taikka
muun lain toimeenpanoon osallistuvan toi-
mielimen henkilörekisteriin talletetut tiedot
siten kuin siitä henkilötietolaissa säädetään.
Vakuutuslaitosten tulisi myös antaa henkilö-
kunnalleen ohjeistusta siitä, miten tarkastus-
oikeutta käytettäessä käytännössä menetel-
lään. Täytäntöönpanoasetuksen 13 §:n 2
momentti ehdotetaan kumottavaksi tarpeet-
tomana.

64 g §. Pykälä on uusi. Siihen siirretään
tarpeellisin osin täytäntöönpanoasetuksen
19 §:n nykyiset määräykset. Ne koskevat
työnantajan velvollisuutta pitää tapaturma-
luetteloa ja antaa siitä tietoja työsuojeluvi-
ranomaiselle, poliisille, työntekijöiden valit-
semalle työsuojeluvaltuutetulle sekä vakuu-
tuslaitoksille ja muutoksenhakuelimille.
Koska luettelon pitäminen edellyttää salassa
pidettävien tietojen käsittelyä, asiasta on pe-
rusteltua säätää lain tasolla. Ehdotetussa py-
kälässä säädettäisiin luettelonpidon tarkoi-
tuksesta ja tärkeimmistä luetteloon merkittä-
vistä tiedoista. Luetteloa pidettäisiin tapa-
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turmien ehkäisyä sekä korvaus- ja vakuutus-
asian selvittämistä varten. Luetteloon merkit-
tävät tiedot koskisivat työtapaturman sattu-
misaikaa, siihen johtaneita olosuhteita ja syi-
tä, työn laatua, jossa tapaturma sattui, työta-
paturman aiheuttamia vammoja. Lisäksi luet-
teloon merkittäisiin vahingoittuneen henkilö-
tunnus ja muut yksilöintitiedot. Mikäli se on
mahdollista, luetteloon olisi merkittävä myös
kahden tapaturman sattuessa paikalla olleen
henkilön nimi ja osoitetiedot. Luetteloon olisi
merkittävä muutkin edellä mainittuja tarkoi-
tuksia varten välttämättömät tiedot.

Säännös on kirjoitettu siten, että se mah-
dollistaa velvollisuuden täyttämisen myös
niin, että työnantaja tekee toimeksiantosopi-
muksen luettelon pitämisestä tapaturmava-
kuutusyhtiönsä kanssa. Työnantaja vastaa
kuitenkin velvollisuuden täyttämisestä ja lu-
ettelon on oltava aina työnantajalla käytettä-
vissä muun muassa työsuojeluviranomaisia
varten. Täytäntöönpanoasetuksen 19 § ehdo-
tetaan kumottavaksi tarpeettomana. Samoin
ehdotetaan kumottavaksi mainitun asetuksen
18 §, joka koskee työnantajan velvollisuutta
pitää kirjaa työntekijänsä saamasta palkasta
ja muista eduista, työssäolon ajasta ja työn
laadusta. Säännös on tarpeeton muun muas-
sa kirjanpitolain (1336/1997) ja työaikalain
(605/1996) vastaavien velvoitteiden vuoksi.

Pykälän 2 momentin mukaan tapaturma-
luettelo olisi salassapitosäännösten ja muiden
tiedon saantia koskevien rajoitusten estämät-
tä näytettävä pyydettäessä asianomaiselle
työsuojeluviranomaiselle, poliisille ja työnte-
kijöiden valitsemalle työsuojeluvaltuutetulle
niiden lailla säädettyjen tehtävien suoritta-
mista varten. Tapaturmavakuutuslaitoksella
ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla olisi
oikeus tarvittaessa saada tieto tapaturmaluet-
telosta 64 a §:n nojalla.

Pykälän 3 momentin mukaan tarkempia
määräyksiä tapaturmaluettelon pitämisestä ja
siihen merkittävistä tiedoista voitaisiin antaa
valtioneuvoston asetuksella.

64 h §. Pykälä on uusi. Sen 1 momentilla
selkeytetään julkisuuslain ja vakuutusyhtiö-
lain tietojen saamista ja antamista sekä salas-
sapitoa koskevien säännösten soveltamista
työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoon
liittyviin asiakirjoihin ja tietoihin. Työtapa-
turmavakuutuksen toimeenpano on lakiin pe-

rustuva julkinen tehtävä. Toimeenpano ta-
pahtuu yksityisissä vakuutusyhtiöissä ja Ta-
paturmavakuutuslaitosten liitossa. Työtapa-
turmavakuutusta toimeenpanevat vakuutus-
yhtiöt harjoittavat tämän ohella yleensä myös
muuta lakisääteistä vakuutusta, kuten liiken-
nevakuutusta sekä yksityistä vahinkovakuu-
tusta. Näihin vakuutusyhtiöihin sovelletaan
julkisuuslakia sen 4 §:n 2 momentin mukaan
silloin, kun ne tapaturmavakuutuslakia toi-
meenpannessaan käyttävät julkista valtaa.

Kuten esityksessä on aikaisemmin todettu,
julkisen vallan käytön keskeiseen sisältöön
on katsottu kuuluvan puuttuminen hallinto-
päätöksellä tai tosiasiallisella toimella yksi-
tyisen oikeusasemaan. Julkisen vallan käyt-
tönä pidetään muun muassa lain mukaisista
etuuksista päättämistä. Tapaturmavakuutus-
lain täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä
julkisen vallan käytön piiriin kuuluvat lähin-
nä korvausoikeuden ratkaisemiseen, korvaus-
ten myöntämiseen ja maksamiseen, vakuut-
tamisvelvollisuuden laiminlyöntiin sekä va-
kuutusmaksujen määräämiseen ja perimiseen
liittyvät tehtävät. Sen sijaan tämän lain mu-
kaiseen tilastointiin liittyviä tehtäviä ei voida
lähtökohtaisesti pitää julkisen vallan käyttö-
nä. Julkisen vallan käyttöön eivät kuulu
myöskään työtapaturmavakuutusta harjoitta-
van vakuutusyhtiön yhtiöoikeudelliseen pää-
töksentekoon ja hallintoon liittyvät tehtävät
eikä myöskään sen varojen sijoitustoiminta.
Ne eivät toisaalta myöskään kuulu tapatur-
mavakuutuslaissa säänneltyyn toimeenpa-
noon, vaan niistä säädetään vakuutusyhtiö-
laissa.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto hoitaa
osin vastaavanlaisia tehtäviä kuin työtapa-
turmavakuutusta harjoittava vakuutusyhtiö.
Siksi on perusteltua, että myös Tapaturmava-
kuutuslaitosten liiton kohdalla tapaturmava-
kuutusalain toimeenpanoon liittyvien asiakir-
jojen julkisuus määräytyisi samoin perustein
kuin tapaturmavakuutusyhtiöissä. Sen vuoksi
pykälän 1 momentissa säädetään vastaavasta
poikkeuksesta, joka on soveltamisalan suh-
teen tehty julkisuuslain 4 §:n 1 momentissa
Eläketurvakeskuksen osalta. Julkisuuslakia
sovellettaisiin Tapaturmavakuutuslaitosten
liittoon näin ollen vain siltä osin kuin se
käyttää tapaturmavakuutuslakia toimeenpan-
nessaan julkista valtaa. Selkeyden vuoksi
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momentissa säädetään tästä myös tapaturma-
vakuutuslaitosten osalta. Työtapaturmaturvan
toimeenpanoon osallistuvat myös tapaturma-
vakuutuslaissa säädetyt muutoksenhakueli-
met ja Valtiokonttori. Niiden toimintaan so-
velletaan julkisuuslakia sen 4 §:n 1 momen-
tin perusteella.

Tapaturmavakuutuslain 29 §:n mukaan ta-
paturmavakuutusta harjoittavaan vakuutusyh-
tiöön sovelletaan tapaturmavakuutuslain mu-
kaisen vakuutusliikkeen osalta myös vakuu-
tusyhtiölakia ja ulkomaiseen vakuutusyhti-
öön ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua
lakia, jollei tapaturmavakuutuslaista muuta
johdu. Mainitun viittaussäännöksen kautta
tapaturmavakuutuslain toimeenpanon osalta
tulisivat sovellettaviksi myös vakuutus-
yhtiölain 18 luvun 6 §, 6 b ja 6 c §:n sisältä-
mät, vaitiolovelvollisuutta ja niiden piiriin
kuuluvien tietojen luovuttamista koskevat
säännökset ilman edellä kumottavaksi ehdo-
tettua 56 a §:ää, joka sisältää tämän lain ny-
kyisen, vaitiolovelvollisuutta koskevan sään-
nöksen. Lisäksi sovellettavaksi tulisi vakuu-
tusyhtiölain 18 luvun 6 a §, joka koskee va-
kuutuslaitosten ja Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liiton toimintaa valvovan sosiaali- ja ter-
veysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston
oikeutta salassa pidettävien tietojen luovut-
tamiseen. Sama koskisi ulkomaisten yhtiöi-
den kohdalla ulkomaista vakuutusyhtiöistä
annetun lain 79 §:n 1 ja 4—6 momentin sekä
80 §:n vastaavia säännöksiä.

Vakuutusyhtiölain 18 luvun 6, 6 b ja
6 c §:n säännökset ja niitä vastaavat ulkomai-
sia vakuutusyhtiöitä koskevat säännökset ei-
vät kuitenkaan sellaisinaan sovellu, kuten
edellä todettiin, työtapaturmavakuutuksen
toimeenpanoon. Siksi momentissa säädetään,
ettei vakuutusyhtiölain ja ulkomaisista va-
kuutusyhtiöistä annetun lain viimeksi mainit-
tuja säännöksiä sovellettaisi vakuutusyhtiöis-
sä tapaturmavakuutuslakia täytäntöön panta-
essa. Siltä osin kuin kysymys on julkisen val-
lan käytöstä, tapaturmavakuutuslain toi-
meenpanoon liittyvien asiakirjojen ja tietojen
julkisuus määräytyisi vakuutuslaitoksessa ja
Tapaturmavakuutuslaitosten liitossa ehdote-
tun momentin mukaan julkisuuslain säännös-
ten mukaan, jollei tässä laissa tai muussa
laissa erikseen toisin säädetä.

Julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä

asiakirjoja ja niihin sisältyviä tietoja voidaan
luovuttaa ilman asianomaisen suostumusta
kuitenkin vain, jos tietojen antamisesta tai
oikeudesta tietojen saamiseen on laissa erik-
seen nimenomaisesti säädetty. Sen vuoksi
myös edellä mainittuihin vakuutusyhtiölain
säännöksiin sisältyvät määräykset tietojen
luovuttamisesta on soveltuvin osin sisällytet-
ty lähinnä tämän lain 64 c §:n säännöksiin.

Vakuutusyhtiölain 18 luvun 6, 6 b ja
6 c §:n vaitiolovelvollisuutta ja niiden piiriin
kuuluvien tietojen luovuttamista koskevat
säännökset jäisivät kuitenkin sovellettaviksi
tapaturmavakuutusyhtiöiden yhtiöoikeudelli-
seen päätöksentekoon ja hallintoon, niiden
varojen sijoittamiseen ja jälleenvakuuttami-
seen, koska tältä osin kysymys ei ole tapa-
turmavakuutuslaissa säädetystä toimeenpa-
nosta.

Pykälän 2 momentilla saatetaan julkisuus-
lain mukaiset salassapito- ja vaitiolovelvoit-
teet sekä hyväksikäyttökielto koskemaan yh-
denmukaisuuden vuoksi myös sellaisia tapa-
turmavakuutuslakia toimeenpantaessa saatuja
ja laadittuja asiakirjoja ja tietoja, jotka eivät
ole julkisen vallan käytön piiriin kuuluvaa
tehtävää varten laadittuja tai saatuja ja jotka
eivät siksi kuulu julkisuuslain soveltamispii-
riin. Määräys on tarpeen, koska näitä asiakir-
joja ja tietoja eivät pykälän 1 momentin mu-
kaan koske myöskään vakuutusyhtiölain 18
luvun vaitiolovelvollisuuteen liittyvät sään-
nökset. Momentin määräyksillä ulotetaan
vastaavasti myös julkisuuslain mukaisten sa-
lassapitovelvoitteiden rikkomista koskevat
rangaistussäännökset koskemaan momentissa
säädetyn salassapito- ja vaitiolovelvollisuu-
den sekä hyväksikäyttökiellon rikkomista.
Lisäksi myös julkisuuslain 7 luvun määräyk-
set salassapidosta poikkeamisesta saatetaan
koskemaan soveltuvin osin momentissa tar-
koitettuja tietoja. Tämä merkitsee sitä, että
mainittuja tietoja voidaan luovuttaa vain sen
suostumuksella, jonka etujen suojaamiseksi
salassapitovelvollisuudesta on säädetty taik-
ka jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tie-
don saamiseen on tässä tai muussa laissa ni-
menomaisesti säädetty. Momentin määräyk-
sillä yhdenmukaistetaan tapaturmavakuutus-
lain toimeenpanoon liittyvät salassapito-
velvoitteet ja niiden rikkomista koskevat
säännökset. Ehdotetulla 2 momentilla ei ole
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kuitenkaan tarkoitus muutoin laajentaa jul-
kisuuslain soveltamista tapaturmavakuutus-
yhtiöihin ja Tapaturmavakuutuslaitosten liit-
toon. Siten laajennus ei koske esimerkiksi
julkisuuslain mukaista julkisuusperiaatetta ja
muita siihen sisältyviä velvoitteita.

Pykälän 3 momentissa säädetään eräin osin
laajemmasta asiakirjan salassapidosta kuin
julkisuuslaissa. Julkisuuslaissa säädetään sa-
lassa pidettäviksi yksityisen liike- ja ammat-
tisalaisuuden sisältävät asiakirjat. Niiden li-
säksi salassa pidettäviksi säädetään sellaiset
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vas-
taavasta yksityistä elinkeinotoiminta koske-
vasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä ai-
heuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista
vahinkoa ja kysymys ei ole kuluttajien ter-
veyden tai ympäristön terveellisyyden suo-
jaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien
oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä
tiedoista tai elinkeinonharjoittajan velvolli-
suuksia ja niiden hoitamista koskevista tie-
doista. Julkisuuslain perustelujen mukaan lii-
ke- ja ammattisalaisuuden käsite on varsin
suppea. Muut kuin sellaisiksi katsottavat, yk-
sityistä elinkeinotoiminta koskevat, tapatur-
mavakuutuksen toimeenpanoon liittyvät tie-
dot olisivat siten lähtökohtaisesti julkisia, jos
tietojen luovuttaminen niistä ei aiheuttaisi
elinkeinonharjoittajalle konkreettista talou-
dellista vahinkoa.

Tapaturmavakuutuslain toimeenpanon yh-
teydessä saatujen, vakuutuksenottajan talou-
dellista asemaa kuvaavien tietojen kohdalla
ei ole yleistä julkisuustarvetta. Sama koskee
myös muun kuin vakuutuksenottajan asemas-
sa olevan työnantajan taloudellista asemaa
koskevia tietoja. Muun kuin vakuutuksenot-
tajana olevan työnantajan taloudelliseen
asemaa kuvaavia tietoja voidaan tarvita pe-
rusteena esimerkiksi vahingoittuneen ansi-
onmenetyskorvausta määrättäessä. Kysymys
voi olla muun muassa siitä, maksetaan yri-
tyksessä tulospalkkioita ja niiden määrästä.
Siksi julkisuuslain mukaista salassapitovel-
vollisuutta laajennettaisiin pykälän 3 momen-
tissa. Laajennus vastaisi vakuutusyhtiölain
18 luvun 6 §:n salassapitosäännöstä. Tämän
lain mukaisen vakuutuksen voi ottaa omaa
työtään varten vapaaehtoisesti myös elinkei-
nonharjoittajana taikka yhtiömuodossa toi-
mintaa harjoittava yrittäjä, jolla ei ole palve-

luksessaan työntekijöitä. Siksi säännöksessä
mainitaan sekä työnantaja että vakuutuk-
senottaja. Työnantajan ja vakuutuksenottajan
taloudellista asemaa koskevalla tiedolla tar-
koitetaan esimerkiksi tietoa vakuutusmaksun
perusteena käytetystä, työntekijöille makse-
tusta palkkasummasta, palkkojen määräyty-
misperusteista ja työnantajan tapaturmava-
kuutusmaksun määrästä. Ehdotettua poikke-
usta lukuun ottamatta tapaturmavakuutuslain
toimeenpanossa salassa pidettävät asiakirjat
ja tiedot määräytyvät julkisuuslain 24 §:n
mukaan.

64 i §. Pykälä on uusi. Siinä säädetään tie-
tojen antamisesta teknisen käyttöyhteyden
avulla. Pykälässä laajennettaisiin julkisuus-
lain 29 §:n 3 momentin mukaista oikeutta tie-
tojen saamiseen teknisen käyttöyhteyden
avulla. Mainitun säännöksen mukaan viran-
omainen voi antaa toiselle viranomaiselle
teknisen käyttöyhteyden henkilörekisterinsä
sellaisiin tietoihin, jotka toisen viranomaisen
on laissa erikseen säädetyn tehtävän mukaan
otettava päätöksenteossaan huomioon. Jos
tällöin on kuitenkin kysymys salassa pidettä-
vistä tiedoista, tietoja saa teknisen käyttöyh-
teyden avulla hakea vain sellaisista
henkilöistä, jotka ovat antaneet siihen suos-
tumuksensa tai salassa pidettävien tietojen
luovuttamisesta on erikseen nimenomaisesti
säädetty toisin.

Tämän lain mukaiset korvaukset on otetta-
va huomioon muiden lakisääteisten sosiaali-
vakuutusjärjestelmien etuuksia maksettaessa.
Työtapaturmakorvausta maksetaan vuosittain
lähes 150 000 työtapaturman ja ammattitau-
din johdosta. Lakisääteisen sosiaaliturvan
luonne ja sen toimeenpanolle asetetut nope-
us- ja tehokkuusvaatimukset ja asioiden run-
saslukuisuus edellyttävät, että tiedot, jotka
sosiaalivakuutusjärjestelmillä on oikeus teh-
täviensä toimeenpanoa lain perusteella saada,
voivat liikkua mahdollisimman nopeasti ja
joustavasti ilman asianomaisen suostumusta
silloinkin, kun tiedot ovat salassa pidettäviä.
Sosiaalivakuutusjärjestelmien toimeenpano
käsittää usein varsinaisen päätöksenteon li-
säksi myös muita laissa säädettyjä toimeen-
panotehtäviä. Siksi oikeutta tietojen saantiin
teknisen käyttöyhteyden avulla ei ole perus-
teltua rajoittaa vain päätöksentekoa varten
tarvittaviin tietoihin niin kuin julkisuuslain
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29 §:n 3 momentissa.
Ehdotetun pykälän 1 momentissa säädetään

edellytyksistä, joilla tapaturmavakuutusyhtiö
ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto voivat
avata teknisen käyttöyhteyden. Momentin 1
kohdan mukaan tapaturmavakuutuslaitos ja
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto voivat ava-
ta teknisen käyttöyhteyden lakisääteistä va-
kuutusta toimeenpanevalle yhteisölle tai lai-
tokselle henkilörekisterinsä sellaisiin tietoi-
hin, jotka näillä yhteisöillä ja laitoksilla on
muutoinkin oikeus saada tämän tai muun lain
perusteella tehtäviensä toimeenpanoa varten.

Momentin 2 kohdassa säädetään vastaavas-
ta oikeudesta tietojen luovuttamiseen tekni-
sen käyttöyhteyden avulla 64 c §:n 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille ja
toimielimille Suomea sitovien sosiaaliturva-
sopimusten ja sosiaaliturvaa koskevien kan-
sanvälisten säädösten mukaisten tehtävien
hoitamista varten.

Pykälän 2 momentissa säädetään oikeudes-
ta hakea 1 momentin mukaan avatun teknisen
käyttöyhteyden avulla salassa pidettäviä hen-
kilötietoja myös ilman sen suostumusta, jon-
ka etujen suojaamiseksi salassapidosta on
säädetty.

Teknisen käyttöyhteyden saajan on jul-
kisuuslain 13 §:n 2 momentin ja hyvää tie-
donhallintatapaa koskevan 18 §:n perusteella
annettava ennen käyttöyhteyden avaamista
sen avaajalle selvitys siitä, että tietojen suo-
jauksesta huolehditaan asianmukaisesti.
Henkilötietolain 32 §:n perusteella rekiste-
rinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tekniset
ja organisatoriset toimenpiteet henkilötieto-
jen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tie-
toihin tai muulta laittomalta käsittelyltä myös
silloin, kun kysymys on teknisestä käyttöyh-
teydestä. Toimenpiteiden toteuttamisessa on
otettava huomioon muun muassa käytettävis-
sä olevat tekniset mahdollisuudet, toimen-
piteiden aiheuttamat kustannukset, käsiteltä-
vien tietojen laatu, määrä ja ikä sekä käyt-
töyhteyden merkitys yksityisyyden suojan
kannalta. Teknisen käyttöyhteyden avaajan
on myös omalta osaltaan varmistettava tieto-
jen suojaus. Teknisen käyttöyhteyden avaa-
misesta sovittaessa olisi määriteltävä käyt-
töyhteyden voimassaoloaika, henkilöt, jotka
saavat yhteyttä käyttää, vastuukysymykset ja
muut käyttöedellytykset. Tämän lisäksi so-

pimuksessa tulisi määritellä, miten tietojen
suojaaminen ja salassapito toteutetaan, miten
seuranta järjestetään sekä väärinkäytösten
seuraamukset. Ehdotettu pykälä koskee tek-
nisen käyttöyhteyden avaamista myös vakuu-
tuskonserneissa ja erilaisissa yhteenliittymis-
sä, joihin tämän lain mukaista vakuutusta
harjoittava vakuutusyhtiö voi kuulua.

65 §. Pykälän sisältää tarkistettuina nykyi-
set määräykset työnantajan velvollisuudesta
pitää työpaikalla näkyvillä tämä laki ja kor-
vauksen hakemista varten tarvittava tieto ky-
seisen työn vakuuttaneesta vakuutuslaitok-
sesta. Pykälään on lisätty nykyisin täytän-
töönpanoasetuksen 21 §:ssä oleva määräys.
Sen mukaan työnantajan on huolehdittava
siitä, että työpaikalla on nähtävillä tieto siitä,
sisältääkö työnantajan vakuutus 12 §:n 1
momentissa säädetyn työnantajan omavas-
tuun.

Pykälässä säädetään lisäksi työnantajan
velvollisuudesta pitää työpaikalla nähtävänä
tämän lain mukaista vahingoittuneen henki-
lötietojen käsittelyä koskeva informaatio.
Sen vakuutusyhtiö on velvollinen ehdotetun
31 §:n 3 momentin mukaan antamaan vakuu-
tuksen ottavalle työnantajalle. Pykälässä sää-
detään lisäksi asianomaisen työsuojeluviran-
omaisen velvollisuudesta valvoa, että työnan-
taja täyttää pykälässä säädetyt velvollisuudet.
Työsuojeluviranomaisen valvontavelvolli-
suudesta säädetään nykyisin täytäntöön-
panoasetuksen 22 §:n 2 momentissa. Se ja
täytäntöönpanoasetuksen 21 § ehdotetaan
kumottaviksi tarpeettomina.

1.2. Maatalousyrittäjien tapaturmava-
kuutuslaki

7 §. Pykälän 3 momenttiin tehdään sään-
nösviittausta koskeva tekninen korjaus.
Pykälän 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua
maatalousyrittäjien eläkelain mukaista työ-
kyvyttömyyseläkettä koskevan eläkelaitok-
sen tai muutoksenhakuelimen päätöksen tie-
doksisaantiin sovelletaan, mitä ehdotetun ta-
paturmavakuutuslain 53 c §:n 6 momentissa
säädetään. Tällaisen päätöksen katsotaan tul-
leen maatalousyrittäjän tiedoksi, jos ei muuta
näytetä viimeistään seitsemäntenä päivänä
sen päivän jälkeen, jona päätös on postitettu
hänen ilmoittamaan osoitteeseen.
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8 §. Lailla 330/1985 kumotun 8 §:n tilalle
ehdotetaan otettavaksi uusi 8 §. Siinä sääde-
tään, kuinka korvausta työvahingosta hae-
taan. Maatalousyrittäjän on toimitettava työ-
vahinkoa koskeva vahinkoilmoitus maatalo-
usyrittäjien tapaturmavakuutuslaitokselle.
Vahinkoilmoituksella annetaan maatalous-
yrittäjien tapaturmavakuutuslaitokselle kor-
vauskäsittelyä varten välttämättömät perus-
tiedot. Vahinkoilmoitukseen on merkittävä
pykälän mukaan vahingoittuneen nimi, hen-
kilötunnus sekä tämän muut yksilöinti- ja yh-
teystiedot, kuten nimi, osoite ja pankki- tai
muu maksuyhteys. Vahinkoilmoitukseen on
merkittävä myös työvahingon laatua, syitä ja
sattumisolosuhteita koskevat tiedot sekä tieto
vahingoittuneen muusta yrittäjätoiminnasta
ja työsuhteista. Tapaturma laadulla tarkoite-
taan tietoja vahingon sattumismekanismista
ja aiheutuneen vamman tai sairauden koh-
dentumisesta. Tarkemmat tiedot vammasta ja
sairaudesta saadaan erikseen muun muassa
vahingoittuneen hoitoon osallistuneelta lää-
käriltä. Tiedot ovat välttämättömiä korvaus-
velvollisuuden ratkaisemiseksi. Tietoa va-
hingoittuneen työsuhteista ja muusta yrittäjä-
työstä tarvitaan muun muassa ansionmene-
tyskorvauksen suuruutta määrättäessä, koska
myös niistä saadut ansiot voivat vaikuttaa
korvauksen määrään. Pykälän luettelo tie-
doista ei ole tyhjentävä, vaan vahinkoilmoi-
tuksella on annettava muutkin korvausasiain
ratkaisemista ja korvauksen maksamista var-
ten välttämättömät tiedot. Pykälään sisältyy
myös valtuutus säätää valtioneuvoston ase-
tuksella tarkemmin vahinkoilmoitukseen
merkittävistä tiedoista. Lisäksi sosiaali- ja
terveysministeriö vahvistaisi maatalousyrittä-
jien tapaturmavakuutuslaitoksen hakemuk-
sesta vahinkoilmoituksen kaavan. Muut kor-
vauskäsittelyssä tarvittavat tiedot maatalous-
yrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksella on
oikeus saada pyynnöstä lain 9 §:n ja tapatur-
mavakuutuslain 64 a §:n nojalla.

9 §. Pykälän 1 momentin viittaussäännöstä
muutettaisiin siten, että maatalousyrittäjää,
hänen perheenjäsentään ja maatalousyrittäji-
en tapaturmavakuutuslaitosta koskevat sovel-
tuvin osin tapaturmavakuutuslakiin tässä esi-
tyksessä ehdotetut säännökset asiakirjojen ja
tietojen salassapitovelvoitteista ja niiden rik-
komisesta sekä tiedonsaantioikeuksista ja

-velvollisuuksista. Maatalousyrittäjä on siten
muun muassa velvollinen antamaan maatalo-
usyrittäjien tapaturmavakuutuslaitokselle va-
kuutuksen hoitoa, vakuutusmaksun määrää-
mistä ja korvausasian ratkaisua varten tarvit-
tavat tiedot sekä ilmoittamaan korvaukseen
vaikuttavissa olosuhteissa tapahtuvista muu-
toksista. Vastaavasti maatalousyrittäjällä on
oikeus saada maatalousyrittäjien tapaturma-
vakuutuslaitokselta sen hallussa olevat, käsi-
teltävää asiaa koskevat tiedot siten kuin tapa-
turmavakuutuslaissa säädetään. Tiedot voivat
liittyä muun muassa vakuuttamisvelvollisuu-
teen, vakuutusmaksuun ja korvausasiaan.
Maatalousyrittäjän oikeudesta tarkastaa häntä
itseään koskevat, maatalousyrittäjien tapa-
turmavakuutuslaitoksen henkilörekistereihin
merkityt tiedot ja rekisterinpitäjän velvolli-
suudesta informoida rekisteröityä tietojen kä-
sittelystä sekä muista rekisterinpitäjän
velvollisuuksista on voimassa, mitä
henkilötietolaissa säädetään.

Pykälän 2 momentin sanamuoto tarkiste-
taan.

19 §. Pykälässä säädetään maatalousyrittä-
jien tapaturmavakuutuslaitokselle oikeus
käyttää yksittäisessä tapauksessa tämän lain
mukaista vakuutus- tai korvausasiaa ratkais-
tessaan sellaisia tietoja, jotka se on saanut
muussa laissa säädetyn tehtävän suorittamista
varten. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuu-
tusasetuksen mukaan maatalousyrittäjien ta-
paturmavakuutuslaitoksena toimii Maatalo-
usyrittäjien eläkelaitos. Se huolehtii myös
muun muassa maatalousyrittäjien eläkelain
toimeenpanosta. Esimerkkinä säännöksen
tarkoittamasta tietojen hyväksikäytöstä voi-
daan mainita maatalousyrittäjien eläkelain
mukaista eläkettä varten toimitettujen,
maatalousyrittäjän terveydentilaa taikka tilan
toimintaa koskevien asiakirjojen hyödyntä-
minen maatalousyrittäjien tapaturmavakuu-
tuslain mukaisen korvausasian yhteydessä.

Edellytyksenä tietojen hyväksikäytölle on,
että tiedot ilmeisesti vaikuttavat tämän lain
mukaisen asian ratkaisuun ja ne on lain mu-
kaan otettava huomioon päätöksenteossa se-
kä lisäksi että maatalousyrittäjien tapaturma-
vakuutuslaitoksella olisi oikeus saada tiedot
muutoinkin erikseen. Säännöksen tarkoituk-
sena on ehkäistä päällekkäistä hallinnollista
työtä, jota samojen tietojen hankkiminen
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erikseen jokaista maatalousyrittäjien tapa-
turmavakuutuslaitoksen hoitamaa eri tehtä-
vää varten aiheuttaisi. Menettely nopeuttaa
samalla asioiden käsittelyä ja ehkäisee turhi-
en kustannusten syntymistä. Pykälässä sääde-
tään kuitenkin maatalousyrittäjien tapatur-
mavakuutuslaitokselle velvollisuus ilmoittaa
asianomaiselle maatalousyrittäjälle ja hänen
perheyrityksensä jäsenelle säännöksen tar-
koittamasta tietojen mahdollisesta käytöstä
etukäteen.

22 §. Pykälän 1 momentin viittaussäännök-
siin tehdään tapaturmavakuutuslakiin ehdo-
tettujen säännösten edellyttämät muutokset.
Niistä poistetaan työntekijäin eläkelain
(395/1961) 18 §:n 1 momentti, koska sen si-
jaan sovellettaisiin tapaturmavakuutuslain
55 §:n 1 momenttiin ehdotettua rangaistus-
säännöstä. Siinä säädetään rangaistus työnan-
tajan tapaturmavakuutuslakiin perustuvan
tietojenantovelvollisuuden rikkomisesta.
Rangaistussäännöstä voitaisiin soveltaa maa-
talousyrittäjän kohdalla muun muassa vakuu-
tusmaksuun vaikuttavien virheellisten tieto-
jen antamiseen.

Momenttiin lisättäisiin viittaus tapaturma-
vakuutuslain 64 h §:ään. Sen kautta tulevat
sovellettaviksi tapaturmavakuutuslain toi-
meenpanossa noudatettavat asiakirjojen ja
tietojen salassapitoa sekä niiden rikkomista
koskevat säännökset. Lisäksi momenttiin li-
sätään viittaus tapaturmavakuutuslain ehdo-
tettuun 30 b §:ään, joka koskee maatalous-
yrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen kuu-
lumista Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon.
Momentista poistetaan viittaus mainitun lain
37 §:ään. Se koskee vakuutuslaitoksen oike-
utta vakuutusmaksun arvioimiseen ja korot-
tamiseen, jos vakuutusmaksun määräämisek-
si tarvittavien tietojen antaminen on laimin-
lyöty. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuu-
tuslain nykyisessä 18 §:n 1 momentissa viita-
taan tältä osin maatalousyrittäjien eläkelain
12 §:ään, jossa säädetään vastaavasta menet-
telystä maatalousyrittäjien eläkelain mukai-
sen vakuutusmaksun osalta. Näin ollen viit-
taus 37 §:ään on tarpeeton. Samoin on pois-
tettu viittaus tapaturmavakuutuslain
56 a §:ään, koska se on ehdotettu kumotta-
vaksi. Momenttiin lisättäisiin viittaus tapa-
turmavakuutuslain 64 i §:ään, joka koskee
oikeutta antaa tietoja teknisen käyttöyhtey-

den avulla.
Momentista poistetaan viittaus tapaturma-

vakuutuslain 64, 64 a, 65 a ja 65 b §:ään tar-
peettomana. Maatalousyrittäjien tapaturma-
vakuutuslaitos pitää tämän pykälän 3 mo-
mentin mukaan itse vahinkotilastoa maatalo-
usyrittäjien työvahingoista ja niiden perus-
teella maksetuista korvauksista. Maatalous-
yrittäjien eläkelaitos ei nykyisin osallistu
käytännössä Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
ton työtapaturma- ja ammattitautitilastointiin.
Viittaus tietojensaantioikeutta koskevaan ta-
paturmavakuutuslain 64 a §:ään on tarpeeton
edellä tämän lain 9 §:ään ehdotettujen viit-
taussäännösten vuoksi. Tapaturmavakuutus-
lain 65 a ja 65 b § ehdotetaan tapaturma-
vakuutuslakia koskevassa esityksessä kumot-
taviksi.

Pykälän 2 momenttiin tehtäisiin 1 momen-
tin viittaussäännöksiin ehdotetuista muutok-
sista johtuvat korjaukset. Säännös koskee sii-
nä mainittujen, työntekijäin eläkelain ja tapa-
turmavakuutuslain työnantajaa koskevien
määräysten soveltamista maatalousyrittäjään.

Pykälän 3 momenttista on poistettu määrä-
ys, joka oikeuttaa maatalousyrittäjien tapa-
turmavakuutuslaitoksen antamaan tietoja
maatalousyrittäjille sattuneista vahingoista ja
niistä maksetuista korvauksista Tapaturma-
vakuutuslaitosten liitolle. Maatalousyrittäjien
tapaturmavakuutuslaitos pitää, kuten edellä
todettiin, mainittua tilastoa itse. Sen sijaan on
tarpeen säilyttää oikeus antaa näitä tietoja sa-
lassapitosäännösten ja muiden tiedonsaantia
koskevien rajoitusten estämättä Tilastokes-
kukselle tapaturmavakuutuslain 64 d §:n 1
kohdassa säädettyä tarkoitusta varten.

2. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan saman-
aikaisesti mahdollisimman pian sen jälkeen,
kun ne on hyväksytty. Lakia tapaturmava-
kuutuslain muuttamisesta sovellettaisiin
myös ennen sen voimaantuloa sattuneisiin
työtapaturmiin ja ennen sen voimaantuloa
ilmenneisiin ammattitauteihin. Lailla kumot-
taisiin tapaturmavakuutuslain täytäntöön-
panosta annetun asetuksen 3, 5, 7, 8, 10—15,
17—22 § ja 25 § tarpeettomina, koska niihin
sisältyvät määräykset on siirretty, siltä osin
kuin ne ovat edelleen tarpeellisia tapaturma-
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vakuutuslakiin. Lisäksi kumottaisiin tapa-
turma-asiain korvauslautakunnan säännöistä
annetun asetuksen 1 § sekä Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liiton säännöistä annetun asetuk-
sen 2 ja 4 § tarpeettomina, koska niiden sisäl-
tämät määräykset sisältyvät tarpeellisin osin
tapaturmavakuutuslakiin ehdotettuihin sään-
nöksiin.

Lakia maatalousyrittäjien tapaturmavakuu-
tuslain muuttamisesta sovellettaisiin myös
ennen sen voimaantuloa sattuneisiin työva-
hinkoihin. Lisäksi maatalousyrittäjien tapa-
turmavakuutusasetuksen 2—5 ja 10 §
ehdotetaan kumottaviksi
tapaturmavakuutuslakiin ja
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 9
ja 22 §:n viittaussäännöksiin ehdotettujen
muutosten vuoksi tarpeettomina. Mainitun
asetuksen 2 §:n määräykset tilastotietojen
toimittamisesta ovat tarpeettomia, koska so-
siaali- ja terveysministeriö ei enää laadi siinä
tarkoitettua tilastoa. Asetuksen 3 ja 4 § on
tarpeeton, koska maatalousyrittäjällä on oi-
keus saada ehdotettujen viittaussäännösten
perusteella muutoinkin vakuutusmaksuvel-
vollisuuttaan ja korvausoikeutta koskevat
tiedot. Lisäksi maatalousyrittäjien tapatur-
mavakuutuslain voimassa olevan 18 §:n 1
momentin mukaan mainitun lain mukaiseen
vakuutusmaksuun sovelletaan vastaavasti,
mitä maatalousyrittäjien eläkelaissa sääde-
tään sen mukaisista vakuutusmaksuista. Maa-
talousyrittäjien tapaturmavakuutusasetuksen
5 §:n säännökset ovat tarpeettomia, koska ta-
paturmavakuutuslain täytäntöönpanosta an-
netun asetuksen säännökset on pääosin ehdo-
tettu tässä esityksessä kumottaviksi. Myös
asetuksen 10 § on tarpeeton, koska siltä osin
noudatetaan tämän maatalousyrittäjien tapa-
turmavakuutuslain 9 §:ään ehdotetun viit-

taussäännöksen perusteella tapaturmavakuu-
tuslain mukaista menettelyä.

3. Säätämisjärjes tys

Perustuslain 2 luvussa säädetään perusoi-
keuksista. Ehdotetuissa tietojen saantia, luo-
vuttamista ja salassapitoa koskevissa sään-
nöksissä on otettu huomioon, mitä yksityis-
elämän suojasta on säädetty perustuslain
10 §:ssä. Yksityiselämän suojaan puuttumi-
sen sallivuutta on arvioitu perusoikeuksien
yleisten rajoitusedellytysten valossa. Erityi-
sesti on otettu huomioon lailla säätämisen
vaatimus.

Perustuslakivaliokunta on muun muassa
hallituksen esityksestä laeiksi sosiaalihuollon
asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosi-
aalihuoltolain muuttamisesta ja eräiksi niihin
liittyviksi laeiksi (HE 137/1999 vp) antamas-
saan lausunnossa (7/2000 vp) ottanut kantaa
sosiaalihuollon toimeenpanossa käsiteltävien
tietojen saamiseen, luovuttamiseen ja salas-
sapitoon.

Ehdotetuissa lain muutoksissa on otettu eri-
tyisesti huomioon myös perustuslain 80 §.

Hallituksen käsityksen mukaan ehdotetut
lait eivät loukkaa perustuslaissa säädettyjä
perusoikeuksia eivätkä muutenkaan ole pe-
rustuslain vastaisia ja ne voidaan siten käsi-
tellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.
Hallitus pitää kuitenkin suotavana, että asias-
ta pyydetään perustuslakivaliokunnan
lausunto.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset

1.

Laki

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1984 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 56, 56 a,

65 a ja 65 b §, sellaisina kuin niistä ovat 56 a § laissa 39/1988 ja 65 a ja 65 b § laissa
1204/1996,

muutetaan 30 §:n 1 momentti, 30 a, 30 b, 37, 38 d ja 39 §, 47 §:n 3 momentti, 53 §:n 6 mo-
mentti, 53 c §:n 2 ja 6 momentti, 53 g §:n 3 momentti sekä 55, 64, 64 a, 64 b ja 65 §,

sellaisina kuin niistä ovat 30 §:n 1 momentti ja 47 §:n 3 momentti laissa 483/2001, 30 a,
30 b, 37, 64, 64 a, 64 b ja 65 § mainitussa laissa 1204/1996, 38 d § laissa 1086/1996, 39 § la-
eissa 738/1966, 495/1995 ja 526/1981, 53 §:n 6 momentti laissa 297/1999 sekä 53 c §:n 2 ja 6
momentti ja 53 g §:n 3 momentti laissa 893/1994 sekä

lisätään 8 §:ään uusi 3 momentti, 12 §:ään sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa
1204/1996 ja 483/2001, uusi 6 momentti, lakiin uusi 30 c ja 30 d §, 31 §:ään, sellaisena kuin
se on mainitussa laissa 1204/1996, uusi 3 momentti, 41 §:ään sellaisena kuin se on osaksi lais-
sa 1642/1992 ja mainitussa laissa 1204/1996, uusi 6 momentti, mainitulla lailla 1204/1996
kumotun 45 §:n tilalle uusi 45 §, 53 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 526/1981,
893/1994, 297/1999 ja 483/2001, uusi 7 momentti ja lakiin uusi 64 c—64 i § seuraavasti:

8 §
— — — — — — — — — — — — — —

Asianomaisen työsuojeluviranomaisen on
valvottava, että työnantajat täyttävät tämän
lain mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa.
Työsuojeluviranomaisen on viipymättä il-
moitettava vakuuttamisvelvollisuuden lai-
minlyönnistä Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
tolle 36 §:n mukaisia toimenpiteitä varten.

12 §
— — — — — — — — — — — — — —

Työnantajan on suoritettava 1 ja 2 momen-
tin perusteella maksettava korvaus viipymät-
tä sen jälkeen, kun vakuutuslaitos on päätök-
sellään katsonut tapaturman tämän lain mu-
kaan korvattavaksi.

30 §
Valtion ollessa korvausvelvollinen työtapa-

turman tai ammattitaudin johdosta korvauk-
sen suorittaa Valtiokonttori. Valtiokonttorista
on tällöin soveltuvin osin voimassa, mitä täs-
sä laissa säädetään vakuutuslaitoksesta. Val-
tiokonttoriin ei kuitenkaan sovelleta 29 §:n 3
momenttia, 41 b §:n 2 ja 4—6 momenttia ei-
kä 64 h §:n 1 ja 2 momenttia.
— — — — — — — — — — — — — —

30 a §
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto hoitaa

tämän lain mukaista vakuutusta harjoittavien
vakuutuslaitosten yhteistoimintaa edellyttä-
viä tehtäviä.
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Sen lisäksi, mitä tehtävistä tässä tai muussa
laissa säädetään Tapaturmavakuutuslaitosten
liitto:

1) hoitaa työtapaturma- ja ammattitautiasi-
oissa sosiaaliturvaa koskevasta kansainväli-
sestä säädöksestä asuin- ja oleskelupaikan
laitokselle johtuvia tehtäviä;

2) toimii Suomea sitovissa sosiaaliturvaso-
pimuksissa tarkoitettuna yhteyselimenä työ-
tapaturma- ja ammattitautiasioissa sekä osal-
listuu näitä sopimuksia koskeviin Suomen ja
muun valtion välisiin neuvotteluihin;

3) antaa vakuutuslaitoksille tämän lain mu-
kaisen vakuutuksen toimeenpanoa koskevia
ohjeita;

4) suorittaa 60 §:n 6 momentissa tarkoitet-
tujen korotusten ja korvausten laskentaan,
perimiseen ja tilittämiseen liittyvät tehtävät;

5) huolehtii tapaturmalautakunnan kustan-
nuksia varten tarvittavien varojen perimisestä
vakuutuslaitoksilta; sekä

6) toimii suurvahinkojen tasoittamiseksi si-
tä haluavien vakuutuslaitosten yhteiselimenä.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hoitaes-
sa tämän lain mukaiseen korvaus- tai vakuut-
tamisvelvollisuuteen liittyviä tehtäviä siitä on
soveltuvin osin voimassa, mitä tässä laissa
säädetään vakuutuslaitoksista.

30 b §
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimie-

limiä ovat yleiskokous ja hallitus. Liiton toi-
mintaa johtaa hallituksen alaisena toimitus-
johtaja. Liitossa toimii lisäksi tapatur-
ma-asiain korvauslautakunta.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hallituk-
seen kuuluu enintään 13 varsinaista jäsentä.
Heistä enintään seitsemän edustaa Tapatur-
mavakuutuslaitosten liiton jäsenlaitoksia se-
kä kolme työnantajien ja kolme työntekijöi-
den ja toimihenkilöiden keskeisimpiä keskus-
järjestöjä. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja valinnan vahvistaa sosiaa-
li- ja terveysministeriö. Lisäksi hallitukseen
kuuluu enintään viisi varajäsentä, joista yksi
edustaa työnantajien ja yksi työntekijöiden ja
toimihenkilöiden keskeisimpiä keskusjärjes-
töjä sekä yksi maatalousyrittäjien taloudelli-
sia etuja valvovaa edustavinta järjestöä.

Kaikkien tämän lain mukaista vakuutusta
harjoittavien vakuutuslaitosten on kuuluttava
Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon ja osal-

listuttava sen tehtävistä aiheutuviin kustan-
nuksiin siten kuin tässä laissa säädetään. Ta-
paturmavakuutuslaitosten liittoon kuuluvat
lisäksi Valtiokonttori ja maatalousyrittäjien
tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu maatalo-
usyrittäjien tapaturmavakuutuslaitos. Valtio-
konttori osallistuu Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liiton toimintaan ja kustannuksiin vain
siltä osin kuin ne liittyvät Valtiokonttorin
tästä laista johtuvien tehtävien toimeenpa-
noon. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuu-
tuslaitoksen osallistumisesta Tapaturmava-
kuutuslaitosten liiton toimintaan ja sen kus-
tannuksiin säädetään lailla erikseen.

Tarkempia säännöksiä Tapaturmavakuutus-
laitosten liiton hallinnosta ja tehtävistä anne-
taan liiton säännöissä. Ne säädetään valtio-
neuvoston asetuksella sen jälkeen, kun liitto
on tehnyt niistä ehdotuksen sosiaali- ja terve-
ysministeriölle.

30 c §
Tapaturma-asiain korvauslautakunnan teh-

tävänä on edistää tämän lain mukaisen kor-
vaustoimen yhtenäisyyttä antamalla yleisoh-
jeita ja lausuntoja. Lautakunta antaa lisäksi
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle lausunto-
ja tämän lain mukaista vakuutta-
misvelvollisuutta koskevissa asioissa.

Vakuutuslaitoksen on ennen tähän lakiin
perustuvan korvausasian ratkaisua pyydettä-
vä päätösehdotuksestaan tapaturma-asiain
korvauslautakunnan lausunto, jos asia sisäl-
tää periaatteellisen lääketieteellisen tai oi-
keudellisen kysymyksen taikka jos asian kä-
sittely lautakunnassa on muutoin tarpeen
korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämi-
seksi. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton on
pyydettävä lautakunnan lausunto myös 11
a §:ssä tarkoitetusta tämän lain soveltamista
koskevasta asiasta. Sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksella annetaan tarkemmat sään-
nökset asioista, joista on pyydettävä lauta-
kunnan lausunto.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnalla on
oikeus korvaustoimen yhtenäisyyden edistä-
miseksi velvoittaa vakuutuslaitokset pyytä-
mään lautakunnan lausunto muustakin kuin 2
momentissa tarkoitetusta korvauspäätösehdo-
tuksesta. Vakuutuslaitoksella on oikeus pyy-
tää lautakunnan lausunto muustakin kuin 2
momentissa tarkoitetusta korvauspäätösehdo-
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tuksesta. Myös tämän lain mukainen muu-
toksenhakuelin voi käsiteltävänään olevassa
valitusasiassa pyytää lautakunnalta sovelta-
miskäytäntöä koskevan lausunnon.

30 d §
Tapaturma-asiain korvauslautakunnassa on

puheenjohtaja, kolme lakimiesjäsentä, neljä
työmarkkinajäsentä, viisi lääkäriasiantuntijaa
ja tarpeellinen määrä varamiehiä, jotka sosi-
aali- ja terveysministeriö määrää enintään
kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenten on ol-
tava perehtyneitä tapaturmavakuutus- ja am-
mattitautilainsäädäntöön. Puheenjohtajan ja
lakimiesjäsenten on oltava oikeustieteen
kandidaatin tutkinnon suorittaneita. Lääkäri-
asiantuntijoiden on oltava Suomessa laillis-
tettuja, vakuutuslääketieteeseen perehtyneitä
lääkäreitä.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan pu-
heenjohtajaksi määrätään sosiaali- ja terve-
ysministeriön edustaja. Lakimiesjäsenet ja
kaksi lääkäriasiantuntijaa sekä heidän vara-
miehensä määrätään Tapaturmavakuutuslai-
tosten liiton ehdotuksesta. Työmarkkinajäse-
nistä kaksi määrätään työnantajien ja kaksi
työntekijöiden ja toimihenkilöiden keskei-
sempien keskusjärjestöjen ehdotuksesta.
Työmarkkinajäsenten varamiehistä puolet
määrätään työnantajien ja puolet työntekijöi-
den ja toimihenkilöiden keskeisimpien kes-
kusjärjestöjen ehdotuksesta. Lääkäriasian-
tuntijoista yksi määrätään työnantajien ja yk-
si työntekijöiden ja toimihenkilöiden keskei-
simpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Lau-
takunta, joka voi toimia myös jakaantuneena
jaostoihin, valitsee lakimiesjäsenistään tarvit-
tavat varapuheenjohtajat.

Jos tapaturma-asiain korvauslautakunnan
puheenjohtaja, jäsen, lääkäriasiantuntija tai
varamies tulee pysyvästi estyneeksi teh-
täväänsä, sosiaali- ja terveysministeriö mää-
rää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimi-
kaudeksi uuden puheenjohtajan, jäsenen, lää-
käriasiantuntijan tai varamiehen ottaen huo-
mioon 1 ja 2 momentin säännökset.

Tarkemmat säännökset tapaturma-asiain
korvauslautakunnan lausunnon muodosta,
lausunnon antamista koskevasta menettelys-
tä, tehtävistä ja hallinnosta annetaan valtio-
neuvoston asetuksella.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnalla on

oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden
tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä
vakuutuslaitokselta ja Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitolta sen hallussa olevat lausuntoasi-
an ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot.
Lautakunnalla on oikeus antaa vakuutuslai-
toksille ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitol-
le määräyksiä lausuntopyynnöissä käytettä-
vistä lomakkeista ja muusta lausuntoja pyy-
dettäessä noudatettavasta menettelystä.

31 §
— — — — — — — — — — — — — —

Vakuutuslaitoksen on annettava vakuutusta
myöntäessään vakuutuksenottajalle henkilö-
tietolain (523/1999) 24 §:n 1 momentissa
tarkoitettu selvitys vahingoittuneen henkilö-
tietojen käsittelystä tämän lain mukaisen
korvausasian yhteydessä.

37 §
Työnantaja on velvollinen antamaan va-

kuutusta tehtäessä sekä sen jälkeen vuosittain
vakuutuslaitokselle vakuutusmaksun mää-
räämistä ja vakuutuksen hoitoa varten vält-
tämättömät tiedot toimialastaan, teettämänsä
työn määrästä ja maksamistaan palkoista
työn laaduittain sekä yrityksen omistussuh-
teista. Valtioneuvoston asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä tietojen sisällöstä
sekä siitä, milloin ja missä muodossa tiedot
on toimitettava.

Jos vakuutuslaitos ei ole voinut määrätä
työnantajan vakuutusmaksua sen vuoksi, että
työnantaja on antanut vääriä tietoja tai lai-
minlyönyt sitä varten välttämättömien tieto-
jen antamisen, vakuutuslaitoksella on oikeus
arvioida vastuun suuruus kuluneena vakuu-
tuskautena ja periä työnantajalta näin mää-
räämänsä vakuutusmaksu enintään nelinker-
taisena siltä osalta, jota väärä ilmoitus tai
laiminlyönti koskee.

38 d §
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on sen

jälkeen, kun vakuutusyhtiö on asetettu selvi-
tystilaan tai konkurssiin, oikeus saada salas-
sapitosäännösten ja muiden tietojen saantia
koskevien rajoitusten estämättä vakuutusyh-
tiön selvitys- ja konkurssipesästä 38 a—
38 c §:ssä säädettyjen tehtäviensä hoitami-
seksi välttämättömät tiedot.
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39 §
Työntekijän on ilmoitettava viipymättä hä-

nelle sattuneesta tapaturmasta työnantajalle
tai tämän edustajalle, jonka on vaadittaessa
annettava tiedoksiannosta todistus. Työnanta-
jan on tehtävä viipymättä vakuutuslaitokselle
ilmoitus tietoonsa tulleesta tapaturmasta,
jonka johdosta vakuutuslaitos voi olla tämän
lain mukaan korvausvelvollinen. Ilmoitus on
tehtävä Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
hyväksymän kaavan mukaista lomaketta
käyttäen.

Tapaturmailmoitukseen on merkittävä:
1) tapaturmassa vahingoittuneen nimi,

henkilötunnus ja muut korvauskäsittelyä var-
ten välttämättömät yksilöinti- ja yhteystiedot;

2) työnantajan nimi ja yhteystiedot;
3) tiedot tapaturman laadusta, sattumispai-

kasta ja -ajasta, sattumisolosuhteista ja syistä;
4) tiedot vahingoittuneen työstä ja siitä

maksetusta vastikkeesta;
5) työnantajan tiedossa oleva vahingoittu-

neen muu työsuhde- ja yrittäjätyö; sekä
6) muut edellä mainittuihin rinnastettavat

tiedot, jotka ovat välttämättömiä korvausasi-
an käsittelyä, 64 §:ssä mainittua tilastointia ja
tutkimusta sekä muutoin tämän lain toimeen-
panoa varten.

Tarkempia säännöksiä tapaturmailmoituk-
seen merkittävistä tiedoista voidaan antaa
valtioneuvoston asetuksella.

Työnantajan on viipymättä ilmoitettava po-
liisille työtapaturmasta, joka on aiheuttanut
kuoleman tai vaikean vamman. Poliisin on
viipymättä suoritettava tapahtumapaikalla
poliisitutkinta. Siihen on kutsuttava työnanta-
ja tai hänen edustajansa. Poliisitutkinnasta on
annettava tieto myös asianomaiselle työsuo-
jeluviranomaiselle sekä tapaturmassa vahin-
goittuneelle tai hänen edustajalleen. Jäljen-
nös tutkintapöytäkirjasta on toimitettava va-
kuutuslaitokselle ja tutkimusta pyytäneelle
sekä pyynnöstä asianosaiselle.

41 §
— — — — — — — — — — — — — —

Lääkärin on annettava lausuntonsa työtapa-
turman tai ammattitaudin aiheuttamasta
vammasta tai sairaudesta Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liiton hyväksymän kaavan mu-
kaista lomaketta käyttäen.

45 §
Korvauksensaajan on ilmoitettava viipy-

mättä vakuutuslaitokselle sellaisista tervey-
dentilassaan, työansioissaan, perhesuhteis-
saan ja muissa seikoissa tapahtuvista muu-
toksista, jotka vaikuttavat hänen oikeuteensa
saada tämän lain mukaista korvausta tai kor-
vauksen määrään.

Tämän lain mukaista tapaturmaeläkettä,
haittarahaa ja perhe-eläkettä saavan on va-
kuutuslaitoksen pyynnöstä toimitettava omal-
la kustannuksellaan vakuutuslaitokselle ker-
ran vuodessa väestörekisteriviranomaisen an-
tama todistus tai muu luotettava selvitys, jos-
ta ilmenee korvauksensaajan olleen elossa
aikana, jolta korvausta maksetaan. Vakuu-
tuslaitos voi myös vaatia, että leskeneläkettä
saava vastaavasti toimittaa sille väestö-
rekisteriviranomaisen todistuksen tai muun
luotettavan selvityksen siitä, ettei hän ole
solminut uutta avioliittoa tai etteivät les-
keneläkkeen maksamisen edellytykset ole
23 d §:n 2 momentin perusteella päättyneet.

47 §
— — — — — — — — — — — — — —

Korvaus maksetaan vakuutuslaitoksen kus-
tannuksella korvauksensaajan ilmoittamalle
tilille Suomessa toimivaan rahalaitokseen.
Korvaus voidaan kuitenkin maksaa muulla-
kin tavalla, jos tilille maksaminen ei ole
mahdollista tai jos korvauksensaaja esittää
vakuutuslaitoksen hyväksymän syyn.
— — — — — — — — — — — — — —

53 §
— — — — — — — — — — — — — —

Asian käsittelyssä tapaturmalautakunnassa
sovelletaan hallintolainkäyttölakia
(586/1996), jollei erikseen toisin säädetä.
Tapaturmalautakunnassa toimitetaan tarvitta-
essa asian selvittämiseksi suullinen käsittely
siten kuin hallintolainkäyttölain 37 §:ssä sää-
detään. Suullinen käsittely on toimitettava
suljetuin ovin asioissa, jotka on säädetty sa-
lassa pidettäviksi. Tapaturmalautakunta voi
määrätä asian käsiteltäväksi suljetuin ovin,
jos julkisesta käsittelystä koituisi asianosai-
selle erityistä haittaa. Suullisessa käsittelyssä
on muutoin noudatettava oikeudenkäynnin
julkisuudesta annetun lain (945/1984) sään-
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nöksiä.
Tarkempia säännöksiä tapaturmalautakun-

nasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista an-
netaan valtioneuvoston asetuksella.

53 c §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos vakuutuslaitos ei voi muuttaa valituk-
sen kohteena olevaa päätöstä 1 momentissa
mainituin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa
valitusajan päättymisestä toimitettava vali-
tuskirjelmä, valitusasiaa koskevat asiakirjat
ja lausuntonsa tapaturmalautakunnalle tai, jos
valitus koskee tapaturmalautakunnan päätös-
tä, vakuutusoikeudelle. Vakuutuslaitos voi
tällöin väliaikaisella päätöksellä muuttaa ai-
kaisempaa päätöstään siltä osin kuin se hy-
väksyy valituksessa esitetyn vaatimuksen.
Kun asia on jo toimitettu muutoksenha-
kuelimelle, vakuutuslaitoksen on ilmoitettava
sille heti päätöksen muuttamisesta. Vakuu-
tuslaitoksen väliaikaiseen päätökseen ei saa
hakea muutosta.
— — — — — — — — — — — — — —

Vakuutuslaitoksen, tapaturmalautakunnan
ja vakuutusoikeuden on merkittävä päätök-
seensä päivä, jona se on postitettu sekä vas-
taanottajan nimi ja osoite. Jos valituksen yh-
teydessä ei muuta näytetä, valittajan katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemänte-
nä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on
postitettu valittajan ilmoittamaan osoittee-
seen.

53 g §
— — — — — — — — — — — — — —

Aiheettomasti maksettu korvaus saadaan
periä takaisin myös kuittaamalla se muista
kuin 63 §:n 1 momentin toisessa virkkeessä
tarkoitetuista vastaisuudessa maksettavista
korvauseristä. Kulloinkin suoritettavasta kor-
vauserästä ei saa korvauksensaajan suostu-
muksetta kuitenkaan vähentää enempää kuin
kuudesosan siitä korvauserän osasta, joka jää
jäljelle sen jälkeen, kun korvauserästä on en-
nakkoperintälain (1118/1996) nojalla pidätet-
ty ennakko tai rajoitetusti verovelvollisen tu-
lon ja varallisuuden verottamisesta annetun
lain (627/1978) nojalla lähdevero.

55 §
Työnantaja, tämän edustaja tai 57 §:n 1

momentin mukaisen vakuutuksen ottanut
henkilö, joka tahallaan laiminlyö tämän lain
mukaisen tietojenantovelvollisuutensa tai an-
taa sen piiriin kuuluvan tiedon virheellisenä,
on tuomittava, jollei teko, huomioon ottaen
sen haitallisuus ja vahingollisuus sekä muut
tekoon liittyvät seikat, ole kokonaisuutena
arvostellen vähäinen tai teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, tapaturma-
vakuutuslain mukaisen tietojenantovelvol-
lisuuden rikkomisesta sakkoon.

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahal-
laan laiminlyö työnantajan tämän lain mukai-
sen vakuuttamisvelvollisuuden tai tahallaan
jättää viipymättä tekemättä 39 §:n 1 momen-
tissa mainitun tapaturmailmoituksen tai sano-
tun pykälän 4 momentissa mainitun ilmoi-
tuksen poliisille, on tuomittava, jollei teko,
huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingol-
lisuus sekä muut tekoon liittyvät seikat, ole
kokonaisuutena arvostellen vähäinen tai teos-
ta muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, tapaturmavakuutuslain mukaisen
työnantajavelvollisuuden rikkomisesta sak-
koon. Salassapitovelvoitteiden rikkomisen
osalta on voimassa, mitä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999) 35 §:ssä säädetään.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetaan
1) työnantajalla sitä, joka työsuhteessa

taikka virka- tai siihen rinnastettavassa jul-
kisoikeudellisessa palvelussuhteessa teettää
työtä, sekä sitä, joka tosiasiallisesti käyttää
työnantajalle kuuluvaa päätösvaltaa;

2) työnantajan edustajalla työnantajana
olevan oikeushenkilön lakimääräisen tai
muun päättävän elimen jäsentä sekä sitä, joka
työnantajan sijasta johtaa tai valvoo työtä.

Tässä pykälässä rangaistavaksi säädetystä
työnantajan tai tämän edustajan menettelystä
tuomitaan rangaistukseen se, jonka velvolli-
suuksien vastainen teko tai laiminlyönti on.
Tätä arvioitaessa on otettava huomioon asi-
anomaisen asema, hänen tehtäviensä ja toi-
mivaltuuksiensa laatu ja laajuus sekä muu-
tenkin hänen osuutensa lainvastaisen tilan
syntyyn ja jatkumiseen.

64 §
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto pitää

työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisyä
sekä tämän lain toimeenpanoa ja kehittämistä
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varten tilastoa tässä laissa, ammattitautilaissa
(1343/1988) ja valtion virkamiesten tapatur-
makorvauksesta annetussa laissa (449/1990)
tarkoitetuista työtapaturmista ja ammatti-
taudeista sekä tämän lain mukaisista vakuu-
tuksista ja korvauksista (työtapaturma- ja
ammattitautitilasto). Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitto harjoittaa työtapaturmien ja am-
mattitautien ehkäisyä varten niiden syitä ja
seurauksia koskevaa tutkimustyötä. Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitto tekee myös va-
kuutusmaksujen ja työn aiheuttaman tapa-
turma- ja ammattitautiriskin välistä yhteyttä
selvittäviä sekä muita tämän lain toimeenpa-
non, seurannan ja kehittämisen edellyttämiä
tutkimuksia ja laskelmia.

Vakuutuslaitoksen ja Valtiokonttorin on
annettava salassapitosäännösten ja muiden
tiedonsaantia koskevien rajoitusten estämättä
kalenterivuosittain Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liitolle 1 momentissa säädettyjen tehtävi-
en toimeenpanoa varten tiedot:

1) vakuutuksenottajan teettämän työn laa-
dusta ja määrästä, vakuutusta varten ilmoite-
tuista palkoista sekä maksuunpannuista va-
kuutusmaksuista;

2) vakuutuksenottajan toimialasta ja koti-
paikasta;

3) vakuutusmaksujärjestelmästä;
4) tapaturman sattumisajasta ja -paikasta

sekä sen sattumisolosuhteista ja syistä;
5) ammattitaudin ilmenemisajasta ja altis-

tusolosuhteista sekä altistuksen syistä;
6) tapaturman aiheuttaman vamman ja

ammattitaudin laadusta;
7) vahingoittuneen tekemästä työstä;
8) vakuutuksesta maksetuista korvauksista

korvauksensaajittain ja korvauslajeittain;
9) korvauksen suuruuteen vaikuttavista te-

kijöistä; ja
10) vakuutuslajista.
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on oi-

keus pyynnöstä saada salassapitosäännösten
ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitus-
ten estämättä vakuutuslaitokselta ja Valtio-
konttorilta 2 momentissa tarkoitettujen tieto-
jen lisäksi muitakin 1 momentin mukaisia
tutkimuksia ja laskelmia varten välttämättö-
miä tietoja. Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
tolla on oikeus saada lisäksi Työterveyslai-
tokselta, työsuojeluviranomaiselta ja poliisil-
ta sellaisia työtapaturmien ja ammattitautien

syitä ja seurauksia koskevia tietoja, jotka
ovat välttämättömiä 1 momentissa tarkoitet-
tuja tutkimuksia ja laskelmia varten.

Edellä 2 momentin 1—3 kohdassa mainitut
tiedot on annettava vakuutuskohtaisesti sekä
4—10 kohdassa mainitut tiedot vahinkokoh-
taisesti ja vahingoittuneen henkilötunnuksel-
la yksilöityinä. Myös 3 momentissa tarkoite-
tut tiedot on annettava pyynnöstä vahingoit-
tuneen henkilötunnuksella yksilöityinä.

Tarkempia säännöksiä tässä pykälässä tar-
koitettujen tietojen sisällöstä sekä siitä, miten
ja milloin mainitut tiedot on toimitettava,
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

64 a §
Vakuutuslaitoksella, Tapaturmavakuutus-

laitosten liitolla ja tämän lain mukaisella
muutoksenhakuelimellä on oikeus salassapi-
tosäännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä saada:

1) lakisääteistä vakuutusta toimeenpaneval-
ta vakuutus- ja eläkelaitokselta, viranomai-
selta ja muulta, johon viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annettua lakia sovelletaan,
tiedot työntekijän työsuhteista, yrittäjätyöstä
ja ansioista, hänelle maksetuista etuuksista
sekä muista seikoista, jotka ovat välttämät-
tömiä käsiteltävänä olevan asian ratkaisemis-
ta varten taikka jotka muuten on otettava
huomioon tässä laissa, Suomea sitovassa so-
siaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa
koskevassa kansainvälisessä säädöksessä
säädettyjen tehtävien toimeenpanossa;

2) työnantajalta tiedot tapaturmasta, sen
sattumisolosuhteista, syistä ja seurauksista,
työntekijän työstä, työnantajan hänelle mak-
samista vastikkeista ja niiden perusteista sekä
muutkin tiedot, jotka ovat välttämättömiä kä-
siteltävänä olevan asian ratkaisemista varten
taikka jotka on muuten otettava huomioon
tässä laissa, Suomea sitovassa sosiaaliturva-
sopimuksessa tai sosiaaliturvaa koskevassa
kansainvälisessä säädöksessä säädettyjen teh-
tävien toimeenpanossa;

3) lääkäriltä ja muulta terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetussa laissa
(559/1994) tarkoitetulta ammattihenkilöltä,
potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
(785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta ter-
veydenhuollon toimintayksiköltä sekä vahin-
goittuneen kuntoutusta toimeenpanevalta ta-
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holta käsiteltävänä olevan asian ratkaisemista
varten lausunto ja muut välttämättömät tiedot
vahingoittuneen terveydentilasta, hoidosta,
työkyvystä ja kuntoutuksesta sekä potilas-
asiakirjoista.

Pyydettäessä työnantajalta tietoja työnteki-
jän korvausasian käsittelyä varten työnanta-
jalle saadaan ilmoittaa ilman työntekijän
suostumusta häntä koskevia salassa pidettä-
viä tietoja vain siltä osin kuin se on välttämä-
töntä korvausasiassa tarvittavien tietojen yk-
silöimiseksi ja korvausasian ratkaisemiseksi.

64 b §
Vakuutuslaitoksella ja Tapaturmavakuutus-

laitosten liitolla on oikeus tarkastaa työnanta-
jan asiakirjoista työnantajan tämän lain mu-
kaisen tietojenantovelvollisuuden piiriin ku-
luvien tietojen oikeellisuus. Vakuutuslaitok-
sella ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla
on oikeus saada poliisilta ja muilta viran-
omaisilta virka-apua edellä tarkoitettujen tie-
tojen saamiseksi.

Vakuutuslaitoksella, Tapaturmavakuutus-
laitosten liitolla ja tämän lain mukaisella
muutoksenhakuelimellä on oikeus saada
maksutta ne tiedot, jotka niillä on tämän lain
mukaan oikeus saada. Jos 64 a §:n 1 momen-
tissa tarkoitetut tiedot tarvitaan tietyssä muo-
dossa ja siitä aiheutuu tietojen luovuttajalle
olennaisia lisäkustannuksia, kustannukset on
kuitenkin korvattava. Lisäksi terveydenhuol-
lon ammattihenkilöistä annetussa laissa tar-
koitetulla ammattihenkilöllä on oikeus saada
64 a §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyn tie-
tojenantovelvollisuuden perusteella antamas-
taan lausunnosta kohtuullinen palkkio.

64 c §
Vakuutuslaitoksella ja Tapaturmavakuutus-

laitosten liitolla on oikeus sen lisäksi, mitä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa säädetään, salassapitosäännösten
ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitus-
ten estämättä antaa tämän lain toimeenpa-
noon perustuvia tietoja seuraavasti:

1) asianomaiselle viranomaiselle ja toimie-
limelle ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä
Suomea sitovan sosiaaliturvasopimuksen
taikka sosiaaliturvaa koskevan kansainväli-
sen säädöksen mukaisten tehtävien toimeen-
panossa;

2) viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulle
viranomaiselle tämän lain mukaista korvaus-
ta saaneen henkilön henkilötunnus ja muut
yksilöintitiedot, tiedot maksetuista korvauk-
sista, tiedot työnantajasta ja muut näihin rin-
nastettavat tiedot, jotka ovat välttämättömiä
sosiaaliturvaan kohdistuvia rikoksia ja vää-
rinkäyttöä koskevan viranomaisen yksittäisen
selvitystyön suorittamiseksi sekä rikosten
syytteeseenpanoa varten, ei kuitenkaan ter-
veydentilaa koskevia tietoja;

3) tämän lain, liikennevakuutuslain
(279/1959) tai potilasvahinkolain ( 585/1986)
mukaista vakuutusta toimeenpanevalle va-
kuutuslaitokselle, Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liitolle, Liikennevakuutuskeskukselle ja
Potilasvakuutuskeskukselle niihin kohdistu-
van rikollisuuden ehkäisemiseksi tiedot va-
kuutuslaitokseen ja Tapaturmavakuutuslai-
tosten liittoon tämän lain toimeenpanon yh-
teydessä kohdistuneista rikoksista, niille il-
moitetuista vahingoista ja maksetuista korva-
uksista sekä korvauksenhakijoiden ja -saajien
henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot; edel-
lytyksenä on lisäksi, että tietosuojalautakunta
on antanut tietojen käsittelyyn henkilötieto-
lain 43 §:ssä tarkoitetun luvan;

4) verohallinnolle tiedot, jotka ovat välttä-
mättömiä sille ennakkoperintälaissa säädetyn
valvontavelvollisuuden täyttämiseksi silloin,
kun on aihetta epäillä, että työnantaja ei ole
täyttänyt ennakonpidätysvelvollisuuttaan;

5) toiselle lakisääteistä vakuutusta harjoit-
tavalle vakuutuslaitokselle ja Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitolle, Liikennevakuutus-
keskukselle ja Potilasvakuutuskeskukselle
välttämättömät tiedot sen selvittämiseksi,
mikä on näiden vastuu samasta vahingosta;

6) toiselle vakuutuslaitokselle, Tapaturma-
vakuutuslaitosten liitolle ja vahingonaiheut-
tajalle tiedot, jotka ovat välttämättömiä
tämän lain mukaista vakuutusta harjoittavan
vakuutuslaitoksen tai Tapaturmavakuutuslai-
tosten liiton takautumisoikeuden toteuttami-
seksi;

7) tämän lain mukaisen vakuutuksen otta-
neelle työnantajalle vakuutusmaksun perus-
teiden arviointia varten välttämättömät tiedot
vakuutuksesta maksetuista korvauksista sekä
korvausta saaneiden vahingoittuneiden nimi,
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henkilötunnus ja muut korvattujen vahinko-
jen yksilöimiseksi välttämättömät tiedot;

8) luottotietotoimintaa harjoittavalle rekis-
terinpitäjälle vakuutuksenottajaan ja vakuut-
tamisvelvolliseen tämän lain perusteella koh-
distuvasta ulosottokelpoisesta saatavastaan.

Vakuutuslaitoksella ja sen asiamiehellä on
oikeus salassapitosäännösten ja muiden tie-
donsaantia koskevien rajoitusten estämättä
antaa tämän lain toimeenpanoon perustuvia
tietoja vakuutuslaitoksen kanssa samaan kon-
serniin, vakuutusyhtiölain 14 b luvussa tar-
koitettuun vakuutusyritysryhmään ja maini-
tun lain 18 luvun 6 b §:n 2 momentissa tar-
koitettuun taloudelliseen yhteenliittymään
sekä samaan rahoitus- ja vakuutusryhmitty-
mien valvonnasta annetussa laissa (44/2002)
tarkoitettuun rahoitus- tai vakuutusryhmitty-
mään kuuluvalle toiselle yritykselle tämän
lain mukaisten tehtävien suorittamista varten
tai jos siitä lailla erikseen säädetään.

Vakuutuslaitos ei saa käyttää hyväksi
muussa toiminnassaan tämän lain toimeen-
panoon perustuvia, salassapitosäännösten tai
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten
alaisia tietoja, jollei siitä lailla erikseen sää-
detä. Tällaisia tietoja ei saa antaa myös-
kään vakuutusyhtiön yhtiökokoukselle, edus-
tajistolle taikka osakkaalle.

Sen estämättä, mitä 2 ja 3 momentissa sää-
detään, vakuutuslaitos voi kuitenkin luovut-
taa 2 momentissa tarkoitetulle yritykselle se-
kä käyttää muussa vakuutustoiminnassaan
vakuutuksenottajaa koskevia asiakaspalve-
lua, asiakassuhteen hoitoa ja muuta asia-
kashallintaa varten tarpeellisia tietoja. Tällai-
sia ovat tiedot vakuutuksenottajana olevan
työnantajan tai yrittäjän nimestä, henkilö-,
yritys- ja yhteisö- sekä asiakastunnuksesta,
yhteystiedot, tiedot yrityksen omistussuhteis-
ta ja tämän lain mukaisista vakuutusjärjeste-
lyistä ja niiden perusteena olevasta palk-
kasummasta sekä näihin tietoihin rinnastetta-
vat asiakashallintaan liittyvät tiedot.

64 d §
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on oi-

keus sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa tai
muussa laissa säädetään, antaa salassapito-
säännösten ja muiden tiedonsaantia koskevi-
en rajoitusten estämättä 64 §:n nojalla vakuu-

tuslaitokselta ja Valtiokonttorilta saamiaan
tietoja seuraavasti:

1) Tilastokeskukselle tämän lain mukais-
ta korvausta saaneen henkilötunnus, vahin-
gon sattumisaikaa ja –paikkaa, sattumisolo-
suhteita ja syitä, vamman tai sairauden
laatua sekä siitä aiheutuneen työkyvyttömyy-
den kestoa koskevat tiedot samoin kuin
muut tapaturmailmoitukseen perustuvat tie-
dot, jotka ovat välttämättömiä Tilastokes-
kuksen toimialaan kuuluvien, yhteiskunta-
oloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilasto-
jen laadintaa varten;

2) Työterveyslaitokselle työsuojelun val-
vonnasta ja muutoksenhausta annetun lain
(131/1973) 22 §:n 2 momentin kolmannessa
virkkeessä mainitut tiedot työperäisten saira-
uksien rekisteriä varten;

3) Eläketurvakeskukselle tiedot vakuutus-
laitosten myöntämistä, työeläkelisään vaikut-
tavista ansionmenetyskorvauksista;

64 e §
Vakuutuslaitoksen ja Tapaturmavakuu-

tuslaitosten liiton luovuttaessa tämän lain no-
jalla saamiaan tietoja 64 c ja 64 d §:n nojalla
edelleen, se on vastuussa siitä, että luovutet-
tavien tietojen sisältö vastaa niitä tietoja, jot-
ka se sai niiden antajalta.

Mitä tässä laissa säädetään salassapitovel-
voitteista ja niiden rikkomisesta, koskee
myös niitä, jotka ovat saaneet salassa pidet-
täviä tietoja 64 c §:n 2 ja 4 momentin perus-
teella.

64 f §
Sen lisäksi, mitä asianosaisen oikeudesta

saada tieto asiakirjasta ja tiedon antamisesta
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa säädetään, vakuutuslaitos ja Ta-
paturmavakuutuslaitosten liitto on velvolli-
nen pyynnöstä antamaan työntekijälle viipy-
mättä hänen asuinpaikkansa ja muut olosuh-
teet huomioon ottaen sopivalla tavalla tilai-
suuden tutustua vakuutuslaitoksen ja Tapa-
turmavakuutuslaitosten liiton hallussa ole-
viin, työntekijän korvausasiaa koskeviin
asiakirjoihin. Työntekijän oikeudesta tarkas-
taa häntä itseään koskevat henkilörekisteriin
talletetut tiedot säädetään henkilötietolaissa.
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64 g §
Työnantajan on huolehdittava siitä, että ta-

paturmien ehkäisyä sekä korvaus- ja vakuu-
tusasian selvittämistä varten pidetään tapa-
turmaluetteloa. Siihen on merkittävä vahin-
goittuneen työntekijän henkilötunnus ja muut
yksilöintitiedot, tiedot työtapaturman sattu-
misajasta, työtapaturmaan johtaneista olosuh-
teista ja syistä, työn laadusta, työtapaturman
aiheuttamista vammoista ja sairauksista ja,
jos se on mahdollista, vähintään kahden tapa-
turman sattuessa paikalla olleen henkilön
nimi ja osoitetiedot sekä muut edellä mainit-
tuja tarkoituksia varten välttämättömät tiedot.

Tapaturmaluettelo on salassapitosäännös-
ten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoi-
tusten estämättä pyydettäessä näytettävä asi-
anomaiselle työsuojeluviranomaiselle, polii-
sille ja työntekijöiden valitsemalle työsuoje-
luvaltuutetulle niiden lailla säädettyjen tehtä-
vien suorittamista varten.

Tarkempia säännöksiä tapaturmaluettelon
pitämisestä ja siihen merkittävistä tiedoista
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

64 h §
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-

nettua lakia sovelletaan vakuutuslaitoksen ja
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tämän lain
toimeenpanoon liittyvien asiakirjojen ja toi-
minnan julkisuuteen siltä osin kuin mainitun
lain 4 §:n 2 momentissa säädetään, jollei täs-
sä tai muussa laissa toisin säädetä. Tämän
lain toimeenpanoon ei sovelleta vakuutusyh-
tiölain 18 luvun 6, 6 b ja 6 c §:ää eikä ulko-
maisista vakuutusyhtiöistä annetun lain
79 §:n 1 ja 4—8 momenttia sekä 80 §:ää.

Tässä laissa säädettyjä tai tämän lain toi-
meenpanoon liittyviä tehtäviä hoidettaessa
saatujen ja laadittujen asiakirjojen ja niihin
sisältyvien tietojen salassapitovelvollisuuteen
sekä näiden tehtävien hoidossa saatuja tietoja
koskevaan vaitiolovelvollisuuteen ja hyväk-
sikäyttökieltoon sovelletaan viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 22—24
ja 35 §:ää myös silloin, kun kysymys ei ole
mainitun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun
julkisen vallan käyttöön kuuluvaa tehtävää
varten laadituista tai saaduista asiakirjoista ja
tiedoista. Tietojen luovuttamisesta on tällöin
soveltuvin osin voimassa, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 lu-

vussa säädetään.
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan

julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin
20 kohdassa säädetään, salassa pidettäviä
ovat myös sellaiset tämän lain toimeenpa-
noon perustuvat asiakirjat ja tiedot, jotka
koskevat vakuutuksenottajan ja työnantajan
taloudellista asemaa.

64 i §
Vakuutuslaitoksella ja Tapaturmavakuutus-

laitosten liitolla on sen lisäksi, mitä viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oikeus
avata tekninen käyttöyhteys:

1) lakisääteistä vakuutusta toimeenpaneval-
le yhteisölle tai laitokselle henkilörekisterin-
sä sellaisiin tietoihin, jotka sillä on tämän tai
muun lain perusteella oikeus saada tehtävien-
sä toimeenpanoa varten;

2) 64 c §:n 1 momentin 1 kohdassa maini-
tuille viranomaisille ja toimielimille kohdas-
sa tarkoitettujen tietojen antamista varten.

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös salas-
sa pidettäviä tietoja ilman sen suostumusta,
jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvol-
lisuus on säädetty.

65 §
Työnantajan on pidettävä työpaikalla näh-

tävänä tämä laki, tieto työn vakuuttaneesta
vakuutuslaitoksesta ja sen antama, 31 §:n 3
momentissa tarkoitettu henkilötietojen käsit-
telyä koskeva selvitys sekä tieto siitä, sisäl-
tääkö vakuutus työnantajan 12 §:n 1 momen-
tin mukaisen omavastuuosuuden. Asianomai-
sen työsuojeluviranomaisen on valvottava,
että työnantaja täyttää nämä velvollisuudet.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

2002.
Tällä lailla kumotaan
1) tapaturmavakuutuslain täytäntöönpanos-

ta 3 päivänä joulukuuta 1948 annetun asetuk-
sen (850/1948) 3, 5, 7, 8, 10—15, 17—22 ja
25 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3, 5, 11 ja 25 §
asetuksessa 1314/1996, 7 ja 17 § osaksi ase-
tuksessa 917/1981, 12 § viimeksi mainitussa
asetuksessa, 13 § mainituissa asetuksissa
917/1981 ja 1314/1996 sekä 18, 19 ja 22 §
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osaksi mainitussa asetuksessa 1314/1996;
2) Tapaturmavakuutuslaitosten liiton sään-

nöistä 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun
asetuksen (1312/1996) 2 ja 4 §; sekä

3) viimeksi mainittuna päivänä tapatur-
ma-asiain korvauslautakunnan säännöistä

annetun asetuksen (1313/1996) 1 §.
Tätä lakia sovelletaan myös tapaturmiin,

jotka ovat sattuneet ja ammattitauteihin, jotka
ovat ilmenneet ennen tämän lain voimaantu-
loa.

—————
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2.

Laki

maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain

(1026/1981) 7 §:n 3 momentti, 9 § ja 22 §:n 1—3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 3
momentti laissa 977/1993, 9 § osaksi laissa 1274/1997 ja 22 §:n 1 ja 3 momentti laissa
1206/1996, sekä

lisätään lakiin siitä lailla 330/1985 kumotun 8 §:n tilalle uusi 8 § ja lailla 36/1987 kumotun
19 §:n tilalle uusi 19 § seuraavasti:

7 §
— — — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitet-
tuun tiedoksisaantiin sovelletaan vastaavasti,
mitä tapaturmavakuutuslain 53 c §:n 6 mo-
mentissa säädetään.

8 §
Tämän lain mukaista korvausta työvahin-

gosta haetaan vahinkoilmoituksella. Maata-
lousyrittäjän on toimitettava vahinkoilmoitus
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslai-
tokselle. Vahinkoilmoitukseen on merkittävä
vahingoittuneen nimi, henkilötunnus ja muut
yksilöinti- ja yhteystiedot. Lisäksi siihen on
merkittävä työvahingon laatua, syitä ja sat-
tumisolosuhteita koskevat tiedot, tieto vahin-
goittuneen muusta yrittäjätoiminnasta ja työ-
suhteista sekä muut korvausasian käsittelyä
varten välttämättömät tiedot. Valtioneuvos-
ton asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä vahinkoilmoitukseen merkittävis-
tä tiedoista. Sosiaali- ja terveysministeriö
vahvistaa maatalousyrittäjien tapaturmava-
kuutuslaitoksen hakemuksesta vahinkoilmoi-
tuksen lomakkeen kaavan.

9 §
Jollei tästä laista muuta seuraa, korvauksen

hakemisesta, korvausvelvollisuudesta, kor-
vauksesta, korvausasian käsittelystä, puhe-
vallan käyttämisestä, tietojen salassapitovel-
vollisuudesta ja sen rikkomisesta, oikeudesta

tietojen saamiseen, oikeudesta ja velvolli-
suudesta tietojen antamiseen, tapaturmava-
kuutuslaitoksen päätöksen alistamisesta,
osallistumisesta tapaturmalautakunnan toi-
minnasta aiheutuviin kustannuksiin, muutok-
senhausta tapaturmavakuutuslaitoksen pää-
tökseen ja vakuutusmaksun maksuunpanoon,
tapaturmavakuutuslaitoksen takaisinsaanti-
oikeudesta ja aiheettoman korvauksen ta-
kaisinperimisestä on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä tapaturmavakuutuslaissa, ammatti-
tautilaissa ja tapaturmavakuutuslain perus-
teella korvattavasta kuntoutuksesta annetussa
laissa(625/1991) säädetään. Mitä näissä la-
eissa säädetään työntekijästä ja vakuutuslai-
toksesta, sovelletaan vastaavasti maatalous-
yrittäjään ja maatalousyrittäjien tapaturma-
vakuutuslaitokseen. Tämän lain mukaisiin
asioihin ei kuitenkaan sovelleta, mitä tapa-
turmavakuutuslain 14 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa ja 17 a §:ssä säädetään fysikaalisen
hoidon johdosta syntyneen ansionmenetyk-
sen korvaamisesta, eikä myöskään, mitä
mainitun lain 30 c ja 30 d §:ssä ja 41 b §:n 2
ja 4—6 momentissa säädetään.

Tämän lain mukaiset etuudet otetaan huo-
mioon muussa laissa säädettyä korvausta
määrättäessä samalla tavoin kuin tapaturma-
vakuutuslain mukaiset etuudet.

19 §
Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslai-

toksella on oikeus yksittäistapauksessa käyt-
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tää tämän lain mukaista vakuutus- tai korva-
usasiaa käsitellessään muiden sille säädetty-
jen tehtävien hoitamista varten saamiaan tie-
toja, jos on ilmeistä, että ne vaikuttavat asian
ratkaisuun ja tiedot on lain mukaan otettava
huomioon päätöksenteossa ja maatalousyrit-
täjien tapaturmavakuutuslaitoksella olisi oi-
keus saada tiedot muutoinkin erikseen. Hen-
kilölle, jonka tiedoista on kysymys, on ilmoi-
tettava etukäteen tietojen mahdollisesta käy-
töstä.

22 §
Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltu-

vin osin lisäksi voimassa, mitä työntekijäin
eläkelain 16 ja 19 §:ssä, maatalousyrittäjien
eläkelain 16 ja 17 §:ssä ja tapaturmavakuu-
tuslain 30 a ja 30 b §:ssä, 55 §:n 1 momentis-
sa sekä 61 a, 63, 64 h ja 64 i §:ssä säädetään.
Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitos
on velvollinen osallistumaan tapaturmava-
kuutuslain 30 a ja 30 b §:ssä mainitun Tapa-
turmavakuutuslaitosten liiton toimintaan ja
kustannuksiin siltä osin kuin ne liittyvät tä-
män lain toimeenpanoon. Sosiaali- ja terve-
ysministeriö vahvistaa maatalousyrittäjien
tapaturmavakuutuslaitoksen hakemuksesta
perusteet, joiden mukaan edellä tarkoitetut

kustannukset lasketaan.
Työntekijäin eläkelain 19 §:n 2 momentin

ja tapaturmavakuutuslain 55 §:n 1 momentin
säännöksiä sovellettaessa rinnastetaan maata-
lousyrittäjä sanotuissa laeissa tarkoitettuun
työnantajaan.

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslai-
tos pitää ja julkaisee tilastoa tässä laissa tar-
koitetuista työvahingoista ja niiden perusteel-
la maksetuista korvauksista. Sillä on oikeus
antaa salassapitosäännösten ja muiden tie-
donsaantia koskevien rajoitusten estämättä
Tilastokeskukselle tapaturmavakuutuslain
64 d §:n 1 kohdassa tarkoitetut tiedot siinä
mainittua tarkoitusta varten. Tarkempia
säännöksiä tämän momentin soveltamisesta
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivän kuuta

200 .
Tätä lakia sovelletaan myös ennen sen

voimaantuloa sattuneisiin työvahinkoihin.
Tällä lailla kumotaan 21 päivänä toukokuu-

ta 1982 annetun maatalousyrittäjien tapatur-
mavakuutusasetuksen (375/1982) 2—5 ja
10 §.

—————

Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri Osmo Soininvaara
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Liite
Rinnakkaistekstit

1.

Laki

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1984 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 56, 56 a,

65 a ja 65 b §, sellaisina kuin niistä ovat 56 a § laissa 39/1988 ja 65 a ja 65 b § laissa
1204/1996,

muutetaan 30 §:n 1 momentti, 30 a, 30 b, 37, 38 d ja 39 §, 47 §:n 3 momentti, 53 §:n 6 mo-
mentti, 53 c §:n 2 ja 6 momentti, 53 g §:n 3 momentti sekä 55, 64, 64 a, 64 b ja 65 §,

sellaisina kuin niistä ovat 30 §:n 1 momentti ja 47 §:n 3 momentti laissa 483/2001, 30 a,
30 b, 37, 64, 64 a, 64 b ja 65 § mainitussa laissa 1204/1996, 38 d § laissa 1086/1996, 39 § la-
eissa 738/1966, 495/1995 ja 526/1981, 53 §:n 6 momentti laissa 297/1999 sekä 53 c §:n 2 ja 6
momentti ja 53 g §:n 3 momentti laissa 893/1994 sekä

lisätään 8 §:ään uusi 3 momentti, 12 §:ään sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa
1204/1996 ja 483/2001, uusi 6 momentti, lakiin uusi 30 c ja 30 d §, 31 §:ään, sellaisena kuin
se on mainitussa laissa 1204/1996, uusi 3 momentti, 41 §:ään sellaisena kuin se on osaksi lais-
sa 1642/1992 ja mainitussa laissa 1204/1996, uusi 6 momentti, mainitulla lailla 1204/1996
kumotun 45 §:n tilalle uusi 45 §, 53 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 526/1981,
893/1994, 297/1999 ja 483/2001, uusi 7 momentti ja lakiin uusi 64 c—64 i § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

8 §
— — — — — — — — — — — — — —

Asianomaisen työsuojeluviranomaisen on
valvottava, että työnantajat täyttävät tämän
lain mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa.
Työsuojeluviranomaisen on viipymättä il-
moitettava vakuuttamisvelvollisuuden lai-
minlyönnistä Tapaturmavakuutuslaitosten
liitolle 36 §:n mukaisia toimenpiteitä var-
ten.

12 §
— — — — — — — — — — — — — —

Työnantajan on suoritettava 1 ja 2 mo-
mentin perusteella maksettava korvaus vii-
pymättä sen jälkeen, kun vakuutuslaitos on
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65

päätöksellään katsonut tapaturman tämän
lain mukaan korvattavaksi.

30 §
Niissä tapauksissa, joissa valtio on kor-

vausvelvollinen työtapaturman tai ammatti-
taudin perusteella, korvauksen suorittaa
valtiokonttori. Valtiokonttorista on tällöin
soveltuvin osin voimassa, mitä tässä laissa
säädetään vakuutuslaitoksesta. Valtiokont-
toriin ei kuitenkaan sovelleta 29 §:n 3 mo-
menttia eikä 41 b §:n 2 ja 4—6 momenttia.
— — — — — — — — — — — — — —

30 §
Valtion ollessa korvausvelvollinen työta-

paturman tai ammattitaudin johdosta kor-
vauksen suorittaa Valtiokonttori. Valtio-
konttorista on tällöin soveltuvin osin voi-
massa, mitä tässä laissa säädetään vakuutus-
laitoksesta. Valtiokonttoriin ei kuitenkaan
sovelleta 29 §:n 3 momenttia, 41 b §:n 2 ja
4—6 momenttia eikä 64 h §:n 1 ja 2 mo-
menttia.
— — — — — — — — — — — — — —

30 a §
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto hoitaa

tämän lain mukaista vakuutusta harjoittavi-
en vakuutuslaitosten yhteistoimintaa edel-
lyttäviä tehtäviä sekä muita tehtäviä siten
kuin tässä laissa tai muualla laissa tai ase-
tuksessa säädetään. Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitto huolehtii myös Suomea sitovas-
ta kansainvälisestä sopimuksesta asuin- ja
oleskelupaikan vakuutuslaitokselle
johtuvista tehtävistä.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimie-
limiä ovat yleiskokous ja hallitus. Liitossa
toimii lisäksi tapaturma-asiain korvauslau-
takunta.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton halli-
tukseen kuuluu enintään 13 varsinaista jä-
sentä siten, että heistä enintään seitsemän
edustaa Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
jäsenlaitoksia sekä kolme työnantajien ja
kolme työntekijöiden ja toimihenkilöiden
keskeisimpiä keskusjärjestöjä. Hallitus va-
litsee keskuudestaan puheenjohtajan ja va-
linnan vahvistaa ministeriö. Lisäksi halli-
tukseen kuuluu enintään viisi varajäsentä,
joista yksi edustaa työnantajien ja yksi
työntekijöiden ja toimihenkilöiden keskei-
simpiä keskusjärjestöjä sekä yksi maatalo-
usyrittäjien taloudellisia etuja valvovaa
edustavinta järjestöä.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tehtä-
vistä ja sen hallinnosta määrätään tarkem-
min sen säännöissä. Ne annetaan asetuksel-
la sen jälkeen, kun Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitto on tehnyt niistä ehdotuksen mi-
nisteriölle.

Kaikkien tämän lain mukaista vakuutusta

30 a §
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto hoitaa

tämän lain mukaista vakuutusta harjoittavi-
en vakuutuslaitosten yhteistoimintaa edel-
lyttäviä tehtäviä.

Sen lisäksi, mitä tehtävistä tässä tai muus-
sa laissa säädetään Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitto:

1) hoitaa työtapaturma- ja ammattitauti-
asioissa sosiaaliturvaa koskevasta kansain-
välisestä säädöksestä asuin- ja oleskelupai-
kan laitokselle johtuvia tehtäviä;

2) toimii Suomea sitovissa sosiaaliturva-
sopimuksissa tarkoitettuna yhteyselimenä
työtapaturma- ja ammattitautiasioissa sekä
osallistuu näitä sopimuksia koskeviin Suo-
men ja muun valtion välisiin neuvottelui-
hin;

3) antaa vakuutuslaitoksille tämän lain
mukaisen vakuutuksen toimeenpanoa kos-
kevia ohjeita;

4) suorittaa 60 §:n 6 momentissa tarkoi-
tettujen korotusten ja korvausten lasken-
taan, perimiseen ja tilittämiseen liittyvät
tehtävät;

5) huolehtii tapaturmalautakunnan kus-
tannuksia varten tarvittavien varojen peri-
misestä vakuutuslaitoksilta; sekä

6) toimii suurvahinkojen tasoittamiseksi
sitä haluavien vakuutuslaitosten yhteiseli-
menä.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hoita-
essa tämän lain mukaiseen korvaus- tai va-
kuuttamisvelvollisuuteen liittyviä tehtäviä
siitä on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä
laissa säädetään vakuutuslaitoksista.
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harjoittavien vakuutuslaitosten on kuulutta-
va Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon ja
osallistuttava sen tehtävistä aiheutuviin
kustannuksiin siten kuin tässä laissa sääde-
tään. Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon
kuuluvat lisäksi valtiokonttori ja maatalo-
usyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa tar-
koitettu maatalousyrittäjien tapaturmava-
kuutuslaitos. Valtiokonttori osallistuu Tapa-
turmavakuutuslaitosten liiton toimintaan ja
kustannuksiin vain siltä osin kuin ne liitty-
vät valtiokonttorin tästä laista johtuvien
tehtävien toimeenpanoon. Maatalousyrittä-
jien tapaturmavakuutuslaitoksen osallistu-
misesta Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
toimintaan ja sen kustannuksiin säädetään
erikseen.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton hoita-
essa 1 momentin mukaisia tehtäviä siitä on
soveltuvin osin voimassa, mitä tässä laissa
tarkoitetuista vakuutuslaitoksista laissa tai
asetuksessa säädetään.

30 b §
Tapaturmavakuutuslaitosten liitossa on

korvaustoimen yhtenäisyyden edistämiseksi
tapaturma-asiain korvauslautakunta. Lauta-
kunnassa on puheenjohtaja, kolme laki-
miesjäsentä, neljä työmarkkinajäsentä, viisi
lääkäriasiantuntijaa ja tarpeellinen määrä
varamiehiä, jotka ministeriö määrää enin-
tään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenten
tulee olla perehtyneitä lakisääteiseen tapa-
turmavakuutukseen. Puheenjohtajan ja la-
kimiesjäsenten tulee olla oikeustieteen kan-
didaatin tutkinnon suorittaneita. Lääkäriasi-
antuntijoiden tulee olla Suomessa laillistet-
tuja, vakuutuslääketieteeseen perehtyneitä
lääkäreitä.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan
puheenjohtajaksi määrätään ministeriön
edustaja. Lakimiesjäsenet ja kaksi lääkäri-
asiantuntijaa määrätään Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liiton ehdotuksesta. Työmark-
kinajäsenistä kaksi määrätään työnantajien
ja kaksi työntekijöiden ja toimihenkilöiden
keskeisimpien keskusjärjestöjen ehdotuk-
sesta. Työmarkkinajäsenten varamiehistä
määrätään yksi työnantajien ja yksi työnte-
kijöiden ja toimihenkilöiden keskeisimpien
keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Lääkäriasi-
antuntijoista yksi määrätään työnantajien ja

30 b §
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimie-

limiä ovat yleiskokous ja hallitus. Liiton
toimintaa johtaa hallituksen alaisena toimi-
tusjohtaja. Liitossa toimii lisäksi tapaturma-
asiain korvauslautakunta.

Tapaturmavakuutuslaitosten liiton halli-
tukseen kuuluu enintään 13 varsinaista jä-
sentä. Heistä enintään seitsemän edustaa
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton jäsenlai-
toksia sekä kolme työnantajien ja kolme
työntekijöiden ja toimihenkilöiden keskei-
simpiä keskusjärjestöjä. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja valinnan
vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. Li-
säksi hallitukseen kuuluu enintään viisi va-
rajäsentä, joista yksi edustaa työnantajien ja
yksi työntekijöiden ja toimihenkilöiden
keskeisimpiä keskusjärjestöjä sekä yksi
maatalousyrittäjien taloudellisia etuja val-
vovaa edustavinta järjestöä.

Kaikkien tämän lain mukaista vakuutusta
harjoittavien vakuutuslaitosten on kuulutta-
va Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon ja
osallistuttava sen tehtävistä aiheutuviin kus-
tannuksiin siten kuin tässä laissa säädetään.
Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon kuulu-
vat lisäksi Valtiokonttori ja maatalousyrittä-
jien tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettu
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yksi työntekijöiden ja toimihenkilöiden
keskeisimpien keskusjärjestöjen ehdotuk-
sesta. Ehdotusten lakimiesjäseniksi ja
muiksi kuin työmarkkinajärjestöjen ehdo-
tuksesta määrättäviksi lääkäriasiantuntijoik-
si tulee sisältää kaksi kertaa niin monta eh-
dokasta kuin tarvitaan. Lautakunta, joka voi
toimia myös jakaantuneena jaostoihin, va-
litsee lakimiesjäsenistään tarvittavat vara-
puheenjohtajat.

Jos tapaturma-asiain korvauslautakunnan
puheenjohtaja, jäsen, lääkäriasiantuntija tai
varamies tulee pysyvästi estyneeksi tehtä-
väänsä, ministeriö määrää hänen tilalleen
jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden pu-
heenjohtajan, jäsenen, lääkäriasiantuntijan
tai varamiehen ottaen huomioon 2 momen-
tin säännökset.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan
säännöistä säädetään asetuksella. Ministe-
riö vahvistaa lautakunnan hakemuksesta
asiat, joista vakuutuslaitoksen on pyydettä-
vä lautakunnan lausunto.

maatalousyrittäjien tapaturma-
vakuutuslaitos. Valtiokonttori osallistuu
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton toimin-
taan ja kustannuksiin vain siltä osin kuin ne
liittyvät Valtiokonttorin tästä laista johtuvi-
en tehtävien toimeenpanoon. Maatalousyrit-
täjien tapaturmavakuutuslaitoksen osallis-
tumisesta Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
toimintaan ja sen kustannuksiin säädetään
lailla erikseen.

Tarkempia säännöksiä Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liiton hallinnosta ja tehtävistä
annetaan liiton säännöissä. Ne säädetään
valtioneuvoston asetuksella sen jälkeen,
kun liitto on tehnyt niistä ehdotuksen sosi-
aali- ja terveysministeriölle.

30 c §
Tapaturma-asiain korvauslautakunnan

tehtävänä on edistää tämän lain mukaisen
korvaustoimen yhtenäisyyttä antamalla
yleisohjeita ja lausuntoja. Lautakunta antaa
lisäksi Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle
lausuntoja tämän lain mukaista vakuutta-
misvelvollisuutta koskevissa asioissa.

Vakuutuslaitoksen on ennen tähän lakiin
perustuvan korvausasian ratkaisua pyydet-
tävä päätösehdotuksestaan tapaturma-
asiain korvauslautakunnan lausunto, jos
asia sisältää periaatteellisen lääketieteelli-
sen tai oikeudellisen kysymyksen taikka jos
asian käsittely lautakunnassa on muutoin
tarpeen korvauskäytännön yhtenäisyyden
edistämiseksi. Tapaturmavakuutuslaitosten
liiton on pyydettävä lautakunnan lausunto
myös 11 a §:ssä tarkoitetusta tämän lain
soveltamista koskevasta asiasta. Sosiaali-
ja terveysministeriön asetuksella annetaan
tarkemmat säännökset asioista, joista on
pyydettävä lautakunnan lausunto.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnalla
on oikeus korvaustoimen yhtenäisyyden
edistämiseksi velvoittaa vakuutuslaitokset
pyytämään lautakunnan lausunto muustakin
kuin 2 momentissa tarkoitetusta korvaupää-
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tösehdotuksesta. Vakuutuslaitoksella on oi-
keus pyytää lautakunnan lausunto muusta-
kin kuin 2 momentissa tarkoitetusta ko-
vauspäätösehdotuksesta. Myös tämän lain
mukainen muutoksenhakuelin voi käsiteltä-
vänään olevassa valitusasiassa pyytää lau-
takunnalta soveltamiskäytäntöä koskevan
lausunnon.

30 d §
Tapaturma-asiain korvauslautakunnassa

on puheenjohtaja, kolme lakimiesjäsentä,
neljä työmarkkinajäsentä, viisi lääkäriasi-
antuntijaa ja tarpeellinen määrä varamie-
hiä, jotka sosiaali- ja terveysministeriö
määrää enintään kolmeksi vuodeksi kerral-
laan. Jäsenten on oltava perehtyneitä tapa-
turmavakuutus- ja ammattitautilainsäädän-
töön. Puheenjohtajan ja lakimiesjäsenten
on oltava oikeustieteen kandidaatin tutkin-
non suorittaneita. Lääkäriasiantuntijoiden
on oltava Suomessa laillistettuja, vakuutus-
lääketieteeseen perehtyneitä lääkäreitä.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan
puheenjohtajaksi määrätään sosiaali- ja
terveysministeriön edustaja. Lakimiesjäse-
net ja kaksi lääkäriasiantuntijaa sekä hei-
dän varamiehensä määrätään Tapaturma-
vakuutuslaitosten liiton ehdotuksesta. Työ-
markkinajäsenistä kaksi määrätään työnan-
tajien ja kaksi työntekijöiden ja toimihenki-
löiden keskeisempien keskusjärjestöjen eh-
dotuksesta. Työmarkkinajäsenten varamie-
histä puolet määrätään työnantajien ja puo-
let työntekijöiden ja toimihenkilöiden kes-
keisimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta.
Lääkäriasiantuntijoista yksi määrätään
työnantajien ja yksi työntekijöiden ja toimi-
henkilöiden keskeisimpien keskusjärjestöjen
ehdotuksesta. Lautakunta, joka voi toimia
myös jakaantuneena jaostoihin, valitsee la-
kimiesjäsenistään tarvittavat varapuheen-
johtajat.

Jos tapaturma-asiain korvauslautakunnan
puheenjohtaja, jäsen, lääkäriasiantuntija
tai varamies tulee pysyvästi estyneeksi teh-
täväänsä, sosiaali- ja terveysministeriö
määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toi-
mikaudeksi uuden puheenjohtajan, jäsenen,
lääkäriasiantuntijan tai varamiehen ottaen
huomioon 1 ja 2 momentin säännökset.

Tarkemmat säännökset tapaturma-asiain
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korvauslautakunnan lausunnon muodosta,
lausunnon antamista koskevasta
menettelystä, tehtävistä ja hallinnosta
annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnalla
on oikeus saada salassapitosäännösten ja
muiden tiedonsaantia koskevien rajoitusten
estämättä vakuutuslaitokselta ja Tapatur-
mavakuutuslaitosten liitolta sen hallussa
olevat lausuntoasian ratkaisemiseksi vält-
tämättömät tiedot. Lautakunnalla on oikeus
antaa vakuutuslaitoksille ja Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitolle määräyksiä lausun-
topyynnöissä käytettävistä lomakkeista ja
muusta lausuntoja pyydettäessä noudatetta-
vasta menettelystä. .

31 §
— — — — — — — — — — — — — —

Vakuutuslaitoksen on annettava vakuutus-
ta myöntäessään vakuutuksenottajalle hen-
kilötietolain (523/1999) 24 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettu selvitys vahingoittuneen hen-
kilötietojen käsittelystä tämän lain mukai-
sen korvausasian yhteydessä

37 §
Jos vakuutuslaitos siitä syystä, että työn-

antaja on antanut vääriä tietoja tai laimin-
lyönyt vakuutusmaksun määräämistä varten
tarpeellisten tietojen antamisen, ei ole voi-
nut panna tämän maksettavaksi vastuun
mukaista vakuutusmaksua, vakuutuslaitok-
sella on oikeus arvioida vastuun laajuus ku-
luneena vakuutuskautena ja periä työnanta-
jalta vakuutusmaksu enintään nelinkertaise-
na siltä osalta, jota väärä ilmoitus tai
laiminlyönti koskee.

37 §
Työnantaja on velvollinen antamaan va-

kuutusta tehtäessä sekä sen jälkeen vuosit-
tain vakuutuslaitokselle vakuutusmaksun
määräämistä ja vakuutuksen hoitoa varten
välttämättömät tiedot toimialastaan, teettä-
mänsä työn määrästä ja maksamistaan pal-
koista työn laaduittain sekä yrityksen omis-
tussuhteista. Valtioneuvoston asetuksella
voidaan antaa tarkempia säännöksiä tietojen
sisällöstä sekä siitä, milloin ja missä muo-
dossa tiedot on toimitettava.

Jos vakuutuslaitos ei ole voinut määrätä
työnantajan vakuutusmaksua sen vuoksi,
että työnantaja on antanut vääriä tietoja tai
laiminlyönyt sitä varten välttämättömien
tietojen antamisen, vakuutuslaitoksella on
oikeus arvioida vastuun suuruus kuluneena
vakuutuskautena ja periä työnantajalta näin
määräämänsä vakuutusmaksu enintään ne-
linkertaisena siltä osalta, jota väärä ilmoi-
tus tai laiminlyönti koskee.

38 d §
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on

sen jälkeen, kun vakuutusyhtiö on asetettu

38 d §
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on

sen jälkeen, kun vakuutusyhtiö on asetettu
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selvitystilaan tai konkurssiin, oikeus saada
selvitys- tai konkurssipesästä tässä laissa
säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi tarvit-
tavat tiedot.

selvitystilaan tai konkurssiin, oikeus saada
salassapitosäännösten ja muiden tietojen
saantia koskevien rajoitusten estämättä va-
kuutusyhtiön selvitys- ja konkurssipesästä
38 a—38 c §:ssä säädettyjen tehtäviensä
hoitamiseksi välttämättömät tiedot.

39 §
Kun työntekijää on kohdannut työtapa-

turma, on siitä heti annettava tieto työnanta-
jalle tai hänen edustajalleen, jonka tulee
vaadittaessa antaa todistus tiedonannosta.
Ilmoitus tapaturmasta, jonka johdosta voi-
daan otaksua vakuutuslaitoksen joutuvan
suorittamaan korvausta, on viipymättä
työnantajan toimesta tehtävä vakuutuslai-
tokselle. Ilmoitus on tehtävä ((sosiaalimi-
nisteriön)) vahvistamaa kaavaa käyttäen ja
voi ministeriö kaavaa vahvistaessaan mää-
rätä siinä annettaviksi viranomaisia varten
muitakin kuin varsinaisesti tapaturman sel-
vittämistä ja tapaturman johdosta suoritet-
tavan korvauksen määräämistä varten tar-
peellisia tietoja.

Jos työtapaturman seurauksena on ollut
kuolema tai vaikeanlaatuinen vamma, on
työnantajan heti tehtävä tapaturmasta ilmoi-
tus poliisille, jonka tulee viipymättä toimit-
taa tapahtumapaikalla tutkinta sekä lähettää
tutkintapöytäkirjasta oikeaksi todistettu jäl-
jennös lunastuksetta vakuutuslaitokselle.

Vakuutusoikeudella, tapaturmalautakun-
nalla ja vakuutuslaitoksella on oikeus vaatia
poliisitutkinnan toimeenpanemista muunkin
kuin 2 momentissa mainitun tapaturman
johdosta.

39 §
Työntekijän on ilmoitettava viipymättä

hänelle sattuneesta tapaturmasta työnanta-
jalle tai tämän edustajalle, jonka on vaadit-
taessa annettava tiedoksiannosta todistus.
Työnantajan on tehtävä viipymättä vakuu-
tuslaitokselle ilmoitus tietoonsa tulleesta
tapaturmasta, jonka johdosta vakuutuslai-
tos voi olla tämän lain mukaan korvausvel-
vollinen. Ilmoitus on tehtävä Tapaturmava-
kuutuslaitosten liiton hyväksymän kaavan
mukaista lomaketta käyttäen.

Tapaturmailmoitukseen on merkittävä:
1) tapaturmassa vahingoittuneen nimi,

henkilötunnus ja muut korvauskäsittelyä
varten välttämättömät yksilöinti- ja yhteys-
tiedot;

2) työnantajan nimi ja yhteystiedot;
3) tiedot tapaturman laadusta, sattumis-

paikasta ja -ajasta, sattumisolosuhteista ja
syistä;

4) tiedot vahingoittuneen työstä ja siitä
maksetusta vastikkeesta;

5) työnantajan tiedossa oleva vahingoit-
tuneen muu työsuhde- ja yrittäjätyö; sekä

6) muut edellä mainittuihin rinnastettavat
tiedot, jotka ovat välttämättömiä korvaus-
asian käsittelyä, 64 §:ssä mainittua tilas-
tointia ja tutkimusta sekä muutoin tämän
lain toimeenpanoa varten.

Tarkempia säännöksiä tapaturmailmoi-
tukseen merkittävistä tiedoista voidaan an-
taa valtioneuvoston asetuksella.

Työnantajan on viipymättä ilmoitettava
poliisille työtapaturmasta, joka on aiheut-
tanut kuoleman tai vaikean vamman. Polii-
sin on viipymättä suoritettava tapahtuma-
paikalla poliisitutkinta. Siihen on kutsuttava
työnantaja tai hänen edustajansa. Poliisi-
tutkinnasta on annettava tieto myös asian-
omaiselle työsuojeluviranomaiselle sekä ta-
paturmassa vahingoittuneelle tai hänen
edustajalleen. Jäljennös tutkintapöytäkir-
jasta on toimitettava vakuutuslaitokselle ja
tutkimusta pyytäneelle sekä pyynnöstä asi-
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anosaiselle.

41 §
— — — — — — — — — — — — — —

Lääkärin on annettava lausuntonsa työta-
paturman tai ammattitaudin aiheuttamasta
vammasta tai sairaudesta Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liiton hyväksymän kaavan mu-
kaista lomaketta käyttäen.

45 §
Korvauksensaajan on ilmoitettava viipy-

mättä vakuutuslaitokselle sellaisista tervey-
dentilassaan, työansioissaan, perhesuhteis-
saan ja muissa seikoissa tapahtuvista muu-
toksista, jotka vaikuttavat hänen oikeuteen-
sa saada tämän lain mukaista korvausta tai
korvauksen määrään.

Tämän lain mukaista tapaturmaeläkettä,
haittarahaa ja perhe-eläkettä saavan on
vakuutuslaitoksen pyynnöstä toimitettava
omalla kustannuksellaan vakuutuslaitoksel-
le kerran vuodessa väestörekisteriviran-
omaisen antama todistus tai muu luotettava
selvitys, josta ilmenee korvauksensaajan ol-
leen elossa aikana, jolta korvausta makse-
taan. Vakuutuslaitos voi myös vaatia, että
leskeneläkettä saava vastaavasti toimittaa
sille väestörekisteriviranomaisen todistuk-
sen tai muun luotettavan selvityksen siitä,
ettei hän ole solminut uutta avioliittoa tai
etteivät leskeneläkkeen maksamisen edelly-
tykset ole 23 d §:n 2 momentin perusteella
päättyneet.

47 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos asianomaiset eivät toisin sovi, vakuu-
tuslaitoksen on pidettävä suoritettava kor-
vaus kustannuksellaan korvaukseen oikeu-
tetun saatavana siinä kotimaisessa rahalai-
toksessa, jonka korvauksensaaja määrää.
Jos rahalaitosta ei ole määrätty, suoritettava
korvaus pidetään siihen oikeutetun saatava-
na hänen asuinpaikkansa postitoimipaikas-
sa. Korvauserä, joka on pienempi kuin 1,68
euroa, on pidettävä vakuutuslaitoksessa
korvauksensaajan nostettavissa.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Korvaus maksetaan vakuutuslaitoksen

kustannuksella korvauksensaajan ilmoitta-
malle tilille Suomessa toimivaan rahalai-
tokseen. Korvaus voidaan kuitenkin maksaa
muullakin tavalla, jos tilille maksaminen ei
ole mahdollista tai jos korvauksensaaja
esittää vakuutuslaitoksen hyväksymän syyn.
— — — — — — — — — — — — — —
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53 §
— — — — — — — — — — — — — —

Asian käsittelyssä tapaturmalautakunnas-
sa sovelletaan hallintolainkäyttölakia
(586/1996), jollei erikseen toisin säädetä.
Tapaturmalautakunnassa toimitetaan tarvit-
taessa asian selvittämiseksi suullinen käsit-
tely siten kuin hallintolainkäyttölain
37 §:ssä säädetään. Tarkemmat säännökset
tapaturmalautakunnasta ja siitä aiheutuvista
kustannuksista säädetään asetuksella.

— — — — — — — — — — — — — —
Asian käsittelyssä tapaturmalautakunnas-

sa sovelletaan hallintolainkäyttölakia
(586/1996), jollei erikseen toisin säädetä.
Tapaturmalautakunnassa toimitetaan tarvit-
taessa asian selvittämiseksi suullinen käsit-
tely siten kuin hallintolainkäyttölain
37 §:ssä säädetään. Suullinen käsittely on
toimitettava suljetuin ovin asioissa, jotka on
säädetty salassa pidettäviksi. Tapaturma-
lautakunta voi määrätä asian käsiteltäväksi
suljetuin ovin, jos julkisesta käsittelystä koi-
tuisi asianosaiselle erityistä haittaa. Suulli-
sessa käsittelyssä on muutoin noudatettava
oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain
(945/1984) säännöksiä.

Tarkempia säännöksiä tapaturmalauta-
kunnasta ja siitä aiheutuvista kustannuksis-
ta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

53 c §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos vakuutuslaitos ei voi muuttaa valituk-
sen kohteena olevaa päätöstä 1 momentissa
mainituin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa
valitusajan päättymisestä toimitettava vali-
tuskirjelmä ja lausuntonsa tapaturmalauta-
kunnalle tai, jos valitus koskee tapaturma-
lautakunnan päätöstä, vakuutusoikeudelle
käsiteltäväksi. Vakuutuslaitos voi tällöin
väliaikaisella päätöksellä muuttaa aikai-
sempaa päätöstään siltä osin kuin se hyväk-
syy valituksessa esitetyn vaatimuksen. Kun
asia on jo toimitettu muutoksenhakuelimel-
le, vakuutuslaitoksen on ilmoitettava sille
heti päätöksen muuttamisesta. Vakuutuslai-
toksen väliaikaiseen päätökseen ei saa ha-
kea muutosta.
— — — — — — — — — — — — — —

Jos valituksen yhteydessä ei muuta näyte-
tä, valittajan katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemäntenä päivänä sen päivän
jälkeen, jona päätös on postitettu valittajan
ilmoittamaan osoitteeseen.

— — — — — — — — — — — — — —
Jos vakuutuslaitos ei voi muuttaa valituk-

sen kohteena olevaa päätöstä 1 momentissa
mainituin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa
valitusajan päättymisestä toimitettava vali-
tuskirjelmä, valitusasiaa koskevat asiakirjat
ja lausuntonsa tapaturmalautakunnalle tai,
jos valitus koskee tapaturmalautakunnan
päätöstä, vakuutusoikeudelle. Vakuutuslai-
tos voi tällöin väliaikaisella päätöksellä
muuttaa aikaisempaa päätöstään siltä osin
kuin se hyväksyy valituksessa esitetyn vaa-
timuksen. Kun asia on jo toimitettu muu-
toksenhakuelimelle, vakuutuslaitoksen on
ilmoitettava sille heti päätöksen muuttami-
sesta. Vakuutuslaitoksen väliaikaiseen pää-
tökseen ei saa hakea muutosta.
— — — — — — — — — — — — — —

Vakuutuslaitoksen, tapaturmalautakun-
nan ja vakuutusoikeuden on merkittävä
päätökseensä päivä, jona se on postitettu
sekä vastaanottajan nimi ja osoite. Jos vali-
tuksen yhteydessä ei muuta näytetä, valitta-
jan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen,
jona päätös on postitettu valittajan ilmoit-
tamaan osoitteeseen.

53 g §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Aiheettomasti maksettu korvaus saadaan
periä takaisin myös kuittaamalla se muista
kuin 63 §:n 1 momentin toisessa virkkeessä
tarkoitetuista vastaisuudessa maksettavista
korvauseristä. Kulloinkin suoritettavasta
korvauserästä ei saa korvauksensaajan suos-
tumuksetta kuitenkaan vähentää enempää
kuin kuudesosan siitä korvauserän osasta,
joka jää jäljelle sen jälkeen, kun korvaus-
erästä on ennakkoperintälain (418/59) no-
jalla pidätetty ennakko tai rajoitetusti vero-
velvollisen tulon ja varallisuuden verotta-
misesta annetun lain (627/78) nojalla läh-
devero.

Aiheettomasti maksettu korvaus saadaan
periä takaisin myös kuittaamalla se muista
kuin 63 §:n 1 momentin toisessa virkkeessä
tarkoitetuista vastaisuudessa maksettavista
korvauseristä. Kulloinkin suoritettavasta
korvauserästä ei saa korvauksensaajan suos-
tumuksetta kuitenkaan vähentää enempää
kuin kuudesosan siitä korvauserän osasta,
joka jää jäljelle sen jälkeen, kun korvaus-
erästä on ennakkoperintälain (1118/1996)
nojalla pidätetty ennakko tai rajoitetusti ve-
rovelvollisen tulon ja varallisuuden verot-
tamisesta annetun lain (627/1978) nojalla
lähdevero.

55 §
Jos työnantaja tai hänen edustajansa lai-

minlyö hänelle tämän lain tai sen nojalla
annetun asetuksen tahi tapaturman selvittä-
mistä tarkoittavan muun laillisen määräyk-
sen tai ohjeen mukaan kuuluvan velvolli-
suuden, rangaistakoon sakolla.

55 §
Työnantaja, tämän edustaja tai 57 §:n 1

momentin mukaisen vakuutuksen ottanut
henkilö, joka tahallaan laiminlyö tämän
lain mukaisen tietojenantovelvollisuutensa
tai antaa sen piiriin kuuluvan tiedon vir-
heellisenä, on tuomittava, jollei teko, huo-
mioon ottaen sen haitallisuus ja vahingolli-
suus sekä muut tekoon liittyvät seikat, ole
kokonaisuutena arvostellen vähäinen tai te-
osta muualla laissa säädetä ankarampaa
rangaistusta, tapaturmavakuutuslain mu-
kaisen tietojenantovelvollisuuden rikkomi-
sesta sakkoon.

Työnantaja tai tämän edustaja, joka ta-
hallaan laiminlyö työnantajan tämän lain
mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden tai ta-
hallaan jättää viipymättä tekemättä 39 §:n
1 momentissa mainitun tapaturmailmoituk-
sen tai sanotun pykälän 4 momentissa mai-
nitun ilmoituksen poliisille, on tuomittava,
jollei teko, huomioon ottaen sen haitallisuus
ja vahingollisuus sekä muut tekoon liittyvät
seikat, ole kokonaisuutena arvostellen vä-
häinen tai teosta muualla laissa säädetä
ankarampaa rangaistusta, tapaturmava-
kuutuslain mukaisen työnantajavelvolli-
suuden rikkomisesta sakkoon. Salassapito-
velvoitteiden rikkomisen osalta on voimas-
sa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain (621/1999) 35 §:ssä
säädetään.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetaan
1) työnantajalla sitä, joka työsuhteessa

taikka virka- tai siihen rinnastettavassa jul-
kisoikeudellisessa palvelussuhteessa teettää
työtä, sekä sitä, joka tosiasiallisesti käyttää
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työnantajalle kuuluvaa päätösvaltaa;
2) työnantajan edustajalla työnantajana

olevan oikeushenkilön lakimääräisen tai
muun päättävän elimen jäsentä sekä sitä,
joka työnantajan sijasta johtaa tai valvoo
työtä.

Tässä pykälässä rangaistavaksi säädetys-
tä työnantajan tai tämän edustajan menette-
lystä tuomitaan rangaistukseen se, jonka
velvollisuuksien vastainen teko tai laimin-
lyönti on. Tätä arvioitaessa on otettava
huomioon asianomaisen asema, hänen teh-
täviensä ja toimivaltuuksiensa laatu ja laa-
juus sekä muutenkin hänen osuutensa lain-
vastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen.

56 §
Joka tahallisesti antaa tämän lain mu-

kaan tarvittavan tiedon väärin tai kieltäytyy
tietoa antamasta, rangaistakoon sakolla,
jollei teosta muussa laissa ole säädetty an-
karampaa rangaistusta.

56 §
(kumotaan)

56 a §
Jos joku luvatta ilmaisee, mitä hän tässä

laissa säädettyä tehtävää täyttäessään on
saanut tietää jonkun henkilön taloudellises-
ta asemasta tai terveydentilasta taikka va-
kuutuksenottajaa koskevasta liikesalaisuu-
desta, hänet on tuomittava tapaturmava-
kuutuslaissa säädetyn salassapitovelvolli-
suuden rikkomisesta sakkoon, jollei teosta
ole muussa laissa säädetty ankarampaa
rangaistusta.

Edellä 1 momentissa mainitusta rikokses-
ta virallisella syyttäjällä ei ole oikeutta nos-
taa syytettä, ellei asianomistaja ole ilmoit-
tanut rikosta syytteeseen pantavaksi.

56 a §
(kumotaan)

64 §
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto pitää ti-

lastoa tässä laissa, ammattitautilaissa
(1343/88) ja valtion virkamiesten tapatur-
makorvauksesta annetussa laissa (449/90)
tarkoitetuista työtapaturmista ja ammatti-
taudeista sekä niistä maksetuista korvauk-
sista. Sama koskee valtion työssä sattuneita
tapaturmia ja ammattitauteja, joista makse-
taan korvaus valtion varoista.

Tämän lain mukaista vakuutusta harjoit-
tavan vakuutuslaitoksen ja valtiokonttorin
on annettava Tapaturmavakuutuslaitosten

64 §
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto pitää

työtapaturmien ja ammattitautien ehkäisyä
sekä tämän lain toimeenpanoa ja kehittä-
mistä varten tilastoa tässä laissa, ammatti-
tautilaissa (1343/1988) ja valtion virkamies-
ten tapaturmakorvauksesta annetussa laissa
(449/1990) tarkoitetuista työtapaturmista ja
ammattitaudeista sekä tämän lain mukaisis-
ta vakuutuksista ja korvauksista (työtapa-
turma- ja ammattitautitilasto). Tapaturma-
vakuutuslaitosten liitto harjoittaa työtapa-
turmien ja ammattitautien ehkäisyä varten
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liitolle 1 momentissa mainittua tilastoa var-
ten tarvittavat tiedot. Näiden tulee sisältää
tiedot työtapaturmista ja ammattitaudeista,
niiden aiheuttamista vammoista ja sairauk-
sista, kullekin korvauksensaajalle maksetta-
vista korvauksista ja korvauksen suuruuteen
vaikuttavista tekijöistä samoin kuin vakuu-
tuksenottajasta, tämän toimialasta, makse-
tuista palkoista ja vakuutusmaksuista.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto antaa ti-
lastokeskukselle sen toimialaan kuuluvien,
yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaa-
vien tilastojen laadintaa varten 39 §:n mu-
kaiseen tapaturmailmoitukseen perustuvat,
tarpeelliset tiedot.

Ministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat
määräykset tietojen antamisesta.

niiden syitä ja seurauksia koskevaa tutki-
mustyötä. Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
tekee myös vakuutusmaksujen ja työn aihe-
uttaman tapaturma- ja ammattitautiriskin
välistä yhteyttä selvittäviä sekä muita tämän
lain toimeenpanon, seurannan ja kehittämi-
sen edellyttämiä tutkimuksia ja laskelmia.

Vakuutuslaitoksen ja Valtiokonttorin on
annettava salassapitosäännösten ja muiden
tiedonsaantia koskevien rajoitusten estä-
mättä kalenterivuosittain Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liitolle 1 momentissa säädetty-
jen tehtävien toimeenpanoa varten tiedot:

1) vakuutuksenottajan teettämän työn
laadusta ja määrästä, vakuutusta varten il-
moitetuista palkoista sekä maksuunpan-
nuista vakuutusmaksuista;

2) vakuutuksenottajan toimialasta ja koti-
paikasta;

3) vakuutusmaksujärjestelmästä;
4) tapaturman sattumisajasta ja – paikas-

ta sekä sen sattumisolosuhteista ja syistä;
5) ammattitaudin ilmenemisajasta ja

altistusolosuhteista sekä altistuksen syistä;
6) tapaturman aiheuttaman vamman ja

ammattitaudin laadusta;
7) vahingoittuneen tekemästä työstä;
8) vakuutuksesta maksetuista korvauksis-

ta korvauksensaajittain ja korvauslajeit-
tain;

9) korvauksen suuruuteen vaikuttavista
tekijöistä; ja

10) vakuutuslajista.
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on

oikeus pyynnöstä saada salas-
sapitosäännösten ja muiden tiedon saantia
koskevien rajoitusten estämättä vakuutus-
laitokselta ja Valtiokonttorilta 2 momentis-
sa tarkoitettujen tietojen lisäksi muitakin 1
momentin mukaisia tutkimuksia ja laskel-
mia varten välttämättömiä tietoja. Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitolla on oikeus
saada lisäksi Työterveyslaitokselta, työsuo-
jeluviranomaiselta ja poliisilta sellaisia työ-
tapaturmien ja ammattitautien syitä ja seu-
rauksia koskevia tietoja, jotka ovat välttä-
mättömiä 1 momentissa tarkoitettuja tutki-
muksia ja laskelmia varten.

Edellä 2 momentin 1—3 kohdassa maini-
tut tiedot on annettava vakuutuskohtaisesti
sekä 4—10 kohdassa mainitut tiedot vahin-
kokohtaisesti ja vahingoittuneen henkilö-
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tunnuksella yksilöityinä. Myös 3 momentis-
sa tarkoitetut tiedot on annettava pyynnöstä
vahingoittuneen henkilötunnuksella yksilöi-
tyinä.

Tarkempia säännöksiä tässä pykälässä
tarkoitettujen tietojen sisällöstä sekä siitä,
miten ja milloin mainitut tiedot on toimitet-
tava, voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella.

64 a §
Vakuutuslaitos tai Tapaturmavakuutuslai-

tosten liitto voi antaa työterveyslaitokselle
tiedot työperäisten sairauksien rekisteriä
varten.

64 a §
Vakuutuslaitoksella, Tapaturmavakuutus-

laitosten liitolla ja tämän lain mukaisella
muutoksenhakuelimellä on oikeus salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedon saantia
koskevien rajoitusten estämättä saada:

1) lakisääteistä vakuutusta toimeenpane-
valta vakuutus- ja eläkelaitokselta, viran-
omaiselta ja muulta, johon viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annettua lakia so-
velletaan, tiedot työntekijän työsuhteista,
yrittäjätyöstä ja ansioista, hänelle makse-
tuista etuuksista sekä muista seikoista, jotka
ovat välttämättömiä käsiteltävänä olevan
asian ratkaisemista varten taikka jotka
muuten on otettava huomioon tässä laissa,
Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimukses-
sa tai sosiaaliturvaa koskevassa kansainvä-
lisessä säädöksessä säädettyjen tehtävien
toimeenpanossa;

2) työnantajalta tiedot tapaturmasta, sen
sattumisolosuhteista, syistä ja seurauksista,
työntekijän työstä, työnantajan hänelle
maksamista vastikkeista ja niiden perusteis-
ta sekä muutkin tiedot, jotka ovat välttämät-
tömiä käsiteltävänä olevan asian ratkaise-
mista varten taikka jotka on muuten otetta-
va huomioon tässä laissa, Suomea sitovassa
sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaalitur-
vaa koskevassa kansainvälisessä säädök-
sessä säädettyjen tehtävien toimeenpanos-
sa;

3) lääkäriltä ja muulta terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetussa laissa
(559/1994) tarkoitetulta ammattihenkilöltä,
potilaan asemasta ja oikeuksista annetun
lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoite-
tulta terveydenhuollon toimintayksiköltä se-
kä vahingoittuneen kuntoutusta toimeenpa-
nevalta taholta käsiteltävänä olevan asian
ratkaisemista varten lausunto ja muut vält-
tämättömät tiedot vahingoittuneen tervey-
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dentilasta, hoidosta, työkyvystä ja kuntou-
tuksesta sekä potilasasiakirjoista.

Pyydettäessä työnantajalta tietoja työnte-
kijän korvausasian käsittelyä varten
työnantajalle saadaan ilmoittaa ilman
työntekijän suostumusta häntä koskevia
salassa pidettäviä tietoja vain siltä osin
kuin se on välttämätöntä korvausasiassa
tarvittavien tietojen yksilöimiseksi ja
korvausasian ratkaisemiseksi.

64 b §
Vakuutuslaitoksen ja Tapaturmavakuutus-

laitosten liiton on ulosottoa varten asian-
omaisten viranomaisten pyynnöstä ilmoitet-
tava korvauksensaajalle maksamansa päivä-
rahan, elinkoron, huoltoeläkkeen, tapatur-
maeläkkeen ja perhe-eläkkeen määrä sekä
tiedossaan olevat muut laitokset, jotka mak-
savat työntekijälle toimeentuloetuuksia.

64 b §
Vakuutuslaitoksella ja Tapaturmavakuu-

tuslaitosten liitolla on oikeus tarkastaa
työnantajan asiakirjoista työnantajan tä-
män lain mukaisen tietojenantovelvollisuu-
den piiriin kuluvien tietojen oikeellisuus.
Vakuutuslaitoksella ja Tapaturmavakuutus-
laitosten liitolla on oikeus saada poliisilta
ja muilta viranomaisilta virka-apua edellä
tarkoitettujen tietojen saamiseksi.

Vakuutuslaitoksella, Tapaturmavakuutus-
laitosten liitolla ja tämän lain mukaisella
muutoksenhakuelimellä on oikeus saada
maksutta ne tiedot, jotka niillä on tämän
lain mukaan oikeus saada. Jos 64 a §:n 1
momentissa tarkoitetut tiedot tarvitaan tie-
tyssä muodossa ja siitä aiheutuu tietojen
luovuttajalle olennaisia lisäkustannuksia,
kustannukset on kuitenkin korvattava. Li-
säksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä
annetussa laissa tarkoitetulla ammattihen-
kilöllä on oikeus saada 64 a §:n 1 momen-
tin 3 kohdassa säädetyn tietojenantovelvol-
lisuuden perusteella antamastaan lausun-
nosta kohtuullinen palkkio.

64 c §
Vakuutuslaitoksella ja Tapaturmavakuu-

tuslaitosten liitolla on oikeus sen lisäksi,
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa säädetään, salassapito-
säännösten ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä antaa tämän lain
toimeenpanoon perustuvia tietoja seuraa-
vasti:

1) asianomaiselle viranomaiselle ja toi-
mielimelle ne tiedot, jotka ovat välttämät-
tömiä Suomea sitovan sosiaaliturvasopi-
muksen taikka sosiaaliturvaa koskevan kan-
sainvälisen säädöksen mukaisten tehtävien
toimeenpanossa;
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2) viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulle viranomaiselle tämän lain mukaista
korvausta saaneen henkilön henkilötunnus
ja muut yksilöintitiedot, tiedot maksetuista
korvauksista, tiedot työnantajasta ja muut
näihin rinnastettavat tiedot, jotka ovat vält-
tämättömiä sosiaaliturvaan kohdistuvia ri-
koksia ja väärinkäyttöä koskevan viran-
omaisen yksittäisen selvitystyön suorittami-
seksi sekä rikosten syytteeseenpanoa var-
ten, ei kuitenkaan terveydentilaa koskevia
tietoja;

3) tämän lain, liikennevakuutuslain
(279/1959) tai potilasvahinkolain (
585/1986) mukaista vakuutusta toimeenpa-
nevalle vakuutuslaitokselle, Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitolle, Liikennevakuutus-
keskukselle ja Potilasvakuutuskeskukselle
niihin kohdistuvan rikollisuuden ehkäisemi-
seksi tiedot vakuutuslaitokseen ja Tapatur-
mavakuutuslaitosten liittoon tämän lain
toimeenpanon yhteydessä kohdistuneista ri-
koksista, niille ilmoitetuista vahingoista ja
maksetuista korvauksista sekä korvauksen-
hakijoiden ja -saajien henkilötunnus ja
muut yksilöintitiedot; edellytyksenä on li-
säksi, että tietosuojalautakunta on antanut
tietojen käsittelyyn henkilötietolain 43 §:ssä
tarkoitetun luvan;

4) verohallinnolle tiedot, jotka ovat vält-
tämättömiä sille ennakkoperintälaissa sää-
detyn valvontavelvollisuuden täyttämiseksi
silloin, kun on aihetta epäillä, että työnan-
taja ei ole täyttänyt ennakonpidätysvelvolli-
suuttaan;

5) toiselle lakisääteistä vakuutusta har-
joittavalle vakuutuslaitokselle ja Tapatur-
mavakuutuslaitosten liitolle, Liikenneva-
kuutuskeskukselle ja Potilasvakuutuskes-
kukselle välttämättömät tiedot sen selvittä-
miseksi, mikä on näiden vastuu samasta va-
hingosta;

6) toiselle vakuutuslaitokselle, Tapatur-
mavakuutuslaitosten liitolle ja vahingonai-
heuttajalle tiedot, jotka ovat välttämättömiä
tämän lain mukaista vakuutusta harjoitta-
van vakuutuslaitoksen tai Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liiton takautumisoikeuden to-
teuttamiseksi;

7) tämän lain mukaisen vakuutuksen otta-
neelle työnantajalle vakuutusmaksun perus-
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teiden arviointia varten välttämättömät tie-
dot vakuutuksesta maksetuista korvauksista
sekä korvausta saaneiden vahingoittunei-
den nimi, henkilötunnus ja muut korvattujen
vahinkojen yksilöimiseksi välttämättömät
tiedot;

8) luottotietotoimintaa harjoittavalle re-
kisterinpitäjälle vakuutuksenottajaan ja va-
kuuttamisvelvolliseen tämän lain perusteel-
la kohdistuvasta ulosottokelpoisesta saata-
vastaan.

Vakuutuslaitoksella ja sen asiamiehellä
on oikeus salassapitosäännösten ja muiden
tiedonsaantia koskevien rajoitusten estä-
mättä antaa tämän lain toimeenpanoon pe-
rustuvia tietoja vakuutuslaitoksen kanssa
samaan konserniin, vakuutusyhtiölain 14 b
luvussa tarkoitettuun vakuutusyritysryh-
mään ja mainitun lain 18 luvun 6 b §:n 2
momentissa tarkoitettuun taloudelliseen yh-
teenliittymään sekä samaan rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymien valvonnasta annetussa
laissa (44/2002) tarkoitettuun rahoitus- tai
vakuutusryhmittymään kuuluvalle toiselle
yritykselle tämän lain mukaisten tehtävien
suorittamista varten tai jos siitä lailla erik-
seen säädetään.

Vakuutuslaitos ei saa käyttää hyväksi
muussa toiminnassaan tämän lain toimeen-
panoon perustuvia, salassapitosäännösten
tai muiden tiedon saantia koskevien rajoi-
tusten alaisia tietoja, jollei siitä lailla erik-
seen säädetä. Tällaisia tietoja ei saa antaa
myöskään vakuutusyhtiön yhtiökokoukselle,
edustajistolle taikka osakkaalle.

Sen estämättä, mitä 2 ja 3 momentissa
säädetään, vakuutuslaitos voi kuitenkin
luovuttaa 2 momentissa tarkoitetulle yrityk-
selle sekä käyttää muussa vakuutustoimin-
nassaan vakuutuksenottajaa koskevia asia-
kaspalvelua, asiakassuhteen hoitoa ja muu-
ta asiakashallintaa varten tarpeellisia tieto-
ja. Tällaisia ovat tiedot vakuutuksenottaja-
na olevan työnantajan tai yrittäjän nimestä,
henkilö-, yritys- ja yhteisö- sekä asiakas-
tunnuksesta, yhteystiedot, tiedot yrityksen
omistussuhteista ja tämän lain mukaisista
vakuutusjärjestelyistä ja niiden perusteena
olevasta palkkasummasta sekä näihin tie-
toihin rinnastettavat asiakashallintaan liit-
tyvät tiedot.
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64 d §
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla on

oikeus sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa
tai muussa laissa säädetään, antaa salassa-
pitosäännösten ja muiden tiedonsaantia
koskevien rajoitusten estämättä 64 §:n no-
jalla vakuutuslaitokselta ja Valtiokonttoril-
ta saamiaan tietoja seuraavasti:

1) Tilastokeskukselle tämän lain mukais-
ta korvausta saaneen henkilötunnus, vahin-
gon sattumisaikaa ja -paikkaa, sattumisolo-
suhteita ja syitä, vamman tai sairauden laa-
tua sekä siitä aiheutuneen työkyvyttömyy-
den kestoa koskevat tiedot samoin kuin
muut tapaturmailmoitukseen perustuvat tie-
dot, jotka ovat välttämättömiä Tilastokes-
kuksen toimialaan kuuluvien, yhteiskunta-
oloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilasto-
jen laadintaa varten;

2) Työterveyslaitokselle työsuojelun val-
vonnasta ja muutoksenhausta annetun lain
(131/1973) 22 §:n 2 momentin kolmannessa
virkkeessä mainitut tiedot työperäisten sai-
rauksien rekisteriä varten;

3) Eläketurvakeskukselle tiedot vakuutus-
laitosten myöntämistä, työeläkelisään vai-
kuttavista ansionmenetyskorvauksista;

64 e §
Vakuutuslaitoksen ja Tapaturmavakuu-

tuslaitosten liiton luovuttaessa tämän lain
nojalla saamiaan tietoja 64 c ja 64 d §:n
nojalla edelleen, se on vastuussa siitä, että
luovutettavien tietojen sisältö vastaa niitä
tietoja, jotka se sai niiden antajalta.

Mitä tässä laissa säädetään salassapito-
velvoitteista ja niiden rikkomisesta, koskee
myös niitä, jotka ovat saaneet salassa pidet-
täviä tietoja 64 c §:n 2 ja 4 momentin pe-
rusteella.

64 f §
Sen lisäksi, mitä asianosaisen oikeudesta

saada tieto asiakirjasta ja tiedon antami-
sesta viranomaisten toiminnan julkisuudes-
ta annetussa laissa säädetään, vakuutuslai-
tos ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto on
velvollinen pyynnöstä antamaan työnteki-
jälle viipymättä hänen asuinpaikkansa ja
muut olosuhteet huomioon ottaen sopivalla
tavalla tilaisuuden tutustua vakuutuslaitok-
sen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
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hallussa oleviin, työntekijän korvausasiaa
koskeviin asiakirjoihin. Työntekijän oikeu-
desta tarkastaa häntä itseään koskevat hen-
kilörekisteriin talletetut tiedot säädetään
henkilötietolaissa.

64 g §
Työnantajan on huolehdittava siitä, että

tapaturmien ehkäisyä sekä korvaus- ja va-
kuutusasian selvittämistä varten pidetään
tapaturmaluetteloa. Siihen on merkittävä
vahingoittuneen työntekijän henkilötunnus
ja muut yksilöintitiedot, tiedot työtapatur-
man sattumisajasta, työtapaturmaan johta-
neista olosuhteista ja syistä, työn laadusta,
työtapaturman aiheuttamista vammoista ja
sairauksista ja, jos se on mahdollista, vä-
hintään kahden tapaturman sattuessa pai-
kalla olleen henkilön nimi ja osoitetiedot
sekä muut edellä mainittuja tarkoituksia
varten välttämättömät tiedot.

Tapaturmaluettelo on salassapitosään-
nösten ja muiden tiedon saantia koskevien
rajoitusten estämättä pyydettäessä näytet-
tävä asianomaiselle työsuojeluviranomai-
selle, poliisille ja työntekijöiden valitsemal-
le työsuojeluvaltuutetulle niiden lailla sää-
dettyjen tehtävien suorittamista varten.

Tarkempia säännöksiä tapaturmaluette-
lon pitämisestä ja siihen merkittävistä tie-
doista voidaan antaa valtioneuvoston ase-
tuksella.

64 h §
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta

annettua lakia sovelletaan vakuutuslaitok-
sen ja Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
tämän lain toimeenpanoon liittyvien asia-
kirjojen ja toiminnan julkisuuteen siltä osin
kuin mainitun lain 4 §:n 2 momentissa sää-
detään, jollei tässä tai muussa laissa toisin
säädetä. Tämän lain toimeenpanoon ei so-
velleta vakuutusyhtiölain 18 luvun 6, 6 b ja
6 c §:ää eikä ulkomaisista vakuutusyhtiöis-
tä annetun lain 79 §:n 1 ja 4—8 momenttia
sekä 80 §:ää.

Tässä laissa säädettyjä tai tämän lain
toimeenpanoon liittyviä tehtäviä hoidettaes-
sa saatujen ja laadittujen asiakirjojen ja
niihin sisältyvien tietojen salassapitovelvol-
lisuuteen sekä näiden tehtävien hoidossa
saatuja tietoja koskevaan vaitiolovelvolli-
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suuteen ja hyväksikäyttökieltoon sovelle-
taan viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain 22—24 ja 35 §:ää myös sil-
loin, kun kysymys ei ole mainitun lain 4 §:n
2 momentissa tarkoitetun julkisen vallan
käyttöön kuuluvaa tehtävää varten laadi-
tuista tai saaduista asiakirjoista ja tiedois-
ta. Tietojen luovuttamisesta on tällöin so-
veltuvin osin voimassa, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 7 lu-
vussa säädetään.

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momen-
tin 20 kohdassa säädetään, salassa pidettä-
viä ovat myös sellaiset tämän lain toimeen-
panoon perustuvat asiakirjat ja tiedot, jotka
koskevat vakuutuksenottajan ja työnantajan
taloudellista asemaa.

64 i §
Vakuutuslaitoksella ja Tapaturmavakuu-

tuslaitosten liitolla on sen lisäksi, mitä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oi-
keus avata tekninen käyttöyhteys:

1) lakisääteistä vakuutusta toimeenpane-
valle yhteisölle tai laitokselle henkilörekis-
terinsä sellaisiin tietoihin, jotka sillä on tä-
män tai muun lain perusteella oikeus saada
tehtäviensä toimeenpanoa varten;

2) 64 c §:n 1 momentin 1 kohdassa maini-
tuille viranomaisille ja toimielimille koh-
dassa tarkoitettujen tietojen antamista var-
ten.

Tämän pykälän perusteella avatun tekni-
sen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös
salassa pidettäviä tietoja ilman sen suostu-
musta, jonka etujen suojaamiseksi salassa-
pitovelvollisuus on säädetty.

65 §
Työnantajan on pidettävä työpaikalla

nähtävänä tämä laki, tieto työn vakuutta-
neesta vakuutuslaitoksesta ja sen antama,
31 §:n 3 momentissa tarkoitettu henkilötie-
tojen käsittelyä koskeva selvitys sekä tieto
siitä, sisältääkö vakuutus työnantajan
12 §:n 1 momentin mukaisen omavastuu-
osuuden. Asianomaisen työsuojeluviran-
omaisen on valvottava, että työnantaja täyt-
tää nämä velvollisuudet.
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65 a §
Valtion, kunnan tai muun julkisoikeudelli-

sen yhteisön viranomainen tai laitos, julki-
sessa virassa oleva lääkäri, sairaala, eläke-
turvakeskus sekä lakisääteistä vakuutusta
harjoittava vakuutus- tai eläkelaitos on vel-
vollinen pyynnöstä antamaan tässä laissa
tarkoitetulle vakuutuslaitokselle, Tapatur-
mavakuutuslaitosten liitolle ja muutoksen-
hakuviranomaiselle maksutta kaikki hallus-
saan olevat käsiteltävänä olevan vakuutus-
ja korvausasian ratkaisuun vaikuttavat tie-
dot. Sama koskee työnantajaa ja työpaikka-
terveydenhuollosta vastaavaa lääkäriä, jol-
la on tämän toimensa perusteella hallus-
saan vahingoittuneen terveydentilaa koske-
vaa aineistoa. Vakuutuslaitos ja Tapatur-
mavakuutuslaitosten liitto ovat velvollisia
maksamaan kohtuullisen palkkion tässä py-
kälässä säädetyn velvoituksen perusteella
annetusta lääkärinlausunnosta.

65 a §
(kumotaan)

65 b
Tieteellistä tutkimusta varten vakuutuslai-

tos tai Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
voi antaa hallussaan olevia vakuutus- ja
korvausasiaa koskevia tietoja edellyttäen,
ettei kysymyksessä ole 56 a §:n 1 momentis-
sa tarkoitettu salassa pidettävä tieto. Minis-
teriö voi kuitenkin antaa luvan 56 a §:n 1
momentissa tarkoitettujen tietojen antami-
seen tieteellistä tutkimusta varten, jos tieto-
jen luovutus ja käyttö ei vaaranna niitä etu-
ja, joiden turvaamiseksi salassapidosta on
säädetty. Jollei luvasta muuta johdu, luvan
saajan salassapitovelvollisuudesta on voi-
massa, mitä 56 a §:n 1 momentissa sääde-
tään.

65 b §
(kumotaan)

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-

ta 2002.
Tällä lailla kumotaan
1) tapaturmavakuutuslain täytäntöön-

panosta 3 päivänä joulukuuta 1948 annetun
asetuksen (850/1948) 3, 5, 7, 8, 10—15,
17—22 ja 25 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3, 5, 11 ja 25 §
asetuksessa 1314/1996, 7 ja 17 § osaksi
asetuksessa 917/1981, 12 § viimeksi maini-
tussa asetuksessa, 13 § mainituissa asetuk-
sissa 917/1981 ja 1314/1996 sekä 18, 19 ja
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22 § osaksi mainitussa asetuksessa
1314/1996;

2) Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
säännöistä 30 päivänä joulukuuta 1996 an-
netun asetuksen (1312/1996) 2 ja 4 §; sekä

3) viimeksi mainittuna päivänä tapatur-
ma-asiain korvauslautakunnan säännöistä
annetun asetuksen (1313/1996) 1 §.

Tätä lakia sovelletaan myös tapaturmiin,
jotka ovat sattuneet ja ammattitauteihin,
jotka ovat ilmenneet ennen tämän lain voi-
maantuloa.

———

2.

Laki

maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain

(1026/1981) 7 §:n 3 momentti, 9 § ja 22 §:n 1—3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 3
momentti laissa 977/1993, 9 § osaksi laissa 1274/1997 ja 22 §:n 1 ja 3 momentti laissa
1206/1996, sekä

lisätään lakiin siitä lailla 330/1985 kumotun 8 §:n tilalle uusi 8 § ja lailla 36/1987 kumotun
19 §:n tilalle uusi 19 § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

7 §
— — — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitet-
tuun tiedoksisaantiin sovelletaan vastaavas-
ti, mitä tapaturmavakuutuslain 53 c §:n 3
momentissa säädetään.

— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitet-

tuun tiedoksisaantiin sovelletaan vastaavas-
ti, mitä tapaturmavakuutuslain 53 c §:n 6
momentissa säädetään.

8 §
Tämän lain mukaista korvausta työvahin-

gosta haetaan vahinkoilmoituksella. Maata-
lousyrittäjän on toimitettava vahinko-
ilmoitus maatalousyrittäjien tapaturma-
vakuutuslaitokselle. Vahinkoilmoitukseen
on merkittävä vahingoittuneen nimi, hen-
kilötunnus ja muut yksilöinti- ja yhteystie-
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dot. Lisäksi siihen on merkittävä työvahin-
gon laatua, syitä ja sattumisolosuhteita
koskevat tiedot, tieto vahingoittuneen muus-
ta yrittäjätoiminnasta ja työsuhteista sekä
muut korvausasian käsittelyä varten välttä-
mättömät tiedot. Valtioneuvoston asetuksel-
la voidaan antaa tarkempia säännöksiä va-
hinkoilmoitukseen merkittävistä tiedoista.
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus-
laitoksen hakemuksesta vahinkoilmoituksen
lomakkeen kaavan.

9 §
Jollei tästä laista muuta seuraa, korvauk-

sen hakemisesta, korvausvelvollisuudesta,
korvauksesta, korvausasian käsittelystä,
korvauksensaajan puhevallan käyttämisestä,
tapaturmavakuutuslaitoksen päätöksen alis-
tamisesta, osallistumisesta tapaturmalauta-
kunnan toiminnasta aiheutuviin kustannuk-
siin, muutoksenhausta tapaturmavakuutus-
laitoksen päätökseen ja vakuutusmaksun
maksuunpanoon, tapaturmavakuutuslaitok-
sen takaisinsaantioikeudesta sekä tiedok-
siantovelvollisuudesta on soveltuvin osin
voimassa, mitä tapaturmavakuutuslaissa,
ammattitautilaissa ja tapaturmavakuutuslain
perusteella korvattavasta kuntoutuksesta
annetussa laissa (625/1991) säädetään. Mitä
näissä laeissa säädetään työntekijästä ja va-
kuutuslaitoksesta, sovelletaan vastaavasti
maatalousyrittäjään ja maatalousyrittäjien
tapaturmavakuutuslaitokseen. Tämän lain
mukaisiin asioihin ei kuitenkaan sovelleta,
mitä tapaturmavakuutuslain 14 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa ja 17 a §:ssä säädetään
fysikaalisen hoidon johdosta syntyneen an-
sionmenetyksen korvaamisesta eikä myös-
kään, mitä mainitun lain 30 b §:ssä ja
41 b §:n 2 ja 4—6 momentissa säädetään.

Muussa laissa säädettyä korvausta mää-
rättäessä tämän lain mukaiset etuudet ote-
taan huomioon samalla tavoin kuin tapa-
turmavakuutuslain mukaiset etuudet.

9 §
Jollei tästä laista muuta seuraa, korvauk-

sen hakemisesta, korvausvelvollisuudesta,
korvauksesta, korvausasian käsittelystä, pu-
hevallan käyttämisestä, tietojen salassapito-
velvollisuudesta ja sen rikkomisesta, oikeu-
desta tietojen saamiseen, oikeudesta ja vel-
vollisuudesta tietojen antamiseen, tapatur-
mavakuutuslaitoksen päätöksen alistamises-
ta, osallistumisesta tapaturmalautakunnan
toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin,
muutoksenhausta tapaturmavakuutuslaitok-
sen päätökseen ja vakuutusmaksun mak-
suunpanoon, tapaturmavakuutuslaitoksen
takaisinsaantioikeudesta ja aiheettoman
korvauksen takaisinperimisestä on soveltu-
vin osin voimassa, mitä tapaturmavakuutus-
laissa, ammattitautilaissa ja tapaturmava-
kuutuslain perusteella korvattavasta kuntou-
tuksesta annetussa laissa(625/1991) sääde-
tään. Mitä näissä laeissa säädetään työnteki-
jästä ja vakuutuslaitoksesta, sovelletaan
vastaavasti maatalousyrittäjään ja maatalo-
usyrittäjien tapaturmavakuutuslaitokseen.
Tämän lain mukaisiin asioihin ei kuiten-
kaan sovelleta, mitä tapaturmavakuutuslain
14 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja 17a §:ssä
säädetään fysikaalisen hoidon johdosta syn-
tyneen ansionmenetyksen korvaamisesta
,eikä myöskään, mitä mainitun lain 30 c ja
30 d §:ssä ja 41 b §:n 2 ja 4—6 momentissa
säädetään.

Tämän lain mukaiset etuudet otetaan
huomioon muussa laissa säädettyä korvaus-
ta määrättäessä samalla tavoin kuin tapa-
turmavakuutuslain mukaiset etuudet.
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19 §
Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutus-

laitoksella on oikeus yksittäistapauksessa
käyttää tämän lain mukaista vakuutus- tai
korvausasiaa käsitellessään muiden sille
säädettyjen tehtävien hoitamista varten
saamiaan tietoja, jos on ilmeistä, että ne
vaikuttavat asian ratkaisuun ja tiedot on
lain mukaan otettava huomioon päätöksen-
teossa ja maatalousyrittäjien tapaturmava-
kuutuslaitoksella olisi oikeus saada tiedot
muutoinkin erikseen. Henkilölle, jonka tie-
doista on kysymys, on ilmoitettava etukä-
teen tietojen mahdollisesta käytöstä.

22 §
Jollei tästä laista muuta seuraa, on sovel-

tuvin osin lisäksi voimassa, mitä työnteki-
jäin eläkelain 16 §:ssä, 18 §:n 1 momentissa
ja 19 §:ssä, maatalousyrittäjien eläkelain 16
ja 17 §:ssä sekä tapaturmavakuutuslain 30
a, 37, 56 a, 61 a, 63, 64, 64 a, 64 b, 65 a ja
65 b §:ssä säädetään. Maatalousyrittäjien
tapaturmavakuutuslaitos on velvollinen
osallistumaan tapaturmavakuutuslain 30
a §:ssä tarkoitetun Tapaturmavakuutuslai-
tosten liiton toimintaan ja kustannuksiin sil-
tä osin kuin ne liittyvät tämän lain toimeen-
panoon. Ministeriö vahvistaa ne perusteet,
joiden mukaan edellä tarkoitetut kustannuk-
set lasketaan.

Työntekijäin eläkelain 18 §:n ja tapatur-
mavakuutuslain 37 §:n säännöksiä sovellet-
taessa rinnastetaan maatalousyrittäjä sano-
tuissa laeissa tarkoitettuun työnantajaan.

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslai-
tos pitää ja julkaisee tilastoa tässä laissa
tarkoitetuista työvahingoista ja niiden pe-
rusteella maksetuista korvauksista. Se antaa
tarpeelliset tiedot Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liitolle tapaturmavakuutuslain 64 §:n 1
momentissa tarkoitetun tilaston pitämistä
varten sekä tilastokeskukselle mainitun lain
64 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tilasto-
jen pitämistä varten. Ministeriö antaa tarvit-
taessa tarkemmat määräykset tämän mo-
mentin säännösten soveltamisesta.
— — — — — — — — — — — — — —

22 §
Jollei tästä laista muuta seuraa, on sovel-

tuvin osin lisäksi voimassa, mitä työnteki-
jäin eläkelain 16 ja 19 §:ssä, maatalousyrit-
täjien eläkelain 16 ja 17 §:ssä ja tapaturma-
vakuutuslain 30 a ja 30 b §:ssä, 55 §:n 1
momentissa sekä 61 a, 63, 64 h ja 64 i §:ssä
säädetään. Maatalousyrittäjien tapaturma-
vakuutuslaitos on velvollinen osallistumaan
tapaturmavakuutuslain 30 a ja 30 b §:ssä
mainitun Tapaturmavakuutuslaitosten liiton
toimintaan ja kustannuksiin siltä osin kuin
ne liittyvät tämän lain toimeenpanoon. So-
siaali- ja terveysministeriö vahvistaa maata-
lousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen
hakemuksesta perusteet, joiden mukaan
edellä tarkoitetut kustannukset lasketaan.

Työntekijäin eläkelain 19 §:n 2 momentin
ja tapaturmavakuutuslain 55 §:n 1 momen-
tin säännöksiä sovellettaessa rinnastetaan
maatalousyrittäjä sanotuissa laeissa tarkoi-
tettuun työnantajaan.

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslai-
tos pitää ja julkaisee tilastoa tässä laissa
tarkoitetuista työvahingoista ja niiden pe-
rusteella maksetuista korvauksista. Sillä on
oikeus antaa salassapitosäännösten ja mui-
den tiedonsaantia koskevien rajoitusten es-
tämättä Tilastokeskukselle tapaturmava-
kuutuslain 64 d §:n 1 kohdassa tarkoitetut
tiedot siinä mainittua tarkoitusta varten.
Tarkempia säännöksiä tämän momentin so-
veltamisesta voidaan antaa valtioneuvoston
asetuksella.
— — — — — — — — — — — — — —

———
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Tämä laki tulee voimaan päivän kuuta
200 .

Tätä lakia sovelletaan myös ennen sen
voimaantuloa sattuneisiin työvahinkoihin.

Tällä lailla kumotaan 21 päivänä touko-
kuuta 1982 annetun maatalousyrittäjien ta-
paturmavakuutusasetuksen (375/1982) 2—
5 ja 10 §.

———


