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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmava-
kuutuslain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tapaturmavakuutus-
lakia muutettavaksi. Työtapaturmavakuu-
tusmaksujen perusteena käytettävä työtulo 
olisi yhdenmukainen työeläkejärjestelmän 
uudistetun työtulokäsitteen kanssa. Tapatur-
mavakuutuskannan luovutukselle tapaturma-
vakuutuslaissa säädetyt edellytykset ulotet-
taisiin koskemaan myös työtapaturmavakuu-
tusta harjoittavan vakuutusyhtiön sulautumis-
ta, jakautumista ja kotipaikan siirtoa. Vakuu-
tusvalvontavirasto ei saisi antaa lupaa tällai-
selle toimenpiteelle, jos se olennaisesti hei-

kentäisi työntekijöiden lakisääteistä tapatur-
maturvaa taikka vaarantaisi tapaturmavakuu-
tusjärjestelmän toimintaedellytykset tai ky-
vyn suoriutua velvoitteistaan. 

Lisäksi esitetään muutoksia asiakirjojen 
säilyttämistä sekä vakuuttamattomista työta-
paturmista johtuvien maksujen viivästyskor-
koa ja täytäntöönpanokelpoisuutta koskeviin 
säännöksiin. 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2006. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Nykyti la  

1.1. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
toimeenpano  

Lakisääteisen tapaturmaturmavakuutusjär-
jestelmän (työtapaturmavakuutus) toimeen-
pano on Suomessa säädetty lailla yksityisten 
vakuutusyhtiöiden hoidettavaksi. Työtapa-
turmavakuutusta toimeenpanevat vakuutus-
yhtiöt ovat vakuutusosakeyhtiöitä ja keski-
näisiä vakuutusyhtiöitä. Vakuutusosakeyhtiö 
voi olla myös julkinen osakeyhtiö ja keski-
näinen vakuutusyhtiö julkinen keskinäinen 
vakuutusyhtiö. Vakuutusyhtiöistä säädetään 
vakuutusyhtiölaissa (1062/1979). Työtapa-
turmavakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön 
velvollisuuksista säädetään tapaturma-
vakuutuslaissa (608/1948).  

Muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutus-
ta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollis-
ten määräysten yhteensovittamisesta sekä di-
rektiivien 73/239/ETY ja 88/357/ETY muut-
tamisesta annetun neuvoston direktiivin 
(92/49/ETY; jäljempänä vahinkovakuutusdi-
rektiivi) mukainen yhden toimiluvan järjes-
telmä toteutettiin Suomen työtapaturmava-
kuutusjärjestelmässä 1 päivänä heinäkuuta 
2001 voimaan tulleilla laeilla tapaturmava-
kuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n 
muuttamisesta (483—484/2001;HE 58/2001 
vp). Vakuutusyhtiö, jonka kotipaikka on toi-
sessa Euroopan talousalueeseen (ETA) kuu-
luvassa jäsenvaltiossa voi harjoittaa pelkäs-
tään kotivaltionsa antamalla toimiluvalla työ-
tapaturmavakuutusta Suomessa joko perus-
tamalla Suomeen edustuston tai harjoittamal-
la vakuutusliikettä kotivaltiostaan tai toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitsevasta toimipaikasta kä-
sin. Työtapaturmavakuutusta harjoittavan 
vakuutusyhtiön talouden valvonta kuuluu sen 
kotivaltiolle ja yhtiöön sovelletaan sen koti-
valtion vakavaraisuusmääräyksiä. Muilta 
osin Suomessa työtapaturmavakuutusta har-
joittavan ulkomaisen vakuutusyhtiön on nou-
datettava vahinkovakuutusdirektiivin 55 ar-
tiklan perusteella Suomen lainsäädäntöä. 
Jollei tapaturmavakuutuslain säännöksistä 
muuta johdu, työtapaturmavakuutusta har-

joittavaan kotimaiseen vakuutusyhtiöön so-
velletaan vakuutusyhtiölakia ja ulkomaisiin 
vakuutusyhtiöihin ulkomaisista vakuutusyh-
tiöistä annettua lakia (398/1995). 

 
Vakuutuskannan luovutusta koskevat sään-
nökset  

Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutuskan-
nan luovutusta koskevat säännökset sisälty-
vät vakuutusyhtiölakiin ja lakiin ulkomaisista 
vakuutusyhtiöistä. Vakuutusyhtiölain 16 a 
luvun 9 §:n 4 momentin mukaan Vakuutus-
valvontaviraston on annettava suostumus va-
kuutusyhtiön vakuutuskannan luovutukseen 
toiseen kotimaiseen vakuutusyhtiöön, jollei 
se loukkaa vakuutuksen käsittämiä etuja eikä 
vaaranna vakuutustoiminnan tervettä kehitys-
tä. Jos luovutettavaan vakuutuskantaan sisäl-
tyy sijoittautumisvapauden ja palveluiden 
tarjonnan vapauden perusteella tehtyjä va-
kuutussopimuksia, Vakuutusvalvontaviraston 
on hankittava luovutukselle vakuutuskannan 
kattaman riskin sijaintivaltion vakuutustar-
kastusviranomaisen suostumus. Muu vakuu-
tuskanta voidaan vakuutusyhtiölain 16 a lu-
vun 14 §:n 1 momentin mukaan luovuttaa ul-
komaiselle yhtiölle vain, jos siihen on erityis-
tä syytä.   

Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun 
lain 10 luvun mukaan, jos ulkomainen va-
kuutusyhtiö, jonka kotipaikka on toisen 
ETA-valtion alueella (ETA-vakuutusyhtiö), 
luovuttaa sellaisten vahinkovakuutussopi-
musten vakuutuskannan, joiden kattama riski 
sijaitsee Suomessa, suomalaiselle vakuutus-
yhtiölle tai toiselle ulkomaiselle ETA-
vakuutusyhtiölle, kannanluovutuksesta päät-
tää luovuttavan yhtiön kotivaltion viran-
omainen saatuaan ensin suostumuksen Va-
kuutusvalvontavirastolta. Jos vastaanottaval-
la yhtiöllä on kotipaikka Suomessa, Vakuu-
tusvalvontavirasto antaa luovuttavan vakuu-
tusyhtiön kotivaltion vakuutustarkastusviran-
omaiselle lausunnon siitä, onko vastaanotta-
valla yhtiöllä luovutus huomioon ottaen riit-
tävä toimintapääoma.   

Työtapaturmavakuutus on työntekijöiden 
turvaksi luotu lakisääteinen sosiaalivakuutus-
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järjestelmä. Tapaturmavakuutuskannan luo-
vutuksen kohteena olevan vastuuvelan muo-
dostaa pääosin korvausvastuu, joka on va-
kuutusyhtiön velkaa vakuutetuille työnteki-
jöille. Siksi tapaturmavakuutuslain 29 a §:ään 
otettiin vahinkovakuutusdirektiivistä johtuvi-
en muutosten yhteydessä erityinen säännös, 
jonka mukaan Vakuutusvalvontaviraston on 
poiketen siitä, mitä vakuutusyhtiölain 16 a 
luvun 9 §:n 4 momentissa ja 14 §:n 1 mo-
mentissa säädetään, annettava suostumus ta-
paturmavakuutuskannan luovutukseen, jollei 
luovutus olennaisesti heikennä vakuutettujen 
turvaa tai vaaranna tapaturmavakuutuslain 
mukaisen vakuutusjärjestelmän toimintaedel-
lytyksiä taikka kykyä suoriutua velvoitteis-
taan. Samoja edellytyksiä sovelletaan koti-
maiseen ja ulkomaiseen vakuutusyhtiöön ta-
pahtuviin tapaturmavakuutuskannan luovu-
tuksiin.   

Tapaturmavakuutuskannan luovutusta kos-
kevan hallituksen esityksen (HE 58/2001 vp) 
mukaan luovutuksen edellytyksiä arvioitaes-
sa olisi otettava huomioon, miten luovutuk-
sen vastaanottava yhtiö aikoo järjestää toi-
mintansa niin, että työntekijät saavat tapa-
turmavakuutuslaissa säädetyt etuudet sekä 
neuvonnan ja palvelun korvausasioissa. Siksi 
vastaanottavalla vakuutusyhtiöllä on oltava 
riittävä työtapaturmavakuutuksen ja muun 
sosiaaliturvalainsäädännön samoin kuin kor-
vauskäytännön ja korvauksiin vaikuttavien 
paikallisten olosuhteiden tuntemus. Vastaan-
ottavan yhtiön toiminta on järjestettävä siten, 
että se pystyy myös huolehtimaan muista la-
kisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavalle 
vakuutusyhtiölle lailla säädetyistä tehtävistä. 
Tällaisia ovat erilaisten lakisääteisten maksu-
jen, kuten tapaturmavakuutusjärjestelmän yh-
teisten kustannusten rahoittamiseen käytettä-
vien maksujen, työttömyysvakuutusmaksujen 
ja työsuojelumaksujen perintään liittyvät teh-
tävät. Maksujen tilitys on voitava varmistaa 
myös laiminlyöntitapauksissa.  

Arvioitaessa vakuutuskannan luovutuksen 
vaikutusta on otettava  huomioon luovutta-
van ja vastaanottavan vakuutusyhtiön vaka-
varaisuusasema sekä vastaanottavaan vakuu-
tusyhtiöön sovellettavan lainsäädännön jäl-
leenvakuutusta ja vakuutuskannan edelleen 
luovutusta koskevat määräykset. Arvioitaessa 
vaarantaako luovutus tapaturmavakuutuslain 

mukaisen vakuutusjärjestelmän toimintaedel-
lytykset tai kyvyn suoriutua velvoitteistaan, 
on otettava huomioon muun muassa, miten 
luovuttavan ja luovutuksen vastaanottavan 
vakuutusyhtiön on varauduttava niihin sovel-
lettavan lainsäädännön mukaan mahdolliseen 
yhteistakuuvastuuseen.  

Tapaturmavakuutuslain 29 a §:n 1 momen-
tissa säädetyt edellytykset on ulotettu pykä-
län 2 momentissa koskemaan soveltuvin osin 
myös suostumusta, jonka Vakuutusvalvonta-
virasto antaa ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 
annetun lain 64—66 §:n nojalla ulkomaisen 
vakuutusyhtiön tapaturmavakuutuskannan 
luovutukselle. Kannan luovutukseen sovelle-
taan muutoin vakuutusyhtiölain menettely-
säännöksiä. 

 
Vakuutusyhtiön sulautumista ja jakautumista 
koskevat säännökset  

Vakuutusyhtiö voi sulautua siten, että vas-
taanottava ja yksi tai useampi sulautuva va-
kuutusyhtiö sulautuvat taikka siten, että vä-
hintään kaksi sulautuvaa yhtiötä sulautuu pe-
rustamalla yhdessä vastaanottavan yhtiön. 
Vakuutusyhtiö voi jakautua siten, että jakau-
tuvan vakuutusyhtiön vakuutuskanta sekä 
muut varat ja velat osittain tai kokonaan siir-
tyvät selvitysmenettelyttä yhdelle tai useam-
malle perustettavalle vakuutusosakeyhtiölle 
ja jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saa-
vat vastikkeena vastanottavan yhtiön osak-
keita. Vakuutusvalvontaviraston on vakuu-
tusyhtiölain mukaan annettava suostumuk-
sensa sulautumiselle ja jakautumiselle, joll-
eivät ne loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja 
tai vaaranna vakuutustoiminnan tervettä ke-
hitystä.  

 
Neuvoston asetus eurooppayhtiön (SE) sään-
nöistä 

Neuvoston asetus eurooppayhtiön (SE) 
säännöistä (EY) N:o 2157/2001 (euroop-
payhtiöasetus) tuli sovellettavaksi EU:ssa ja 
muissa ETA-valtioissa 8 päivästä lokakuuta 
2004. Eurooppayhtiö on osakeyhtiömuoto, 
jonka avulla eri valtioista olevat osakeyhtiöt 
ja muut yksityis- ja julkisoikeudelliset oike-
ushenkilöt voivat järjestää yritysrakenteita yli 
jäsenvaltioiden rajojen. Eurooppayhtiö voi-
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daan perustaa  muun muassa siten, että vä-
hintään kaksi eri jäsenvaltioon rekisteröityä 
julkista osakeyhtiötä sulautuu jonkin perusta-
jayhtiön kotivaltiossa tai muussa ETA-
valtiossa rekisteröitäväksi eurooppayhtiöksi. 
Sulautumisen yhteydessä myös eurooppayh-
tiöksi muuttuvan vastaanottavan yhtiön koti-
paikka voidaan siirtää toiseen valtioon. Eri 
jäsenvaltioiden lainsäädännön alaiset vakuu-
tusyhtiöt voivat myös perustaa holding-
eurooppayhtiön. Julkinen osakeyhtiö, jolla on 
vähintään kahden vuoden ajan ollut toisen jä-
senvaltion lainsäädännön alainen tytäryhtiö, 
voidaan myös muuttaa eurooppayhtiöksi. Eu-
rooppayhtiö voi myös perustaa eurooppayh-
tiömuotoisia tytäryhtiöitä.  

Eurooppayhtiöasetus sisältää sulautumis-
menettelyä ja sulautumisen rekisteröintiä, 
vähemmistöosakkaiden ja velkojien suojaa 
sekä viranomaisvalvontaa koskevia määräyk-
siä. Asetuksessa sääntelemättömien seikko-
jen osalta jokaiseen sulautumiseen osallistu-
vaan yhtiöön sovelletaan sen kotivaltion 
säännöksiä. Eurooppayhtiön sääntömääräisen 
kotipaikan ja pääkonttorin on sijaittava rekis-
teröintivaltiossa. Eurooppayhtiön kotipaikka 
voidaan myös siirtää toiseen jäsenvaltioon 
eurooppayhtiötä purkamatta siten, että siirron 
jälkeen yhtiöön sovelletaan vastaanottavan 
valtion eurooppayhtiöitä ja julkisia osakeyh-
tiöitä koskevaa lainsäädäntöä. Jäsenvaltion 
lainsäädännössä eurooppayhtiö voidaan aset-
taa kansallisista julkisista osakeyhtiöistä 
poikkeavaan asemaan vain asetuksessa salli-
tulla tavalla. Eurooppayhtiöllä on siten lähtö-
kohtaisesti samat oikeudet ja velvollisuudet 
kuin sen kotipaikan jäsenvaltion mukaisella 
julkisella osakeyhtiöllä.  

 
Eurooppayhtiöasetusta täydentävät kansalli-
set säännökset 

Eurooppayhtiöasetusta täydentävät kansal-
liset säännökset on annettu eurooppayh-
tiölailla (742/2004) ja eräillä muilla samassa 
yhteydessä annetuilla laeilla (HE euroop-
payhtiölaiksi (SE) ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi 55/2004 vp). Eurooppayhtiölain mu-
kaan Suomeen rekisteröitävä eurooppayhtiö 
ja ulkomaisen eurooppayhtiön sivuliike 
Suomessa merkitään Patentti- ja rekisterihal-
lituksen (PRH) kaupparekisteriin. PRH antaa 

myös neuvoston asetuksessa tarkoitetut todis-
tukset eurooppayhtiön perustamiseen osallis-
tuvien suomalaisten yhtiöiden osalta ja eu-
rooppayhtiön kotipaikan siirrossa. 

Vahinkovakuutusyhtiöitä koskevat täyden-
tävät säännökset on annettu lailla vakuutus-
yhtiölain muuttamisesta (751/2004). Sen 
mukaan PRH ei saa antaa todistusta kotipai-
kan siirtoa koskevan luvan myöntämisestä, 
jos vakuutusyhtiö ei ole Vakuutusvalvontavi-
raston ilmoituksen mukaan noudattanut koti-
paikan siirtoa tai Suomessa tapahtuvan toi-
minnan jatkamista tai toiminnan lopettamista 
koskevia säännöksiä tai kotipaikan siirto 
loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja.  

Vakuutusvalvontavirasto voi vakuutusyh-
tiölain 16 luvun 13 §:n mukaan kieltää suo-
malaisten vakuutusyhtiöiden sulautumisen, 
jos se loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja 
tai vaarantaa vakuutustoiminnan terveen ke-
hityksen. Sama koskee luvun 13 a §:n mu-
kaan Suomessa rekisteröidyn vakuutusyhtiön 
osallistumista eurooppayhtiöasetuksessa tar-
koitettuun eurooppayhtiön perustamiseen su-
lautumalla. Jos vastaanottava eurooppayhtiö  
rekisteröidään toisessa ETA-valtiossa, suos-
tumusta ei kuitenkaan voi evätä sillä perus-
teella, että sulautuminen vaarantaa vakuutus-
toiminnan terveen kehityksen Suomessa. 
PRH ei myöskään saa antaa suomalaisen va-
kuutusyhtiön sulautumisen täytäntöönpanon 
rekisteröinnin edellytykseksi säädettyä todis-
tusta, jos vakuutusyhtiö ei ole Vakuutusval-
vontaviraston ilmoituksen mukaan suoritta-
nut sulautumiseen liittyviä toimia tai täyttä-
nyt sulautumiseen liittyviä muodollisuuksia. 
Jos kotipaikan siirron seurauksena ulkomai-
seksi vakuutusyhtiöksi muuttuva yhtiö jatkaa 
edelleen toimintaansa Suomessa, siihen so-
velletaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä an-
netun lain säännöksiä.  

 
Kotipaikan siirron ja sulautumisen vastusta-
minen  

Eurooppayhtiöasetuksen mukaan jäsenval-
tion lainsäädännössä voidaan siinä valtiossa 
rekisteröityjen eurooppayhtiöiden osalta sää-
tää, ettei kotipaikan siirto, josta seuraa sovel-
lettavan lain vaihtuminen, tule voimaan, jos 
kyseessä olevan jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen vastustaa siirtoa yleisen edun 
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perusteella. Vastaavasti jäsenvaltion lainsää-
dännössä voidaan säätää, ettei tämän jäsen-
valtion alainen yhtiö voi osallistua euroop-
payhtiöasetuksessa tarkoitettuun eurooppayh-
tiön perustamiseen sulautumalla, jos maini-
tun jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
vastustaa siirtoa yleisen edun perusteella.  

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (EY-
tuomioistuin) oikeuskäytännön mukaan vain 
yleisen edun mukaiset säännöt voivat rajoit-
taa tai haitata palvelujen tarjoamisen vapau-
den ja sijoittautumisoikeuden hyödyntämistä. 
Yleistä etua ei ole yhteisölainsäädännössä 
tarkemmin määritelty. Sen sisältö perustuu 
EY-tuomioistuimen oikeuskäytännössä muo-
dostuneisiin tulkintaperiaatteisiin, joihin vai-
kuttavat asianomaisen yhteisönormin ja yh-
teisön perustamissopimuksen tavoitteet. Oi-
keuskäytännön mukaan yleiseen etuun perus-
tuvasta vastustamisesta voidaan säätää vain, 
mikäli yhteisön lainsäädännössä  ei ole ky-
seisen yleisen edun kattamalla alalla jo toteu-
tettu tyhjentäviä yhdenmukaistamistoimia. 
Jos yhdenmukaistamista ei ole tehty, kansal-
lisessa laissa voidaan säätää rajoituksesta, jo-
ta sovelletaan ilman syrjintää, jota voidaan 
perustella yleiseen etuun liittyvillä pakotta-
villa syillä ja joka on omiaan takaamaan sillä 
tavoiteltavan päämäärän toteutumisen. Lisäk-
si edellytetään, ettei rajoituksella puututa pe-
rusvapauteen enempää kuin mikä on tarpeen 
päämäärän saavuttamiseksi. Rajoituksen on 
myös oltava objektiivisesti katsoen tarpeelli-
nen ja oikeasuhtainen asetettuun tavoittee-
seen verrattuna.  

 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
pääomayhtiöiden rajat ylittävistä sulautumi-
sista 

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat lo-
kakuun 26 päivänä 2005 antaneet Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin pää-
omayhtiöiden rajat ylittävistä sulautumisista 
2005/56/EY (sulautumisdirektiivi). Sen ta-
voitteena on vähentää yhteisössä toimivien 
yhtiöiden rajat ylittäviin sulautumisiin liitty-
viä lainsäädännöllisiä ja hallinnollisia vaike-
uksia. Direktiivin tarkoituksena on hyödyttää 
erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jot-
ka eivät suuryrityksiä pienemmän kokonsa ja 
pääomarakenteensa takia pysty soveltamaan 

eurooppayhtiöasetuksen tarjoamia mahdolli-
suuksia.  

Direktiivi koskee sellaisten pääomayhtiöi-
den sulautumisia, jotka on perustettu jonkin 
jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja joi-
den sääntömääräinen kotipaikka, keskushal-
linto tai päätoimipaikka on yhteisössä ja jos 
vähintään kaksi yhtiöistä kuuluu eri jäsenval-
tioiden lainsäädännön soveltamisalaan. Su-
lautumisdirektiivi kattaa julkisten osakeyhti-
öiden lisäksi kaikki pääomayhtiöt, joilla on 
oikeushenkilöllisyys ja joilla on osakepää-
oma tai sitä vastaava pääoma ja yksinomaan 
yhtiön veloista vastaavaa omaisuutta. Suo-
messa määritelmän täyttävä yhteisömuoto 
olisi muun muassa vakuutusosakeyhtiö. Rajat 
ylittävät sulautumiset ovat mahdollisia vain 
sellaisten yhtiömuotojen välillä, joiden sulau-
tuminen on kyseisten jäsenvaltioiden kansal-
listen lainsäädäntöjen mukaan sallittua. Rajat 
ylittävään sulautumiseen osallistuvan yhtiön 
on noudatettava sen jäsenvaltion kansallisia 
säännöksiä ja muodollisuuksia, jonka lain-
säädännön alainen se on.     

Sulautumisdirektiivissä tarkoitetuilla kan-
sallisilla säännöksillä ei saa rajoittaa sijoit-
tautumisvapautta ja pääoman vapaata liikku-
vuutta, jollei se ole perusteltavissa yhteisöjen 
tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti 
ja jollei yleinen etu sitä vaadi ja rajoitus ole 
välttämätön ja asianmukainen tällaisten vaa-
timusten täyttämiseksi. Rajat ylittävään su-
lautumiseen sovelletaan siten sellaista jäsen-
valtion lainsäädäntöä, joka antaa kansallisille 
viranomaisille mahdollisuuden vastustaa tiet-
tyä kansallista sulautumista yleisen edun 
vuoksi, jos vähintään yksi sulautumiseen 
osallistuvista yhtiöistä on kyseisen jäsenval-
tion lainsäädännön alainen. Sulautumisdirek-
tiivi sisältää lisäksi määräyksiä sulautumis-
suunnitelmasta ja osakkaille tarkoitetusta 
kertomuksesta ja jäsenvaltioiden viranomais-
ten toimivallasta.  

 
1.2. Työtapaturmavakuutuksen työansio-

käsite  

Työtapaturmavakuutuksesta aiheutuvat 
etuus- ja toimeenpanokustannukset rahoite-
taan työnantajilta perittävillä vakuutusmak-
suilla. Työnantajan tapaturmavakuutus kattaa 
kaikki työnantajaan työsuhteessa olevat työn-
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tekijät. Vakuutusmaksun perusteena on työn-
antajan työntekijöilleen vakuutuskauden ai-
kana maksama palkkasumma. Siihen luetta-
vista työansioista säädetään tapaturmavakuu-
tusmaksun perusteena olevaan palkkasum-
maan luettavista työansioista annetussa val-
tioneuvoston asetuksessa, joka on voimassa 
kuluvan vuoden loppuun (1145/2004: jäl-
jempänä palkka-asetus). Asetuksen 1 §:n 
mukaan vakuutusmaksun perusteena olevana 
työansiona pidetään palkkaa tai muuta vasti-
ketta, joka on maksettu korvauksena työstä. 
Ulkomaantyössä vastikkeena pidetään sitä 
palkkaa, jota vastaavasta työstä Suomessa 
olisi maksettava, tai palkkaa, jonka muutoin 
voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä.  

 
1.3. Vakuuttamisvelvollisuus ja vakuut-

tamattomassa työssä sattuneet tapa-
turmat 

Työnantaja on tapaturmavakuutuslain 10 
§:n mukaan vapaa vakuuttamisvelvollisuu-
desta, kunnes hänen kalenterivuoden aikana 
teettämiensä työpäivien lukumäärä ylittää 12. 
Myös sellainen työnantaja, joka ei ole yhtei-
sö tai säätiö ja jota on viimeksi toimitetussa 
kunnallisverotuksessa verotettu enintään 
571,84 euron tuloista (jäljempänä pien-
työnantaja), on vapaa vakuuttamisvelvolli-
suudesta, kunnes hänen vuoden aikana teet-
tämiensä työpäivien lukumäärä on enemmän 
kuin 30. Vakuuttamattomassa työssä sattu-
neiden työtapaturmien korvaamisesta huoleh-
tii Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Se 
maksaa lain mukaisen tapaturmakorvauksen 
sekä silloin, kun vakuuttamisvelvollisuus ei 
ole vielä syntynyt että silloin, kun työnantaja 
on laiminlyönyt vakuuttamisvelvollisuutensa. 
Työnantajalla, joka ei ole vakuuttamisvelvol-
linen, on kuitenkin 85 euron (vuonna 2005) 
suuruinen omavastuuosuus maksetuista kor-
vauksista. Jos työnantaja laiminlyö tämän 
omavastuuosuuden suorittamisen, Tapatur-
mavakuutuslaitosten liitto maksaa sen vahin-
goittuneelle ja perii summan takaisin työnan-
tajalta. Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla 
on oikeus periä vakuutuksen laiminlyöneeltä 
työnantajalta vahingoittuneelle maksetuista 
korvauksista takaisin enintään 1 720 euroa 
(vuonna 2005) tapaturmaa kohden. Vakuu-
tuksen laiminlyöntitapauksissa Tapaturma-

vakuutuslaitosten liitto voi lisäksi periä työn-
antajalta maksun, joka vastaa laiminlyötyä 
vakuutusmaksua enintään nelinkertaisena ja 
enintään kuluvalta ja kolmeksi viimeksi ku-
luneelta vuodelta (jäljempänä laiminlyönti-
korotus).    

 
1.4. Asiakirjojen säilyttäminen vakuutus-

laitoksessa  

Vakuutuslaitoksen on säilytettävä työtapa-
turmavakuutuksen toimeenpanoon liittyvät 
asiakirjat siten kuin Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitto ministeriön antamien yleisohjei-
den mukaan määrää. Asiakirjat voidaan kui-
tenkin yleisohjeissa määrätyn ajan kuluttua 
säilyttää alkuperäisten asemesta sellaisella 
ministeriön hyväksymällä menetelmällä, jolla 
luotettavasti säilytetään alkuperäisten asiakir-
jojen ja tietojen sisältö.  

  
2.  Nykyti lan arvioint i   

2.1. Vakuutusyhtiön sulautuminen, ja-
kautuminen ja kotipaikan siirto 

Työtapaturmassa vahingoittuneella on tapa-
turmavakuutuslakiin perustuva oikeus sää-
dettyihin korvauksiin. Korvausvastuut ovat 
usein pitkäaikaisia, koska etuudet maksetaan 
pääosin jatkuvina korvauksina. Vakuutusyh-
tiön korvausvelvollisuus perustuu tapaturman 
sattuessa voimassa olleeseen vakuutukseen. 
Ammattitautikorvauksesta vastaa vakuutus-
yhtiö, joka on vakuuttanut sen työn, joka on 
viimeksi voinut aiheuttaa ammattitaudin. 
Vakuutusyhtiön vastuu voi ilmetä esimerkik-
si asbestisairauksien kohdalla vasta vuosi-
kymmenten kuluttua sairauden aiheuttaneen 
työn päättymisestä. Vakuutusyhtiöiden on 
varauduttava tuleviin korvauksia koskeviin 
vastuisiin rahastoimalla tarvittavat varat etu-
käteen. Työtapaturmavakuutus tulee vuoden 
2005 työeläkeuudistuksen seurauksena ko-
konaan ensisijaiseksi myös työeläkkeeseen 
nähden. 

Työtapaturmavakuutuksen ominaispiirteis-
tä johtuen työtapaturmavakuutusta harjoitta-
van vakuutusyhtiön sulautumiseen, jakautu-
miseen ja kotipaikan siirtoon voi liittyä työn-
tekijöiden tapaturmaturvan sekä tapaturma-
vakuutusjärjestelmän toimintaedellytysten ja 
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vastuunkantokyvyn kannalta samanlaisia 
haittavaikutuksia kuin tapaturmavakuutus-
kannan luovutukseen. Työ-tapaturmavakuu-
tuksessa edunsaajana olevalla työntekijällä ei 
ole mahdollisuutta estää vakuutusyhtiön su-
lautumisesta, jakautumisesta tai kotipaikan 
siirrosta mahdollisesti seuraavaa vakuutus-
turvan heikentymistä. Työnantajalla on va-
kuutuksenottajana mahdollisuus irtisanoa ta-
paturmavakuutus mainitun toimenpiteen 
vuoksi. Vakuutuksen irtisanomisoikeudella ei 
kuitenkaan ole merkitystä niiden korvausvas-
tuiden kohdalla, joissa vakuutusyhtiön vastuu 
perustuu irtisanomista edeltäviin vakuutus-
kausiin kohdentuviin vahinkoihin. Mikäli 
vakuutusyhtiön sulautuminen, jakautuminen 
ja kotipaikan siirto johtaa vakuutusyhtiön 
kattamattomiin korvausvastuisiin, ne tulevat 
tapaturmavakuutuslain 38 b ja 38 c §:n mu-
kaisen yhteistakuun kautta viime kädessä 
kaikkien vakuuttamisvelvollisten työnantaji-
en maksettaviksi.  

Eurooppayhtiöasetusta sovelletaan työtapa-
turmavakuutusta Suomessa harjoittaviin va-
kuutusyhtiöihin. Myös sulautumisdirektiiviä 
sovelletaan työtapaturmavakuutusta harjoit-
taviin vakuutusosakeyhtiöihin. Rajat ylittä-
vän sulautumisen seurauksena perustettavaan 
vakuutusyhtiöön sovelletaan sulautumisen 
jälkeen sen jäsenvaltion kansallista lainsää-
däntöä, jossa yhtiön kotipaikka sijaitsee. Jos 
työtapaturmavakuutusta harjoittava kotimai-
nen vakuutusyhtiö sulautuu eurooppayhtiö-
asetuksessa tai sulautumisdirektiivissä tarkoi-
tetuin tavoin toiseen jäsenvaltioon rekisteröi-
tävään vakuutusyhtiöön taikka siirtää koti-
paikkansa toiseen jäsenvaltioon, yhtiön on 
noudatettava Suomessa harjoittamansa työta-
paturmavakuutuksen osalta edelleen Suomen 
lainsäädäntöä lukuun ottamatta yhtiön vaka-
varaisuutta ja sen valvontaa koskevia sään-
nöksiä. Ne määräytyvät yhtiön kotivaltion 
lainsäädännön mukaan. Siksi on perusteltua, 
että Vakuutusvalvontavirasto voisi tarvittaes-
sa kieltää myös vakuutusyhtiön sulautumi-
sen, jakautumisen ja kotipaikan siirron sa-
moin edellytyksin kuin tapaturmavakuutus-
kannan luovutuksen 

Eurooppayhtiöasetuksen mukaan kansalli-
sella lainsäädännöllä voidaan kieltää vain 
yleiseen etuun perustuen sellainen vakuutus-
yhtiön sulautuminen ja kotipaikan siirto, jos-

ta seuraisi sovellettavan lain vaihtuminen. 
Sulautumisdirektiivin mukaan rajat ylittä-
vään sulautumiseen sovelletaan sellaista jä-
senvaltion lainsäädäntöä, joka antaa kansalli-
selle viranomaiselle mahdollisuuden vastus-
taa kansallista sulautumista yleisen edun 
vuoksi, jos vähintään yksi sulautuvista yhti-
öistä on sen lainsäädännön alainen. Rajat 
ylittävään sulautumiseen voidaan siten sovel-
taa sellaista kotimaisten vakuutusyhtiöiden 
välistä sulautumista koskevaa, Suomen lain-
säädäntöön sisältyvää rajoitusta, joka on ylei-
sen edun mukainen.  

EY-tuomioistuimen oikeuskäytännössä 
yleisen edun mukaisiksi on katsottu muun 
muassa rajoitukset,  jotka tähtäävät työnteki-
jöiden ja heidän sosiaaliturvansa sekä velko-
jien aseman suojelemiseen. Rajoitusten on 
kuitenkin oltava objektiivisesti tarkasteltuina 
välttämättömiä ja tavoitteeseen suhteutettuja. 
Eurooppayhtiöasetuksen yhtenä tavoitteena 
on, että kotipaikan siirtoa vastustavien yhtiön 
vähemmistöosakkaiden, velkojien ja muiden 
oikeuksien haltijoiden eduilla on riittävä ja 
oikeasuhtainen suoja. Kotipaikan siirto ei 
saisi myöskään vaikuttaa ennen siirtoa saa-
tuihin oikeuksiin.  

 
2.2. Työansion käsite 

Tämän vuoden alusta voimaan tulleen työ-
eläkeuudistuksen (634—644/2003; HE 
242/2003 vp) mukaan työeläke määräytyy 
pääsääntöisesti työansioiden perusteella. Sa-
maan aikaan voimaan tulleilla työntekijäin 
eläkelain (TEL) muutoksilla 885/2004 (HE 
39/2004 vp) selkeytettiin myös työeläkkeen 
perusteena olevia työansiota koskevat sään-
nökset vastaamaan vakiintunutta soveltamis-
käytäntöä. Säännökset ovat aikaisempaa yk-
sityiskohtaisemmat ja sisältävät joitakin 
muutoksia noudatettuun käytäntöön. TEL :n 
7 §:n mukaan työeläkkeen perusteena olevaa 
työansiota määrättäessä otetaan huomioon 
palkka tai muu vastike, joka on maksettu tai 
sovittu maksettavaksi korvauksena työstä. 
Tällainen vastike katsotaan eläkkeen perus-
teena olevaan työansioon kuuluvaksi myös 
silloin, kun sen suorittaa työntekijälle työn-
antajan sijasta konkurssipesä, palkkaturva-
laissa (866/1998) tarkoitettu palkkaturvasta 
huolehtiva viranomainen tai muu maksaja 
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(sijaismaksaja). Eläkkeen perusteena olevaan 
työansioon luetaan myös työstä suoritettava 
vastike, joka on sovittu osaksi tai kokonaan 
hyvitettäväksi yleisöltä saatavilla palvelura-
hoilla tai vapaaehtoisilla lahjoilla, vakuutus-
kassalaissa (1164/1992) tarkoitetun sairaus-
kassan maksamalla päivärahalla, jota työnte-
kijä saa laissa säädetyn tai työehto- tai muus-
sa sopimuksessa sovitun palkan sijasta taikka 
lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 
annetun lain (1128/1996) mukaisella yksityi-
sen hoidon tuella tai muulla valtion tai kun-
nan maksamalla tuella.  

TEL:n  7 §:n 3 momenttiin sisältyy lisäksi 
esimerkkiluettelo työsuhteeseen liittyvistä 
eduista, joita ei pidetä vastikkeena työstä ei-
kä siten lueta eläkkeen perusteena olevaan 
työansioon. Pykälän 4 momenttiin sisältyy 
vakiintunutta käytäntöä vastaava säännös 
työansion määräytymisestä, kun työntekijä 
lähetetään Suomesta ulkomaille työskente-
lemään tai hänet otetaan ulkomailla suoma-
laisen työnantajan palvelukseen siten, että 
hän tulee työntekijäin eläkelain soveltamis-
piiriin. Eläkkeen perusteena olevana työan-
siona pidetään tällaisen ulkomaantyön osalta 
palkkaa, jota vastaavasta työstä Suomessa 
olisi maksettava. Jos vastaavaa työtä ei ole, 
työansiona pidetään sitä palkkaa, jonka muu-
toin voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä.  

Mahdollisimman suureen yhdenmukaisuu-
teen työeläkejärjestelmän palkkakäsitteen 
kanssa on pyritty jo voimassa olevassa palk-
ka-asetuksessa. Työtapaturmavakuutuksen 
palkka-asetuksen sisältämä työansion määri-
telmä vastaa myös sanamuodollisesti eräin 
poikkeuksin TEL:n 7 §:n 1 momentin en-
simmäisen virkkeen ja 3 momentin mukaista 
työansion käsitettä. Soveltamiskäytännön ta-
solla eroja on työeläkejärjestelmään on ollut 
lähinnä vakuutuskassalain mukaisen vakuu-
tuskassan työnantajan yhteydessä toimivan 
työpaikkakassan kautta maksaman täyden-
nyspäivärahan eikä tekijänoikeuskorvausten 
osalta, joita ei lueta vakuutusmaksun perus-
teena olevaan työansioon. Erot ovat taloudel-
liselta merkitykseltään kuitenkin vähäisiä. 
Palkka-asetuksesta puuttuvat työeläkeuudis-
tuksen yhteydessä TEL:n 7 §:ään otetut työ-
ansion käsitettä selkeyttävät säännökset. 
Muun muassa uusiin palkkausmuotoihin liit-
tyvät rajanvetotilanteet koskevat yhtä hyvin 

työtapaturmavakuutusta, minkä vuoksi ny-
kyistä tarkemmat säännökset ovat tarpeen. 
Eri sosiaalivakuutusjärjestelmien palkkakä-
sitteen erot vaikeuttavat työntekijän sosiaali-
vakuutusmaksuista huolehtivan työnantajan 
palkkakirjanpitoa. Erot eivät ole myöskään 
tarkoituksenmukaisia järjestelmien rahoituk-
sen selkeyden kannalta. Myös sairausvakuu-
tus- ja kansaneläkejärjestelmän työansion kä-
site on uudistettu vastaamaan eräin poik-
keuksin työeläkejärjestelmän työansion käsi-
tettä. Tapaturmavakuutusmaksun perusteena 
olevan työansion perusteista tulisi myös sää-
tää asetuksen sijasta lain tasolla.   

   
2.3. Vakuuttamisvelvollisuus ja vakuut-

tamattomassa työssä sattuneet tapa-
turmat 

Pientyönantajaa koskeva 30 työpäivän va-
kuuttamisraja ei ole enää tullut sovellettavak-
si rajan alhaisuuden vuoksi. Toisaalta yli 12 
päivää jatkuneen työn kuulumista vakuutta-
misvelvollisten työnantajien rahoitettavaksi 
ei voida pitää enää perusteltuna. Laissa oleva 
yksi vakuuttamisraja on myös selkeämpi ja 
helpommin sovellettavissa. 

Tapaturmavakuutuslaissa ei säädetä va-
kuuttamisen laiminlyönnin vuoksi peritylle 
laiminlyöntikorotukselle viivästyskorkoa. 
Laista puuttuu myös säännös, joka mahdol-
listaisi vakuuttamattomissa tapaturmissa 
työnantajalta perittävän omavastuuosuuden 
sekä vakuuttamisen laiminlyöntitapauksissa 
perittävän laiminlyöntikorotuksen ja työnan-
tajan korvausosuuden suoran ulosoton mui-
den maksujen tapaan ilman erillistä tuomiota 
tai päätöstä.       
 
2.4. Tapaturmavakuutusjärjestelmään 

liittyvien asiakirjojen säilyttäminen  

Perustuslaissa edellytetään, että työtapa-
turmavakuutukseen liittyvien asiakirjojen ja 
tietojen säilyttämisajoista tulisi säätää lain ta-
solla. Arkistolaki ( 831/1994) koskee myös 
työtapaturmavakuutusta harjoittavia vakuu-
tuslaitoksia siltä osin kuin niille kertyy tässä 
toiminnassa viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetussa laissa (621/1999) tarkoi-
tettuja asiakirjoja. Arkistolaitos määrää, mit-
kä asiakirjat  säilytetään pysyvästi. Asiakir-
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jalla tarkoitetaan kirjallista tai kuvallista esi-
tystä taikka sellaista sähköisesti tai muulla 
vastaavalla tavalla aikaansaatua esitystä, joka 
on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin 
ymmärrettävissä teknisin apuvälinein. Arkis-
tonmuodostajien on arkistolain mukaan mää-
rättävä tehtäviensä hoidon tuloksena kertyvi-
en asiakirjojen säilytysajat ja -tavat sekä yl-
läpidettävä niistä arkistonmuodostussuunni-
telmaa. Asiakirjojen säilytysaikoja määrättä-
essä on otettava huomioon, mitä niistä on 
erikseen säädetty tai määrätty. Koska kysy-
mys on lakisääteisestä sosiaaliturvasta, on 
perusteltua, että työtapaturmavakuutusta toi-
meenpanevat vakuutuslaitokset noudattavat 
yhtenäisiä asiakirjojen säilytysaikoja, joissa 
otetaan huomioon järjestelmän toimeenpa-
noon liittyvät asiakirjojen säilytystarpeet. 
Siksi säilytysajoista tulisi säätää tapaturma-
vakuutuslaissa.     
 
3.  Ehdotetut  muutokset  

3.1. Vakuutusyhtiön sulautuminen, ja-
kautuminen ja kotipaikan siirto  

Tapaturmavakuutuskannan luovutukselle 
tapaturmavakuutuslain 29 a §:ssä säädetyt 
edellytykset ehdotetaan ulotettaviksi koske-
maan myös työtapaturmavakuutusta harjoit-
tavan vakuutusyhtiön sulautumista, jakautu-
mista ja kotipaikan siirtoa. Koska työtapa-
turmavakuutusta hoidetaan vakuutusyhtiöissä 
muun vahinkovakuutuksen ohella, lainmuu-
tos kirjoitettaisiin niin, että lupaa myönnettä-
essä tulevat arvioitaviksi myös sulautumista, 
jakautumista ja kotipaikan siirtoa koskevat 
vakuutusyhtiölain mukaiset edellytykset va-
kuutusyhtiön muun vakuutustoiminnan osal-
ta. Tarkoituksena on, että sulautumisen, ja-
kautumisen ja kotipaikan siirron edellytyksiä 
arvioitaisiin samoin periaattein kuin tapatur-
mavakuutuskannan luovutuksen edellytyksiä 
voimassa olevan tapaturmavakuutuslain 29 a 
§:n mukaan.  

Lakisääteinen tapaturmavakuutusjärjestel-
mä rahoitetaan työnantajien pakollisilla va-
kuutusmaksuilla ja järjestelmää kehitetään 
yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Sen 
vuoksi ehdotetaan, että Vakuutusvalvontavi-
raston olisi harkitessaan vakuutuskannan 
luovutuksen, sulautumisen, jakautumisen ja 

kotipaikan siirron edellytyksiä pyydettävä 
tarvittaessa keskeisiltä työmarkkinakeskus-
järjestöiltä lausunto toimenpiteen vaikutuk-
sista tapaturmavakuutusjärjestelmän toi-
meenpanon yleisiin edellytyksiin.  

 
3.2. Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 

palkkakäsite 

Työtapaturmavakuutusmaksun perusteena 
olevasta työansiosta ehdotetaan säädettäväksi 
tapaturmavakuutuslaissa. Säännökset vastai-
sivat työeläkevakuutuksen työansion käsitet-
tä. Hallitus on antanut eduskunnan käsiteltä-
väksi hallituksen esityksen työntekijäin elä-
kelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(HE 45/2005 vp), jolla yhdistettäisiin yksi-
tyisten alojen palkansaajien työeläkettä kos-
keva lainsäädäntö. Ehdotetun uuden työnte-
kijäin eläkelain mukaan eläkkeen ja vakuu-
tusmaksun perusteena oleva työansion käsite 
olisi sama. Lailla myös tarkennettaisiin eräil-
tä osin kuluvan vuoden alusta voimaan tul-
leen työeläkelainsäädännön mukaista työan-
sion käsitettä. Tarkennukset ehdotetaan otet-
taviksi huomioon myös työtapaturmavakuu-
tusmaksun perusteena olevaa työansiota kos-
kevissa säännöksissä.   
 
3.3. Vakuuttamisvelvollisuus ja vakuut-

tamattomassa työssä sattuneet tapa-
turmat 

Tapaturmavakuutuslakia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että nykyinen 30 päivän va-
kuuttamisraja poistuisi. Vakuuttamisvelvolli-
suus alkaisi aina, kun työnantajan kalenteri-
vuoden aikana teettämien työpäivien luku-
määrä ylittää 12 päivää. Työntekijän korva-
uksen nopeuttamiseksi pientyönantajan oma-
vastuuosuuden perinnässä jo käytännössä 
noudatettu menettely vahvistettaisiin lain ta-
solla niin, ettei vahingoittuneen tarvitsisi ha-
kea erikseen omavastuuosuutta työnantajalta. 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto maksaisi 
myös työnantajan omavastuun suoraan va-
hingoittuneelle ja perisi vastaavan summan 
jälkikäteen työnantajalta. Menettely on pe-
rusteltua myös siitä syystä, että Tapaturma-
vakuutuslaitosten liiton vastuulle lain mu-
kaan kuuluvan korvausasian käsittelyn alku-
vaiheessa ei ole aina tietoa siitä, onko kysy-
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mys pientyönantajasta vai vakuuttamisvel-
vollisuutensa laiminlyöneestä työnantajasta.  

Tapaturmavakuutuslain viivästyskorko-
säännökset ehdotetaan ulotettaviksi koske-
maan myös viivästynyttä laiminlyöntikoro-
tusta. Vakuuttamisvelvollisuuden ulkopuolel-
la olevalle työnantajalle työtapaturmasta ai-
heutuva omavastuuosuus sekä vakuuttamis-
velvollisuuden laiminlyöneelle työnantajalle 
määrätty korvausosuus ja laiminlyöntikoro-
tus ehdotetaan säädettäviksi muiden vastaa-
vien maksujen tapaan suoraan ulosottokel-
poisiksi ilman erillistä päätöstä tai tuomiota.      

 
 

3.4. Tapaturmavakuutuksen toimeenpa-
noon liittyvien asiakirjojen säilyttä-
minen  

Tapaturmavakuutuslain mukaisen vakuu-
tusturvan järjestämiseen ja korvausasiaan liit-
tyvien asiakirjojen säilyttämisestä ja säily-
tysajoista ehdotetaan säädettäväksi tapatur-
mavakuutuslaissa. Asiakirjat säilytettäisiin 
niin kuin arkistolaissa säädetään. Asiakirjalla 
tarkoitettaisiin samaa kuin arkistolaissa. Näin 
ollen asiakirjan muodostaisi myös sähköises-
sä muodossa oleva teknisin apuvälinein luet-
tavissa oleva tieto. Tapaturmavakuutuslaissa 
säädettäisiin lisäksi yhtenäiset säilytysajat 
niille asiakirjoille, joita arkistolaitos ei ole 
määrännyt arkistolain nojalla pysyvästi säily-
tettäviksi. Sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella voitaisiin lisäksi säätää asiakirjojen 
tallennusmenetelmästä, jolla luotettavasti säi-
lytetään asiakirjat ja niiden tietosisältö. Tällä 
tavoin tallennetun asiakirjan ja tiedon katsot-
taisiin vastaavan alkuperäistä, jollei muuta 
näytetä.      
 
4.  Esityksen vaikutukset   

Työtapaturmavakuutuksen vakuutusmaksu-
tulo oli vuonna 2004 runsaat 500 milj. euroa. 
Työtapaturmavakuutusta harjoittaa Suomessa 
12 vakuutusyhtiötä, joista kymmenen on 
keskinäisiä vakuutusyhtiöitä. Julkisen osake-
yhtiön tai julkisen keskinäisen osakeyhtiön 
muodossa työtapaturmavakuutusta harjoitta-
via vakuutusyhtiöitä ei tällä hetkellä ole. Mi-
kään ulkomainen vakuutusyhtiö ei harjoita 
työtapaturmavakuutusta Suomessa. Kahden 

suurimman vakuutusyhtiön osuus työtapa-
turmavakuutuksen maksutulosta on kaksi 
kolmasosaa ja neljän suurimman 90 prosent-
tia. Näin ollen työtapaturmavakuutusta har-
joittavan vakuutusyhtiön sulautumisella tai 
kotipaikan siirrolla voi olla merkittäviä vai-
kutuksia vakuutetun turvan ja lakisääteisen 
tapaturmavakuutusjärjestelmän toimintaky-
vyn ja vastuunkantokyvyn kannalta.  

Työtapaturmavakuutuskannan luovutusta 
koskevien edellytysten ulottaminen vakuu-
tusyhtiön sulautumiseen, jakautumiseen ja 
kotipaikan siirtoon antaa Vakuutusvalvonta-
virastolle mahdollisuuden ottaa huomioon 
toimenpiteeseen lupaa myöntäessään työta-
paturmavakuutukseen liittyvät erityispiirteet 
vakuutetun turvan ja koko järjestelmän rahoi-
tuksen ja toimivuuden kannalta. Esitys mah-
dollistaisi myös yhtiön muuhun vakuutus-
toimintaan sovellettavien edellytysten huo-
mioon ottamisen lupaa myönnettäessä.   

Lainmuutokset on laadittu siten, että ne so-
veltuvat eurooppayhtiöasetuksessa ja sulau-
tumisdirektiivissä tarkoitettuun vakuutusyh-
tiöiden sulautumiseen ja kotipaikan siirtoon. 
Samat luvan myöntämistä koskevat edelly-
tykset koskisivat sulautumista sekä kotimais-
ten vakuutusyhtiöiden välillä että kotimaisen 
vakuutusyhtiön sulautumista vakuutusyhti-
öön, jonka kotipaikka on toisessa jäsenvalti-
ossa. Sulautumisdirektiivin edellyttämät kan-
sallisen lainsäädännön muutokset on saatet-
tava voimaan kahden vuoden kuluessa direk-
tiivin voimaantulopäivästä. Siinä yhteydessä 
on erikseen arvioitava direktiivistä aiheutuvat 
vakuutusyhtiönlainsäädännön muutostarpeet.   

Vakuutusmaksun perusteena olevan työan-
sion käsitteen yhdenmukaistaminen työeläke-
järjestelmän kanssa yksinkertaistaa työnanta-
jan palkkakirjanpitoa. Se myös selkeyttää eri 
järjestelmien rahoitusta. Työansiokäsitteen 
yhdenmukaistamisella ei ole olennaisia ta-
loudellisia vaikutuksia, koska eroavaisuudet 
työeläke- ja sairausvakuutusjärjestelmään 
ovat tällä hetkelläkin taloudelliselta merki-
tykseltään vähäiset. 

 
5.  Asian valmistelu  

Eurooppayhtiölakia koskevassa hallituksen 
esityksessä todetaan, että sosiaali- ja terve-
ysministeriön johdolla on erikseen selvitettä-
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vä, tarvitaanko erityissääntelyä sitä tilannetta 
varten, että lakisääteistä tapaturmavakuutusta 
harjoittava vakuutusyhtiö muuttuu euroop-
payhtiöksi ja siirtää kotipaikkansa toiseen 
valtioon. Myös eduskunnan talousvaliokunta 
on eurooppayhtiölainsäädäntöä koskevasta 
hallituksen esityksestä antamassaan lausun-
nossaan edellyttänyt asian selvittämistä.  

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä. Valmistelussa ovat olleet mu-
kana Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suo-
men Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, AKAVA 
ja Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Ne 
puoltavat esitystä. Myös Vakuutusvalvonta-
virasto ja oikeusministeriö ovat osallistuneet 
esityksen valmisteluun siltä osin kuin se kos-
kee tapaturmavakuutuslain 29 a §:ään ehdo-

tettuja muutoksia. Valmistelun yhteydessä 
antamassaan kirjallisessa lausunnossa Va-
kuutusvalvontavirasto puolsi ehdotettuja 
muutoksia. Oikeusministeriö ehdotti muun 
muassa esityksen perustelujen tarkentamista 
suhteessa EY-oikeuteen ja asiaa koskeviin 
EY-säädöksiin. Ehdotukset on otettu huomi-
oon esityksessä.     

 
6.  Ri ippuvuus muista es i tyksistä   

Esityksessä on otettu huomioon myös halli-
tuksen työeläkejärjestelmän työansiota kos-
keviin säännöksiin ehdottamat tarkistukset, 
jotka sisältyvät eduskunnan käsiteltävänä 
olevaan hallituksen esitykseen työntekijäin 
eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(HE 45/2005 vp).  
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

10 §. Pykälän 1 momentti muutetaan siten, 
että vakuuttamisvelvollisuus syntyy aina, kun 
työnantajan teettämien työpäivien lukumäärä 
kalenterivuodessa ylittää 12.   

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, 
että vahingoittunut saisi korvauksen sellaisen 
työnantajan työssä sattuneesta tapaturmasta, 
joka ei ole vakuuttamisvelvollinen, kokonai-
suudessaan suoraan Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitolta. Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitolla olisi kuitenkin oikeus periä maksa-
mansa korvaus takaisin työnantajalta tapa-
turmaa kohden 83,75 euron määrään saakka.  

12 §. Pykälän 1 momenttiin siirrettäisiin 
pykälän selkeyttämiseksi nykyisin pykälän 6 
momenttiin sisältyvä määräys, jonka mukaan 
vakuuttamisvelvollisen työnantajan on mak-
settava omavastuuosuus viipymättä sen jäl-
keen, kun vakuutuslaitos on katsonut päätök-
sellään tapaturman korvattavaksi. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyisivät nykyisin 
3 ja 4 momentissa olevat määräykset vakuu-
tuslaitoksen velvollisuudesta maksaa työnan-
tajan omavastuuosuus, jos työantaja laimin-
lyö sen maksamisen tai korvauksen suuruu-
desta syntyy erimielisyyttä. Määräyksiä ei 
ole enää tarpeen ulottaa Tapaturmavakuutus-
laitosten liittoon, koska se maksaa ehdotetun 
10 §:n 2 momentin mukaan vakuuttamatto-
missa tapaturmissa myös työnantajalle tule-
van omavastuuosuuden suoraan vahingoittu-
neelle. Pykälän nykyiseen 5 momenttiin si-
sältyvää säännöstä työantajan vapauttamises-
ta varattomuuden vuoksi korvauksen suorit-
tamisesta ei ole käytännössä sovellettu. Se 
kumottaisiin tarpeettomana.   

29 a §. Pykälän nykyisin sisältämät tapa-
turmavakuutuskannan luovutusta koskevat 
edellytykset ulotettaisiin sovellettaviksi myös 
työtapaturmavakuutusta harjoittavan koti-
maisen vakuutusyhtiön sulautumiseen, jakau-
tumiseen ja kotipaikan siirtoon. Lupaedelly-
tysten tulkinnassa noudatettaisiin samoja pe-
riaatteita kuin nykyisen säännöksen mukaisia 
tapaturmavakuutuskannan luovutuksen edel-

lytyksiä arvioitaessa. Vakuutusvalvontaviras-
ton olisi siten muun muassa selvitettävä, mi-
ten sulautumisen vastaanottava tai kotipaik-
kaa siirtävä vakuutusyhtiö aikoo järjestää 
toimintansa niin, että työntekijät saavat lain 
edellyttämät etuudet sekä neuvonnan ja pal-
velun korvausasioissa. Samoin olisi selvitet-
tävä, miten vakuutuslaitoksen tehtävänä ole-
vien julkisten maksujen perintä toteutuisi. 
Sulautumisen vastaanottavalla vakuutusyhti-
öllä täytyisi myös sulautumisen jälkeen säi-
lyä vakavaraisuusmääräysten mukaan arvioi-
den vakuutusyhtiön koko vakuutustoiminta 
huomioon ottaen riittävä vastuunkantokyky. 

Pykälän 2 momentissa säädetään Vakuu-
tusvalvontavirastolle velvollisuus tarvittaessa 
pyytää ennen sulautumista, jakautumista ja 
kotipaikan siirtoa koskevan suostumuksen 
antamista lausunto toimenpiteen vaikutukses-
ta lakisääteisen tapaturmavakuutusjärjestel-
män toimeenpanon yleisiin edellytyksiin. 
Lausunnon pyytäminen olisi tarpeen yleensä 
vain silloin, jos toimenpiteeseen liittyy laki-
sääteisen tapaturmavakuutusjärjestelmän 
toimeenpanon kannalta periaatteellisia tai 
muutoin laajakantoisia muutoksia. Pelkästään 
se, että toimenpiteen osapuolena olevan va-
kuutusyhtiön markkinaosuus on merkittävä, 
ei edellyttäisi lausunnon pyytämistä. Lausun-
to olisi toisaalta pyydettävä, vaikka osapuo-
len markkinaosuus ei olisikaan huomattava, 
jos vakuutuksenottajina olevien työnantajien 
tai vakuutettujen työntekijöiden vakuutus- ja 
korvausasioiden hoito aiotaan järjestää edellä 
tarkoitetun toimenpiteen jälkeen vakiintu-
neesta käytännöstä merkittävästä poikkeaval-
la tavalla. Perusteena lausunnon pyytämiselle 
voisi olla myös toimenpiteen merkittävät 
vaikutukset muuhun ansioperusteiseen sosi-
aaliturvajärjestelmään. 

Pykälän 3 momentissa edellytykset ulotet-
taisiin myös Suomessa työtapaturmavakuu-
tusta harjoittavan ulkomaisen vakuutusyhtiön 
sulautumiseen suomalaiseen tai toiseen ul-
komaiseen yhtiöön taikka tällaisen yhtiön ko-
tipaikan siirtoon.  

35 §. Pykälän 2 momentin viimeinen virke 
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kumotaan, koska vakuutusmaksun perustana 
olevan palkkasummaan luettavista työansi-
oista säädettäisiin uudessa 35 b §:ssä.  

35 b §. Pykälässä määritellään tapaturma-
vakuutusmaksun perusteena olevaan palk-
kasummaan luettavat työansiot. Säännös vas-
taisi sisällöltään ja perusteluiltaan työeläke-
järjestelmän vakuutusmaksun perusteena 
olevan työansion käsitettä. Ehdotuksessa on 
otettu huomioon myös työeläkejärjestelmän 
työansion käsitteeseen hallituksen esitykses-
sä työntekijöiden eläkelaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 45/2005 vp) ehdotetut 
tarkennukset.  

Pääsääntö on, että vakuutusmaksun perus-
teena olevaan palkkasummaan luettavia työ-
ansiota olisivat  palkka tai muu vastike, joka 
on maksettu tai sovittu maksettavaksi korva-
uksena työstä. Työansioihin luettaisiin siten 
peruspalkka, joka voi määräytyä ajan tai työ-
suorituksen tai molempien perusteella. Pe-
ruspalkka on nykyisen käytännön mukaisesti 
työansioon kuuluvaan palkkaa riippumatta 
siitä, onko se ansaittu säännöllisestä työstä, 
ylityöstä, hätätyöstä tai esimerkiksi sairaus-
ajan palkkana taikka irtisanomisajan palkka-
na. Myös työntekijän työsuoritukseen perus-
tuva provisio tai bonus maksetaan korvauk-
sena työstä. Työansioon luettaisiin myös eri-
laiset palkan lisät ja korotukset, esimerkiksi 
olosuhdelisä, vuorotyölisä, ilta- ja yötyölisä 
sekä ylityökorotus, sunnuntaityökorotus ja 
hälytysluonteisesta työstä tai seisokkityöstä 
maksettava korotus. Lisäksi työstä maksetta-
vaksi korvaukseksi katsottaisiin erilaiset va-
rallaolokorvaukset, arkipyhä- tai vapaavuo-
rokorvaukset sekä rahana maksetut korvauk-
set siitä, ettei työajan lyhentämiseksi sovittu-
ja vapaita (pekkasvapaita) ole voitu pitää. 
Työansiossa otettaisiin huomioon myös eri-
laiset ylimääräiset palkkaerät, jotka makse-
taan työntekijälle sopimuksen mukaan tai 
vakiintuneesti. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi 
jouluraha tai 13. kuukauden palkka. Myös 
määrättyjen palveluvuosien perusteella mak-
settava korvaus tai lahja luettaisiin työansioi-
hin. Sen sijaan työnantajan työntekijän 
merkkipäivän tai muun vastaavan henkilö-
kohtaisen syyn perusteella antamat tavan-
omaiset esine- tai rahalahjat eivät ole vasti-
ketta tehdystä työstä. Näitä lahjoja ei luettaisi 
työansioon riippumatta niiden verotuskohte-

lusta. 
Työansioihin luettaisiin myös työstä mak-

settavaksi sovittu palkka, joka työnantajan 
maksukyvyttömyyden vuoksi on jäänyt saa-
matta, jos siitä on saatu luotettava näyttö 
esimerkiksi konkurssituomiossa. 

Viime vuosina perinteisen aika- tai suori-
tuspalkan rinnalle on tullut enenevässä mää-
rin erilaisia tulospalkkioita. Tulospalkkiolla 
tarkoitetaan palkkiota, jonka suuruus mää-
räytyy työntekijän, työntekijäryhmän, työyk-
sikön tai jopa koko yrityksen tuloksen perus-
teella. Työntekijä voi työpanoksellaan vai-
kuttaa tulospalkkion suuruuteen, joten palk-
kio on selkeästi vastiketta työntekijän teke-
mästä työstä. Tulospalkkio voidaan maksaa 
muutoinkin kuin rahasuorituksena. Silloin 
kun tulospalkkiojärjestelmän perusteella an-
netaan työntekijälle vastikkeetta osakkeita, 
puhutaan osakepalkkiosta. Tällainen palkkio 
luetaan työansioihin riippumatta siitä, missä 
muodossa se maksetaan. Tulospalkkausta 
ovat esimerkiksi ryhmätasolla maksettava 
bonus, yrityksen vuosivoiton perusteella 
määräytyvä tantiemi sekä tuotantopalkkio ja 
tuotantolisä. Lisäksi työnantaja voi täydentää 
aika- ja suorituspalkkoja tulospalkkiolla tai 
tulospalkkiolisällä, jotka yleensä ovat ryh-
mäpalkkaa ja joiden käyttämisestä, sisällöstä 
ja rakenteesta päättää yrityksen johto. Tällai-
set tulospalkkioerät luettaisiin myös työansi-
oon. 

Jos palkkion saaminen riippuu työn tulok-
sen tai yrityksen tuloksen sijasta työnanta-
jayhtiön tai sen kanssa samaan konserniin 
kuuluvan muun yhtiön osakkeen tulevasta 
arvonmuutoksesta tietyllä aikavälillä, työnte-
kijän työpanoksella ei voida katsoa olevan 
välitöntä vaikutusta palkkion saamiseen tai 
sen määrään. Tällöin kyse ei ole edellä mai-
nitusta, työansioon luettavasta tulospalkkios-
ta tai osakepalkkiosta. Tällainen järjestelmä 
on jäljempänä pykälän 2 momentin 4 koh-
dassa tarkoitettu tuloverolain 66 §:n mukai-
nen työsuhdeoptiojärjestelmä. 

Työstä maksettuna palkkana pidettäisiin 
nykykäytännön mukaisesti vuosilomapalkkaa 
sekä lomaltapaluurahaa, lomarahaa tai muuta 
sitä vastaavaa etuutta samoin kuin työsuhteen 
päättyessä maksettavaa lomakorvausta. 

Lomakorvaus otettaisiin huomioon sen 
suuruisena kuin se määräytyy lain tai työeh-
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tosopimuksen mukaan. 
Työstä maksettavana vastikkeena pidetään 

vakiintuneen soveltamiskäytännön mukaan 
myös luontoisetuja. Siten esimerkiksi  asun-
to-, ruoka- ja autoetu luettaisiin työansioihin 
riippumatta siitä, suoritetaanko niitä rahapal-
kan lisäksi tai yksinomaisena vastikkeena 
työstä. Luontoisedut arvioitaisiin rahaksi ny-
kykäytännön mukaisesti verohallituksen 
vahvistamien perusteiden mukaan. Ne luon-
toisedut, joiden arvoa verohallitus ei vahvis-
ta, arvostettaisiin käypään arvoon. 

Palkka tai muu vastike, joka on sovittu 
maksettavaksi korvauksena työstä, luettaisiin 
työansioon kuuluvaksi myös silloin, kun sen 
suorittaa työntekijälle työnantajan sijasta 
konkurssipesä, palkkaturvalaissa (866/1998) 
tarkoitettu palkkaturvasta huolehtiva viran-
omainen tai muu maksaja (sijaismaksaja). Si-
jaismaksajan käsitteellä pyritään varmista-
maan, ettei se, että palkan maksaa teknisesti 
muu maksaja kuin itse työnantaja, vaikuttaisi 
työntekijän työansioihin luettaviin ansioihin. 
Siten työnantajan konkurssipesän maksama 
palkka tai palkkaturvan kautta maksettu 
palkka kuuluisi työansioon. Säännöksellä 
tarkoitetaan vain tilanteita, joissa sijaismak-
saja maksaa työnantajan sijasta palkan. Siten 
lain tarkoittamiin tilanteisiin eivät kuulu esi-
merkiksi tilanteet, joissa sairausajan palkan-
maksu on järjestetty niin, että Kansaneläke-
laitoksen tai vakuutuskassalaissa tarkoitetun 
sairauskassan maksama päiväraha maksetaan 
suoraan työntekijälle. Näissä tilanteissa Kan-
saneläkelaitos ja sairauskassa maksavat sai-
rausvakuutuslain mukaista päivärahaa, eivät-
kä sijaismaksajana palkkaa.  

Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin lisäksi 
tilanteita, joissa palkan maksaa muu maksaja 
kuin työnantaja. Momentin 1 kohdan mukaan 
yleisöltä saadut palvelu- ja lahjarahat luettai-
siin työansioihin. Ne otettaisiin huomioon 
samansuuruisina kuin viimeksi toimitetussa 
verotuksessa, jos muuta luotettavaa selvitystä 
niiden määrästä ei esitetä. Yleisöltä saatavilla 
lahjarahoilla tarkoitetaan lähinnä lähetys-
työntekijöiden ja evankelistojen lahjoittajilta 
saamia rahoja, joiden avulla seurakunta ra-
hoittaa näiden työntekijöiden työskentelyn.   

Työehtosopimuksessa voidaan sopia esi-
merkiksi sairaus- taikka äitiys-, isyys- tai 
vanhempainloma-ajan palkan maksamisesta 

työnantajan yhteydessä toimivan työpaikka-
kassan kautta. Tällä tavoin maksettu, täyden-
nyspäivärahaksi määritelty erä luettaisiin 1 
momentin 2 kohdan mukaan työansioihin. 
Niissä tilanteissa, joissa osa päivärahasta 
maksetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 
mukaisena päivärahana ja osa täydennyspäi-
värahana, vain täydennyspäivärahana mak-
settu osuus luettaisiin työansioihin. Sairaus-
kassa voi suorittaa työntekijälle myös lisä-
päivärahaa. Lisäpäiväraha on etuus, jota 
maksetaan sen jälkeen, kun jäsenen työehto-
sopimuksen mukainen oikeus sairausajan 
palkkaan tai täydennyspäivärahaan on päät-
tynyt. Lisäpäivärahaa ei ole soveltamiskäy-
tännössä pidetty vastikkeena työstä, vaan va-
kuutuskorvauksena. Sitä ei edelleenkään esi-
tyksen mukaan luettaisi työansioihin. 

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tu-
esta annetun lain (1128/1996) mukaan lapsen 
hoidon järjestämiseksi yksityisessä päivähoi-
dossa maksetaan yksityisen hoidon tukea 
suoraan vanhemman valitsemalle yksityisen 
päivähoidon tuottajalle. Tukeen voi kuulua 
hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Lisäk-
si kunta voi päättää, että hoitorahaa tai hoito-
lisää maksetaan korotettuna (kunnallinen li-
sä). Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon 
tuesta annettua lakia koskevassa hallituksen 
esityksessä (HE 208/1996 vp) todetaan, että 
perheen oikeudeksi säädettyä yksityisen hoi-
don tukea voidaan luonteensa puolesta pitää 
perheen hoidon tuottajalle maksamana työ-
sopimuslain tarkoittamana palkkana, jonka 
teknisluonteinen maksatus tapahtuu Kansan-
eläkelaitoksen kautta. Näin ollen työsuhtees-
sa olevan hoitajan palkkaan luettaisiin per-
heen mahdollisesti hoitajalle maksaman pal-
kan lisäksi Kansaneläkelaitoksen hoitajalle 
suoraan maksama tuki. Jos hoitajan palkka 
on sovittu maksettavaksi niin, että osan siitä 
muodostaa yksityisen hoidon tuki ja siihen 
maksettava kunnallinen lisä, myös tällainen 
kunnallinen lisä luettaisiin työansioihin, 
vaikka kunta maksaisi sen suoraan työnteki-
jälle.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan esimer-
kinomaista luetteloa eristä, jotka ei oteta 
huomioon palkkasumman luettavana työan-
siona. Työansioon ei luettaisi sellaisia etuja 
tai suorituksia, jotka saadaan työsuhteen pe-
rusteella, mutta muuten kuin varsinaisena 
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työstä sovittuna vastikkeena. Siten työansioi-
hin ei luettaisi työnantajalta saatua henkilö-
kuntaetua. Henkilökuntaedulla tarkoitetaan 
työnantajan työntekijöilleen muussa muodos-
sa kuin rahana antamia, yleensä jatkuviksi 
tarkoitettuja etuuksia, jotka yleensä eivät ole 
työsuhteen ehtoja. Koska nämä edut eivät ole 
palkkaan rinnastettavia luontoisetuja, niiden 
raha-arvoa ei ole vahvistettu verohallituksen 
vuosittain antamassa luontoisetupäätöksessä. 
Tällainen henkilökuntaetu voi olla henkilö-
kunta-alennus tai liikennettä harjoittavan yri-
tyksen henkilökunnalleen maksuitta tai alen-
nettuun hintaan antama matka. Työnantaja 
voi myös tukea työntekijöidensä virkistys- ja 
harrastustoimintaa, järjestää maksuttoman 
terveydenhoidon tai työntekijöiden lapsille 
tarkoitettua päivähoitoa ja niin edelleen. 
Henkilökuntaetu on kollektiivinen etuus. Sil-
loin, kun vastaavanlainen etu on annettu vain 
tietyille henkilöille yrityksessä, kyseessä ei 
olisi henkilökuntaetu, vaan kyse olisi työstä 
maksettavasta vastikkeesta ja siten työansioi-
hin luettavasta erästä. Jos työnantaja ottaa 
työntekijälleen yksilöllisen eläkevakuutuk-
sen, luetaan työnantajan maksamat vakuu-
tusmaksut työansioksi siltä osin kuin ne kat-
sotaan verotuksessa työntekijän veronalai-
seksi ansiotuloksi.  

Työansioihin luettavana vastikkeena ei pi-
dettäisi korkoetua työsuhteen perusteella 
saadusta lainasta. Työansioon ei luettaisi 
myöskään työsuhteeseen perustuvaa oikeutta 
merkitä yhteisön osakkeita tai osuuksia käy-
pää hintaa alempaan hintaan, jos etu on hen-
kilöstön enemmistön käytössä. Niissä tilan-
teissa, joissa oikeus merkitä yhteisön osak-
keita tai osuuksia käypää hintaa alempaan 
hintaan on rajattu koskemaan vain tiettyjä 
henkilöitä, etua voidaan pitää vastikkeena 
työstä.  

Työansioihin ei luettaisi momentin 4 koh-
dan mukaan tuloverolain (1535/1992) 66 
§:ssä tarkoitettua työsuhdeoption käyttämi-
sestä syntyvää etua tai sellaista suoritusta, 
joka pääosin määräytyy yhtiön osakkeen ar-
von muutoksen perusteella. Optiojärjestelmät 
perustuvat osakkeenomistajien päätöksiin, 
eivät yritysjohdon määrittelemiin palkkaus-
järjestelmiin. Olennaista sille on, että työnte-
kijän optio-oikeuden perusteella saaman 
hyödyn arvo ei ole siitä sovittaessa palkan 

tavoin selvästi arvioitavissa, eikä työntekijä 
voi omalla työpanoksellaan välittömästi vai-
kuttaa sen arvoon. Optioedun suuruus mää-
räytyy siinä vaiheessa, kun työntekijä voi 
käyttää optio-oikeutensa mukaisen oikeuden 
ostaa työnantajayrityksen osakkeita. Kun ky-
seessä on yritys, jonka osakkeet ovat julkisen 
noteerauksen kohteena, optiojärjestelmistä 
mahdollisesti tuleva hyöty perustuu yrityksen 
osakkeen arvon muutokseen.  

Myös sellaisissa yrityksissä, joiden osak-
keita ei noteerata pörssissä tai muussa julki-
sessa markkinapaikassa, voi olla käytössä 
työsuhdeoptiojärjestelmiä tai niihin rinnastet-
tavia kannustinjärjestelmiä. Myöskään tällai-
sissa yrityksissä ei optioista saatavan mah-
dollisen edun voida katsoa olevan niin kiin-
teästi sidoksissa yrityksen työntekijöiden 
työpanokseen, että etua tulisi lukea työansi-
oon. Myös julkisesti noteeraamattomien 
osakkeiden arvonnousuun voivat vaikuttaa 
monet seikat, jotka ovat riippumattomia yri-
tyksen työntekijöiden työsuorituksista, joten 
noteeraamattomien osakkeiden arvonnousun 
perusteella maksettuja suorituksia on arvioi-
tava samalla tavalla kuin pörssiosakkeisiin 
perustuvia työsuhdeoptioita, vaikka edun ar-
vo verotuksessa määriteltäisiin yrityksen 
osakkeen matemaattisen arvon perusteella. 

Työansioihin ei lueta myöskään muuta suo-
ritusta, joka määräytyy yhtiön osakkeen ar-
von perusteella. Tällaisilla muilla suorituksil-
la tarkoitetaan esimerkiksi niin kutsuttuja 
synteettisiä optioita. Tällainen palkitsemisjär-
jestelmä perustuu tiettyyn määrään yhtiön 
kuvitteellisia (synteettisiä) osakkeita, joiden 
kurssi seuraa todellisen, pörssinoteeratun 
osakkeen kurssia tai muulla tavalla määritel-
tyä osakkeen käypää arvoa. Työntekijälle 
maksetaan tietyn ajan kuluttua tällaisen ku-
vitteellisen osakkeen arvonnousua vastaava 
hyöty käteissuorituksena. Synteettinen optio-
järjestelmä on pitkälti samanlainen kuin työ-
suhdeoptioihin perustuva palkitsemis-
järjestelmä, joten myöskään sen perusteella 
saatu suoritus ei ehdotuksen mukaan tulisi 
luettavaksi työansioihin. Säännöksellä rajat-
taisiin työansion ulkopuolelle myös sellaiset 
sekamuotoisten kannustinjärjestelmien perus-
teella maksetut suoritukset, joiden suuruus 
määräytyy osittain yhtiön osakkeen arvon 
muutoksen perusteella ja osittain esimerkiksi 
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yrityksen tuloksen tai liikevaihdon perusteel-
la, jos työntekijän saamaan etuun voidaan ar-
vioida olennaisesti vaikuttaneen yhtiön osak-
keen arvossa tapahtuneet muutokset ja jos 
muulla perusteella saatua etua ei voida erot-
taa arvonmuutokseen perustuvasta edusta. 

Työntekijälle annettavan suorituksen arvo 
voi määräytyä osakemarkkinoilla myös 
muissa kuin pykälän 2 momentin 4 kohdassa 
tarkoitetuissa tilanteissa. On johdonmukaista, 
ettei muitakaan tällaisia palkitsemismuotoja 
lueta työansioon. Sen vuoksi pykälän 2 mo-
mentin 5 kohdan mukaan työansioihin ei lue-
ta palkkiota, joka annetaan työnantajayhtiön 
tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan 
muun yhtiön viranomaisen valvonnan alai-
sessa arvopaperipörssissä noteerattuina osak-
keina, edellyttäen, että saatavan edun arvo 
riippuu yhtiön osakkeen arvon kehityksestä 
palkkion lupaamisen jälkeisenä, vähintään 
vuoden mittaisena aikana. Vastaavasti myös-
kään sijoitustalletuksina tai muulla vastaaval-
la tavalla annettua palkkiota ei luettaisi työ-
ansioon, jos saatavan edun arvo määräytyy 
työnantajayhtiön tai sen kanssa samaan kon-
serniin kuuluvan yrityksen osakkeen arvon 
muutoksen perusteella vähintään vuoden mit-
taisena aikana. Pykälässä ehdotettu osake-
palkkiojärjestelmä voidaan toteuttaa esimer-
kiksi niin, että työntekijälle annettavien 
osakkeiden lukumäärä määräytyy sen perus-
teella, täyttyvätkö osakkeiden lupaamisen 
yhteydessä määritellyt yrityksen tulostavoit-
teet ennalta määritellyn kannuste- tai muun 
jakson aikana. Osakkeiden arvo puolestaan 
määräytyy palkkion lupaamisen jälkeisenä, 
vähintään vuoden mittaisena aikana yhtiön 
osakkeiden kurssin kehityksen perusteella. 
Ehdotettu kohta koskee myös konsernia vas-
taavaa muuta taloudellista yhteenliittymää, 
joka ei ole oikeudelliselta muodoltaan kon-
serni, mutta joka muodostaa taloudellisilta 
sidoksiltaan konserniin verrattavan taloudel-
lisen kokonaisuuden.     

Vähintään vuoden mittainen odotusaika 
palkkion lupaamisen ja sen antamisen välillä 
aikaansaa sen, ettei saatavan edun lopullinen 
arvo ole määriteltävissä palkkion lupaamis-
hetkellä. Koska saatavan edun lopullinen ar-
vo määräytyy lupaamishetken jälkeen yhtiön 
osakkeen arvon muutoksen perusteella, työn-
tekijän työpanoksella ei voida katsoa olevan 

välitöntä vaikutusta saatavan edun määrään. 
Ehdotuksessa tarkoitetussa osakepalk-

kiojärjestelmässä osa osakkeina maksettavas-
ta palkkiosta voidaan maksaa osakkeiden si-
jasta käteisenä verojen maksamista varten. 
Lisäksi palkkio voidaan maksaa osakkeiden 
sijasta kokonaan tai osaksi rahana myös sil-
loin, kun tarvittavia osakkeita ei voidakaan 
luovuttaa kaikille kohderyhmään kuuluville 
työntekijöille. Edellytyksenä sille, ettei raha-
na maksettavaa palkkiota pidetä työansioon 
luettavana  ansiona on, ettei 5 kohdassa tar-
koitetun palkkiojärjestelmän tosiasiallinen 
luonne muutu sen takia, että palkkio makse-
taan osakkeiden sijasta rahana. 

Työansioon ei momentin 6—8 kohtien 
mukaan luettaisi työmatkasta saatua päivära-
haa tai muuta kustannusten korvausta siltä 
osin kuin se on verovapaa, työsopimuslaissa 
tarkoitettua odotusajan palkkaa tai työsopi-
muksen päättämisestä maksettavaa korvausta 
tai muuta vahingonkorvausta. Työsopimus-
lain mukaan työnantaja voidaan määrätä 
maksamaan työntekijälle korvausta työsopi-
muksen perusteettomasta päättämisestä. Li-
säksi työnantaja ja työntekijä voivat keske-
nään sopia työsuhteen päättämisestä ja sen 
johdosta työntekijälle maksettavasta korva-
uksesta. Kyseiset erät eivät ole vastiketta 
tehdystä työstä, vaan korvauksia kustannuk-
sista tai vahingosta. Odotusajan palkka on 
koron luonteinen suoritus, jota työntekijällä 
on oikeus saada, jos hänen palkkansa maksu 
tai muu työsuhteesta johtuvan saatavan suori-
tus viivästyy työsuhteen päättyessä.  

Henkilöstörahastolaki (814/1989) on tullut 
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990. Lakia 
koskevassa hallituksen esityksessä (HE 
41/1989 vp) todetaan, ettei rahaston suorituk-
sista jäsenilleen tulisi periä sosiaaliturva- ei-
kä TEL-maksuja. Käytännössä henkilöstöra-
haston jäsenilleen suorittamia eriä ei olekaan 
luettu työansioihin edellä mainitussa halli-
tuksen esityksessä otetun kannan takia.   

Henkilöstörahastolakia on muutettu vuoden 
2000 (1145/1999) alusta lukien siten, että 
henkilöstörahaston jäsenellä on oikeus nostaa 
osuutensa voittopalkkioerään käteisenä, mi-
käli yrityksen tai viraston käyttöönottama 
voittopalkkiojärjestelmä sen sallii. Muutosta 
koskevassa hallituksen esityksessä (HE 
126/1999 vp) todetaan, että kun käteisenä 
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maksettavat voittopalkkio-osuudet eivät tule 
rahastoon, niihin ei liittyisi myöskään samoja 
verotuksellisia ja muita erityisesti työnanta-
jamaksuihin sovellettavia poikkeuksia, joita 
rahaston kautta maksettaviin voittopalkkioi-
hin liittyy. Lisäksi esityksessä todetaan, ettei 
työnantajalle saisi aiheutua lisäkustannuksia 
käteisenä voittopalkkio-osuutensa nostavien 
jäsenten osuuksien maksamisesta. Sen vuoksi 
lain 17 a §:n 1 momentissa todetaankin, että 
käteisenä nostettavan voittopalkkio-osuuden 
määrä ennen ennakonpidätyksen toimittamis-
ta on yhdessä sen perusteella määräytyvien 
sosiaalivakuutusmaksujen kanssa jäsenen 
sääntöjen mukaan määräytyvän voittopalk-
kio-osuuden suuruinen. 

Henkilöstörahastolain mukaiset käteiset 
voittopalkkiot ovat siinä määrin uusia, ettei 
vakiintunutta soveltamiskäytäntöä vielä ole 
siitä, tulisiko tällaiset erät lukea työansioihin 
vai ei. Voittopalkkion maksaminen henkilös-
törahastoon ei ole luonteeltaan sellainen etu, 
joka olisi katsottava vastikkeeksi työsuori-
tuksesta. Henkilöstörahastolain muutoksella 
haluttiin lisätä yksilön valintamahdollisuuk-
sia. Sillä ei puututtu voittopalkkioerän luon-
teeseen. Käteisenä nostettavaa voittopalkkio-
erää ei siten lueta työansioihin. 

Jos yhtiökokous päättää jakaa osan osake-
yhtiön voitosta työntekijöille, kyseessä ei ole 
työstä maksettava vastike. Nykyisen sovel-
tamiskäytännön mukaan myöskään käteisenä 
maksettua voittopalkkiota ei lueta työansioi-
hin, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Käytän-
nön mukaan käteisellä voittopalkkiolla tar-
koitetaan muuta käteistä voittopalkkiota kuin 
henkilöstörahastolain mukaista käteistä voit-
topalkkiota. Esityksessä ehdotetaan, että käy-
täntö kirjataan lakiin. Pykälän 2 momentin 
10 kohdan mukaan edellytyksenä sille, että 
käteistä voittopalkkiota ei luettaisi työansioi-
hin, on, että se maksetaan koko henkilöstölle. 
Jos käteinen voittopalkkio maksetaan vain 
tietylle rajatulle henkilöstöryhmälle tai tie-
tyille yksittäisille työntekijöille, kyse on työ-
ansioon luettavasta tulospalkan luonteisesta 
erästä. Koko henkilöstöllä tarkoitetaan yri-
tyksen vakinaista tai pidempiaikaista henki-
löstöä. Yrityksellä saattaa olla palvelukses-
saan henkilöitä, joiden työsuhde kestää vain 
lyhyen ajan, kuten kesälomansijaisia tai ly-
hytaikaista työtä tekeviä työntekijöitä. Lain 

edellyttämän vaatimuksen koko henkilöstölle 
maksamisesta katsotaan täyttyvän, vaikka kä-
teistä voittopalkkiota ei maksettaisi kesätyön-
tekijöille tai muille vastaavanlaisessa lyhyes-
sä määräaikaisessa työsuhteessa oleville 
työntekijöille. Lisäksi edellytetään, että kä-
teisen voittopalkkion määräytymisperusteet 
ovat henkilöstörahastolain 2 §:n 2 momentin 
mukaiset, yhtiön vapaan pääoman määrä on 
suurempi kuin yhtiökokouksessa päätettävän 
käteisen voittopalkkion ja osakkeenomistajil-
le maksettavien osinkojen yhteismäärä eikä 
käteisellä voittopalkkiolla pyritä korvaamaan 
työehtosopimuksen tai työsopimuksen edel-
lyttämää palkkausjärjestelmää. 

Osakeyhtiön vähemmistöosakasta pidetään 
tapaturmavakuutuslakia sovellettaessa työ-
suhteessa olevana. Sama koskee muun muas-
sa kommandiittiyhtiön äänetöntä yhtiömiestä. 
Osakkaan saamaa voitto-osuutta tai osinkoa 
ei ehdotetun 2 momentin 11 kohdan mukaan 
pidettäisi työansioon luettavana siltäkään 
osin kuin sitä verotetaan ansiotulona. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi käteistä voittopalkkiota määrättäessä 
noudatettavat menettelylliset edellytykset, 
joiden on täytyttävä, että kyse voidaan katsoa 
olevan 2 momentin 10 kohdan mukaisesta 
työansion ulkopuolelle jäävästä käteisestä 
voittopalkkiosta. Esityksen mukaan edelly-
tyksenä on, ettei käteisen voittopalkkion 
maksamisesta ole tehty työnantajaa velvoit-
tavaa sopimusta, ja että omistajat tekevät si-
tovan päätöksen käteisen voittopalkkion 
maksamisesta yhtiökokouksessa tilikauden 
päätyttyä ja että voittopalkkio maksetaan tä-
män jälkeen. Lisäksi tarkoituksena on, että 
työntekijät ovat tietoisia siitä, että kyseisestä 
erästä ei makseta työeläkevakuutusmaksuja 
eikä siitä kartu työeläkettä tai se ole tapatur-
mavakuutusmaksun tai ansionmenetyskorva-
uksen perusteena. Tämä varmistettaisiin sää-
tämällä, että asia on käsiteltävä yrityksessä 
yhteistoimintamenettelyssä tai muulla vas-
taavalla tavalla. Periaatteessa olisi suotavaa, 
että työnantaja informoisi työntekijöitä mai-
nitulla tavalla käteisten voittopalkkioiden 
mahdollisesta maksamisesta ja työansioon 
kuulumattomuudesta jo ennen kuin se tili-
kausi on alkanut, jolta voittopalkkio mahdol-
lisesti tulee maksettavaksi. Ennen tilikauden 
alkamista tapahtuvaa käsittelyä ei kuitenkaan 
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voida pitää välttämättömänä edellytyksenä 
sille, että voittopalkkiota ei luettaisi työansi-
oksi. 

Pykälän 5 momentissa säädetään, miten ul-
komaantyön ansio otetaan huomioon työan-
siossa. Säännös vastaa sisällöllisesti nykyistä 
tapaturmavakuutuksen palkka-asetusta. Sosi-
aaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhtei-
sön alueella liikkuviin palkattuihin työnteki-
jöihin ja heidän perheenjäseniinsä annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 
mukaan työntekijä, joka työskentelee asuin-
maansa Suomen lisäksi muissakin EU-
maissa, tulee vakuuttaa myös ulkomailla teh-
dyn työn osalta Suomessa. Jos ulkomailla ul-
komaiselle työnantajalle tehty työ vakuute-
taan Suomessa, sovelletaan 4 momentin si-
jasta 1—3 momentin säännöksiä. Ulkomaan 
työn ansiota ei sovelleta näihin tilanteisiin 
sen vuoksi, että ulkomailla ulkomaisen työn-
antajan lukuun tehtyä työtä vastaavaa työtä ei 
välttämättä ole Suomessa. Ulkomaan työn 
ansiota sovelletaan kuitenkin edelleen enti-
seen tapaan tilanteissa, joissa Suomessa toi-
miva yritys lähettää työntekijänsä ulkomaille 
ulkomaisen yrityksen palvelukseen. 

38 §. Pykälän 1 momenttia selvennettäisiin 
siten, että velvollisuus viivästyskoron mak-
samiseen koskisi myös vakuuttamisvelvolli-
suuden laiminlyönnin johdosta työnantajalta 
perittävää laiminlyöntikorotusta.  

Pykälän 2 momenttia muutetaan siten, että 
myös Tapaturmavakuutuslaitosten liiton va-
kuuttamisvelvollisuudesta vapaalta työanta-
jalta 10 §:n 2 momentin nojalla perimä kor-
vausosuus sekä vakuuttamisvelvollisuuden 
laiminlyöneeltä työnantajalta 11 §:n nojalla 
perimä korvausosuus ja 36 §:n mukainen 
laiminlyöntikorotus olisivat suoraan täytän-
töönpanokelpoisia ilman erillistä tuomioita 
tai päätöstä.    

Maksun määräämisen vanhentumista kos-
kevaan pykälän 4 momenttiin lisättäisiin viit-
taus 10 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan Ta-
paturmavakuutuslaitosten liitolla on oikeus 
periä osa vahingoittuneelle maksetuista kor-
vauksista työnantajalta, joka ei ollut tapatur-
man sattuessa vakuuttamisvelvollinen. Mak-
sujen perimiselle nykyisin säädetty vanhen-
tumisaika täsmennettäisiin vastaamaan vero-
jen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 
annetun lain mukaista vanhentumisaikaa. 

Myös momentissa oleva viittaus 12 §:n 3 
momenttiin tarkistettaisiin ehdotettu ja muu-
toksia vastaavasti 12 §:n 2 momentiksi. 

41 f §. Uuden pykälän 1 momentti sisältää 
säännökset asiakirjojen säilyttämisestä va-
kuutuslaitoksessa. Asiakirjat ja tiedot olisi 
säilytettävä arkistolain määräysten mukaises-
ti. Momentissa säädetään säilytysajat niille 
asiakirjoille ja tiedoille, joita arkistolaitos ei 
ole määrännyt pysyvästi säilytettäviksi. Eh-
dotetut säilytysajat perustuvat siihen, miten 
pitkään asiakirjoja ja tietoja voidaan arvioida 
enintään tarvittavan vakuutuslaitoksen kor-
vausvastuun ja korvauksen määrän selvittä-
misen perusteena. Tapaturmavakuutuslain 
mukainen turva koskee työsuhteessa tehtyä 
työtä vahingoittuneen iästä riippumatta. Tar-
ve työtapaturmaan liittyvien tietojen säilyt-
tämiseen voi jatkua myös vahingoittuneen 
kuoleman jälkeen muun muassa hänen edun-
saajansa perhe-eläke-etuuksien selvittämistä 
varten. Pykälässä säädettävät säilytysajat 
ovat vähimmäisaikoja. Mikäli asiakirjan tai 
tiedon säilyttäminen on yksittäisessä tapauk-
sessa järjestelmän toimeenpanon kannalta 
pykälässä säädetyn ajan jälkeenkin tarpeen, 
rekisterinpitäjän tulee arvioida arkistolain 
mukaan, säilytysajan jatkaminen.  

Vähintään sadan vuoden ajan säilytettäisiin 
asiakirjat, joiden perusteella määräytyy va-
kuutuslaitoksen korvausvelvollisuus. Säily-
tysajan pituus johtuu muun muassa siitä, että 
korvausvelvollisuus voi ilmetä esimerkiksi 
asbestisairauksissa vasta vuosikymmenten 
kuluttua ammattitaudin aiheuttaneen työn 
päättymisestä. Vakuutuslaitoksen korvaus-
velvollisuus voi jatkua vahingoittuneen elin-
iän ajan ja sen jälkeenkin perhe-eläke-
etuuksien muodossa. Tällaisia asiakirjoja ja 
tietoja ovat paitsi tapaturmavamman tai am-
mattitaudin syntymistapaa ja -olosuhteita, 
vahingoittuneen terveydentilaa, avuntarvetta, 
työ- ja toimintakykyä ja kuntouttamista kos-
kevat asiakirjat ja tiedot sekä vakuuttamiseen 
liittyvät asiakirja. joiden perusteella voidaan 
todeta vakuutuksen voimassaolo vahingon 
sattumishetkellä. Momentin 2 kohdan mu-
kaan vähintään 50 vuoden ajan säilytetään 
muutoksenhakuasiakirjat, jollei niitä ole 
edellisen kohdan mukaan määrätty säilytettä-
viksi tätä pidemmän ajan.   

Momentin 3 kohdassa säädetään asiakir-
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joista ja tiedoista, jotka säilytetään vähintään 
10 vuoden ajan. Vakuutusmaksun määräämi-
seen tarvittavien tietojen säilyttämistarve 
koskee muun muassa erikoistariffoituja va-
kuutuksia, joissa työnantajan palkka- ja va-
hinkotiedot vaikuttavat useamman vuoden 
ajan vakuutusmaksun määräytymiseen. Eri-
koistariffoidun vakuutuksen siirtyessä luo-
vuttavan vakuutuslaitoksen on annettava siir-
ron vastaanottavalle vakuutuslaitokselle va-
kuutuksenottajan palkka- ja vahinkotiedot  
viideltä viimeksi kuluneelta kalenterivuodel-
ta.  

Momentin 4 kohdan mukaan edellä oleviin 
kohtiin sisältymättömät asiakirjat säilytettäi-
siin vähintään kuuden vuoden ajan.      

Pykälän 2 momentissa säädetään ajankoh-
dasta, josta alkaen asiakirjojen ja tietojen säi-
lytysaika lasketaan. Korvausasia ei välttä-
mättä tule vireille työnantajan velvollisuute-
na olevalla tapaturmailmoituksella. Työnan-
tajalta ei välttämättä saada tapaturmailmoi-
tusta esimerkiksi sen vuoksi, että työnantaja 
on lopettanut toimintansa.  

Pykälän 3 momenttiin sisältyy valtuutus 
säätää sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sella alkuperäisten asiakirjojen ja tietojen tal-
lentamisesta sellaisella menetelmällä, jolla 
luotettavasti säilytetään asiakirjojen ja tieto-
jen asiasisältö ja jolla tavoin tallennettuina 
niiden katsotaan vastaavan alkuperäisiä, joll-
ei muuta näytetä.   

53 h §. Pykälän sanamuotoa selkeytettäi-
siin lisäämällä siihen säädösviittaus myös 41 
b §:n 5 momenttiin. Säännöksessä olevan 
muutoksenhakuoikeuden rajoituksen tarkoi-
tuksena on, ettei vakuutuslaitos voisi muu-

toksenhaulla viivästyttää korvausasian siir-
tämistä vakuutuslaitoksen laiminlyönnin seu-
rauksena Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
käsiteltäväksi.  

60 §. Pykälään tehtäisiin lain 10 ja 12 §:ään 
ehdotetuista muutoksista johtuvat säädösviit-
tausten muutokset. 

 
2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2006.  

Lakia sovellettaessa sen 10 §:n 2 momen-
tissa ja 12 §:n 1 momentissa säädetyt raha-
määrät vastaavat vuoden 2004 indeksitasoa. 

 
3.  Säätämisjärjestys  

Perustuslain mukaan henkilötietojen suo-
jasta säädetään lailla. Esityksessä on otettu 
huomioon, että perustuslakivaliokunnan va-
kiintuneen tulkinnan mukaan henkilörekiste-
riin otettavien tietojen säilytysajoista on sää-
dettävä lailla. Esityksessä ehdotetaan, että 
työtapaturmavakuutuksen toimeenpanoon 
liittyvien asiakirjojen ja tietojen säilyttämi-
sestä ja säilytysajoista säädetään tapaturma-
vakuutuslaissa. Myös vakuutusmaksun pe-
rusteena olevista työtuloista säädettäisiin lail-
la. Esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan 
käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyk-
sessä.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 

Laki 

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta   

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 e §:n 3 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1204/1996, 
muutetaan 10, 12 ja 29 a §, 35 §:n 2 momentti, 38 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 53 h § ja 60 §:n 1 

momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 10 § mainitussa laissa 1204/1996 ja laissa 483/2001, 12 § osaksi 

mainitussa laissa 1204/1996 sekä laeissa 723/2002 ja 1365/2004, 29 a § mainitussa laissa 
483/2001, 35 §:n 2 momentti ja 53 h § mainitussa laissa 1204/1996, 38 §:n 1,2 ja 4 momentti 
laissa 1373/2003 ja 60 §:n 1 momentti mainitussa laissa 1365/2004, sekä   

lisätään lakiin uusi 35 b ja 41 f § seuraavasti: 
 

10 §  
Työnantaja on vapaa vakuuttamisvelvolli-

suudesta, kunnes hänen kalenterivuoden ai-
kana teettämiensä työpäivien lukumäärä on 
enemmän kuin 12.  

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto vastaa 1 
momentissa tarkoitetun työnantajan työnteki-
jälle sattuneen työtapaturman korvaamisesta 
tämän lain mukaisesti. Tapaturmavakuutus-
laitosten liitolla on oikeus periä suorittaman-
sa korvaus työnantajalta, enintään kuitenkin  
83,75 euroa tapaturmaa kohden. 

 
12§ 

Vakuuttamisvelvollisen työnantajan on itse 
167,50 euron määrään asti suoritettava kor-
vausta kustakin työtapaturmasta, jollei va-
kuutusta ole vapaaehtoisesti ulotettu käsittä-
mään myös tätä korvausvelvollisuutta. Va-
kuutuskirjaan on aina merkittävä, onko työn-
antajalla omavastuu vai ei. Työnantajan on 
maksettava mainittu korvaus viipymättä sen 
jälkeen, kun vakuutuslaitos on päätöksellään 
katsonut tapaturman tämän lain mukaan kor-
vattavaksi. 

Jos työnantaja jättää suorittamatta 1 mo-
mentissa tarkoitetun korvauksen tai jos syn-
tyy erimielisyyttä korvauksen suuruudesta, 
vakuutuslaitos, jossa työntekijä on vakuutettu 
työtapaturman varalta, on velvollinen suorit-

tamaan lain mukaisesti sanotun korvauksen. 
Vakuutuslaitoksella on oikeus periä työnan-
tajalta näin suorittamansa korvaus.  

 
 

29 a § 
Sen lisäksi, mitä vakuutusyhtiölaissa sää-

detään Vakuutusvalvontaviraston oikeudesta 
kieltää vakuutusyhtiön sulautuminen, jakau-
tuminen, kotipaikan siirto ja vakuutuskannan 
luovutus, Vakuutusvalvontavirasto ei saa an-
taa suostumusta tämän lain mukaista vakuu-
tusta harjoittavan suomalaisen vakuutusyhti-
ön sulautumiseen, jakautumiseen tai kotipai-
kan siirtoon eikä tämän lain mukaisen vakuu-
tuskannan luovutukseen, jos tällainen toi-
menpide olennaisesti heikentää vakuutettujen 
turvaa taikka vaarantaa tämän lain mukaisen 
vakuutusjärjestelmän toimintaedellytykset tai 
kyvyn suoriutua velvoitteistaan. Antaessaan 
suostumuksen Vakuutusvalvontavirasto voi 
liittää suostumukseen edellä mainittujen 
edellytysten täyttymistä turvaavia ehtoja.  

Vakuutusvalvontaviraston on ennen 1 mo-
mentissa tarkoitetun asian ratkaisua pyydet-
tävä tarvittaessa työnantajien, työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden keskeisimpien keskusjär-
jestöjen lausunto toimenpiteen vaikutuksesta 
tämän lain mukaisen vakuutusjärjestelmän 
toimeenpanon yleisiin edellytyksiin.  
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Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee 
soveltuvin osin myös ulkomaisista vakuutus-
yhtiöistä annetun lain 64—66 §:ssä tarkoite-
tun suostumuksen edellytyksiä.  
 

35 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vakuutusmaksun laskuperusteet on laadit-
tava siten, että vakuutusmaksut ovat kohtuul-
lisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuviin 
kustannuksiin ottaen huomioon vakuutetun 
työn tapaturma- ja ammattitautiriski. Jos va-
kuutusmaksu tai vakuutuksen perusteella 
maksettavien korvausten määrä on siihen riit-
tävän suuri, tulee myös vakuutuksenottajan 
oma vahinkotilasto ottaa huomioon vakuu-
tusmaksua määrättäessä (erikoistariffoitava 
vakuutus). Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella annetaan tarkempia määräyksiä 
riskien luokittelusta ja vakuutusmaksun mää-
räytymisestä ammatin tai työn vaarallisuuden 
mukaan sekä vakuutuksenottajan oman va-
hinkotilaston huomioon ottamisesta vakuu-
tusmaksun määräytymisessä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

35 b §  
Vakuutusmaksun perusteena olevaan palk-

kasummaan luettavia työansioita ovat palkka, 
tulospalkkio tai muu vastike, joka on makset-
tu tai sovittu maksettavaksi korvauksena 
työstä. Tällainen vastike katsotaan työansi-
oksi myös silloin, kun sen maksaa työnteki-
jälle työnantajan sijasta konkurssipesä, palk-
katurvalaissa (866/1998) tarkoitettu palkka-
turvasta huolehtiva viranomainen tai muu 
maksaja (sijaismaksaja). Työansioon luetaan 
myös työstä maksettava vastike, joka on so-
vittu osaksi tai kokonaan hyvitettäväksi: 

1) yleisöltä saatavilla palvelu- tai lahjara-
hoilla, jotka otetaan huomioon samansuurui-
sina kuin ne olivat viimeksi toimitetussa ve-
rotuksessa, jos muuta luotettavaa selvitystä 
niiden määrästä ei esitetä; 

2) vakuutuskassalaissa  (1164/1992) tarkoi-
tetun  sairauskassan maksamalla päivärahal-
la, jota työntekijä saa laissa säädetyn tai työ-
ehto- tai muussa sopimuksessa sovitun pal-
kan sijasta; taikka 

3) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon 
tuesta annetun lain (1128/1996) mukaisella 

yksityisen hoidon tuella tai vastaavalla muul-
la valtion tai kunnan maksamalla tuella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna vastik-
keena työstä ei pidetä muun muassa: 

1) työnantajalta saatua henkilökuntaetua; 
2) korkoetua työsuhteen perusteella saadus-

ta lainasta; 
3) etua työsuhteeseen perustuvasta oikeu-

desta merkitä yhteisön osakkeita tai osuuksia 
käypää hintaa alempaan hintaan, jos etu on 
henkilöstön enemmistön käytettävissä; 

4) tuloverolain (1535/1992) 66 §:ssä tar-
koitettua työsuhdeoption käyttämisestä syn-
tyvää etua tai sellaista työsuhteeseen perus-
tuvaa suoritusta, joka määräytyy yhtiön 
osakkeen arvon muutoksen perusteella; 

5) palkkiota, joka annetaan työnantajayhti-
ön tai sen kanssa samaan konserniin tai muu-
hun vastaavaan taloudelliseen yhteenliitty-
mään kuuluvan yhtiön viranomaisen valvon-
nan alaisessa arvopaperipörssissä noteerat-
tuina osakkeina, sijoitustalletuksena tai 
muulla vastaavalla tavalla, taikka osakkeiden 
sijasta osin tai kokonaan rahana, edellyttäen, 
että tällaisen palkkiona saatavan edun arvo 
riippuu kyseisten osakkeiden arvon kehityk-
sestä palkkion lupaamisen jälkeisenä, vähin-
tään vuoden mittaisena aikana; 

6) työmatkasta saatua päivärahaa tai muuta 
kustannusten korvausta; 

7) työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 14 §:n 
1 momentissa tarkoitettua odotusajan palk-
kaa; 

8) työsopimuksen päättämisestä maksetta-
vaa korvausta tai muuta vahingonkorvausta; 

9) henkilöstörahastolaissa (814/1989) tar-
koitettuja voittopalkkioeriä, jotka on siirretty 
henkilöstörahastoon tai nostettu käteisenä tai 
henkilöstörahastosta nostettua rahasto-
osuutta; 

10) eriä, jotka maksetaan työntekijälle yh-
tiökokouksen päätöksen perusteella voitonja-
kona tai käteisenä voittopalkkiona edellyttä-
en, että käteinen voittopalkkio maksetaan 
koko henkilöstölle eikä sillä pyritä korvaa-
maan työehtosopimuksen tai työsopimuksen 
edellyttämää palkkausjärjestelmää, että kätei-
sen voittopalkkion määräytymisperusteet 
ovat henkilöstörahastolain 2 §:n 2 momentin 
mukaiset ja että yhtiön vapaan pääoman mää-
rä on suurempi kuin yhtiökokouksessa pää-
tettävän käteisen voittopalkkion ja osakkeen-
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omistajille maksettavien osinkojen yhteis-
määrä; eikä 

11) yhtiön osakkaan nostamaa voitto-
osuutta tai osinkoa. 

Edellä 2 momentin 10 kohdassa tarkoite-
tussa tilanteessa edellytetään lisäksi, että 
voittopalkkion maksamisesta ei ole tehty 
työnantajaa velvoittavaa sopimusta, että 
omistajat tekevät sitovan päätöksen käteisen 
voittopalkkion maksamisesta yhtiökokouk-
sessa tilikauden päätyttyä ja että voittopalk-
kiot maksetaan tämän jälkeen. Lisäksi edelly-
tyksenä on, että asia käsitellään yhteis-
toiminnasta yrityksissä annetun lain 
(725/1978) mukaisella tai muulla vastaavalla 
tavalla. 

Vakuutusmaksun perusteena olevaan palk-
kasummaan luettavista työansioista annetaan 
tarvittaessa tarkempia säännöksiä valtioneu-
voston asetuksella.  

Kun työntekijä lähetetään Suomesta ulko-
maille työskentelemään tai kun hänet otetaan 
ulkomailla palvelukseen siten, että hän kuu-
luu tämän lain soveltamisalaan, työansiona 
on 1—2 momentista poiketen pidettävä sitä 
palkkaa, jota vastaavasta työstä Suomessa 
olisi maksettava. Jos vastaavaa työtä ei Suo-
messa ole, työansiona pidetään sitä palkkaa, 
jonka muutoin voidaan katsoa vastaavan sa-
nottua työtä.  

 
38 §   

Työnantajan on suoritettava tämän lain 
mukaiselle viivästyneelle vakuutusmaksulle 
ja 36 §:n mukaiselle maksulle viivästy-
misajalta vuotuista viivästyskorkoa korkolain 
(633/1982) 4 §:n 1 momentissa säädetyn 
korkokannan mukaan. Ulosottotoimin perit-
tävää vakuutusmaksua korotetaan kertakaik-
kisesti 10 prosenttia. Vakuutuslaitos voi kui-
tenkin korotuksen sijasta jättäessään vakuu-
tusmaksun ulosotettavaksi periä saatavalleen 
edellä mainittua viivästyskorkoa. 

Vakuutuslaitos ei saa määrätä työnantajan 
maksettavaksi vakuutusmaksua sen jälkeen, 
kun viisi vuotta on kulunut vakuutuskauden 
tasoitusvakuutusmaksun erääntymispäivästä. 
Tämän lain mukaisesti määrätty työnantajan 
vakuutusmaksu ja sille suorituksen viivästy-
misen ajalta 1 momentin mukaan perittävä 
viivästyskorko ja vakuutusmaksun korotus 
saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä 

niin kuin verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) 
säädetään. Samalla tavalla täytäntöön-
panokelpoisia ovat 10 §:n 2 momentin sekä 
11 ja 36 §:n mukaisesti työnantajan makset-
taviksi määrätyt suoritukset.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Vakuutuslaitos ja Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitto eivät saa määrätä työnantajan tai 
vakuutuslaitoksen maksettavaksi 10 §:n 2 
momenttiin, 11 §:ään, 12 §:n 2 momenttiin, 
38 b ja 38 c §:ään tai 41 b §:n 6 momenttiin 
perustuvaa tai muuta näihin rinnastettavaa 
tämän lain mukaista maksua tai suoritusta 
sen jälkeen, kun kymmenen vuotta on kulu-
nut siitä, kun vakuutuslaitos tai Tapaturma-
vakuutuslaitosten liitto sai tietoonsa maksu- 
tai suoritusvelvollisuuden perusteen. Jollei 
muualla tässä laissa toisin säädetä, tällainen 
maksu tai suoritus on perittävä viiden vuoden 
kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta luki-
en, jona saaminen on määrätty.  
 

41 f §  
Vakuutuslaitoksen on säilytettävä tämän 

lain mukaisen vakuutusturvan järjestämiseen 
ja korvausasiaan liittyvät asiakirjat siten kuin 
arkistolaissa (831/1994) säädetään. Jos arkis-
tolaitos ei ole määrännyt asiakirjoja säilytet-
täviksi pysyvästi, vakuutuslaitoksen on säily-
tettävä asiakirjat ja tiedot seuraavasti: 

1) vakuutushakemus, vakuutuskirja, vakuu-
tuksen irtisanomisilmoitus ja muut niihin 
rinnastettavat vakuutuksen alkamista, voi-
massaoloa ja päättymistä koskevat asiakirjat 
ja tiedot, tapaturmailmoitus, vahingoittuneen 
terveydentilaa, avuntarvetta, työ- ja toiminta-
kykyä, kuntouttamista ja kuolemaa koskevat 
terveydenhuollon ammattihenkilön ja muun 
tahon antamat lausunnot, todistukset, kan-
nanotot ja tutkimustulokset, vahingoittuneen 
ja hänen edunsaajansa  tulotiedot, vakuutta-
mista ja korvausta koskevat vakuutuslaitok-
sen päätökset sekä muut edellä mainittuihin 
rinnastettavat tapaturman sattumisolosuhtei-
ta, korvattavuutta, korvausta ja sen lakkaa-
mista koskevat asiakirjat ja tiedot vähintään 
100 vuoden ajan;  

2) tämän lain mukaista muutoksenhakuasi-
aa koskevat asiakirjat vähintään 50 vuoden 
ajan, jollei niitä ole 1 kohdan mukaan säily-
tettävä sitä pidemmän ajan;  
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3) asiakirjat ja tiedot, jotka koskevat va-
kuutuksenottajan yritystoiminnan omistus-
suhteita, 57 §:n mukaisen vakuutuksen vuosi-
työansioon vaikuttavia vakuutuksenottajan 
tuloja, vakuutusmaksun määräämiseen tarvit-
tavia vakuutuksenottajan työntekijöiden 
palkkoja, työnantajan vahinkotilastoja ja 
muita vakuutusmaksun määräytymisen pe-
rusteita, vakuutusmaksun perintää, korvauk-
sen maksamiskieltoa sekä vakuutuslaitoksen 
takautumisoikeutta vähintään 10 vuoden 
ajan; 

4) muut tämän lain mukaista toimeenpanoa 
koskevat asiakirjat vähintään kuuden vuoden 
ajan.     

Tämän lain mukaista korvausta koskevan 
asiakirjan ja tiedon säilytysaika alkaa siitä, 
kun tapaturmailmoitus on saapunut vakuutus-
laitokselle tai kun asia on muulla tavoin tul-
lut vakuutuslaitoksessa vireille. Tämän lain 
mukaiseen vakuuttamiseen liittyvän asiakir-
jan ja tiedon säilytysaika alkaa siitä, kun 
asiakirja tai tieto saapui vakuutuslaitokselle.  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
voidaan säätää sellaisesta asiakirjojen ja tie-
tojen tallennusmenetelmästä, jolla luotetta-
vasti säilytetään asiakirjojen ja tietojen asia-
sisältö. Tällä tavoin tallennettuina niiden kat-
sotaan vastaavan alkuperäisiä, jollei muuta 
näytetä.  

 
53 h § 

Mitä tässä luvussa säädetään  vakuutuslai-
toksen päätöksestä, koskee soveltuvin osin 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tämän lain 
nojalla antamaa päätöstä. Vakuutuslaitos ei 

kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla 
41 b §:n 1—5 momentin nojalla annettuun 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tai muu-
toksenhakuelimen päätökseen.    

 
60 § 

Tämän lain 10 §:n 2 momentissa, 11 §:ssä, 
12 §:n 1 momentissa, 28 §:n 6 momentissa, 
35 a §:ssä, 53 §:n 5 momentissa ja 60 a §:n 4 
momentissa säädetyt rahamäärät tarkistetaan 
kalenterivuosittain työntekijäin eläkelain 7 b 
§:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella sekä 16 
§:n 3 momentissa, 20 §:n 2―4 momentissa 
ja 20 a §:n 2―4 momentissa säädetyt raha-
määrät tarkistetaan kalenterivuosittain työn-
tekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetulla työelä-
keindeksillä. Tarkistetut rahamäärät pyöriste-
tään siten, että 20 §:n 2―4 momentissa, 20 a 
§:n 2―4 momentissa ja 60 a §:n 4 momen-
tissa säädetyt rahamäärät pyöristetään lä-
himmäksi sentiksi, 10 §:n 2 momentissa, 12 
§:n 1 momentissa ja 35 a §:ssä säädetyt ra-
hamäärät lähimmäksi täydeksi euroksi sekä 
11 §:ssä, 16 §:n 3 momentissa, 28 §:n 6 mo-
mentissa ja 53 §:n 5 momentissa säädetyt ra-
hamäärät lähimmäksi täydeksi kymmeneksi 
euroksi. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

20    . 
Tätä lakia sovellettaessa sen 10 §:n 2 mo-

mentissa ja 12 §:n 1 momentissa säädetyt ra-
hamäärät vastaavat vuoden 2004 indeksita-
soa. 

————— 

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2005 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

Laki 

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta   

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 e §:n 3 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1204/1996, 
muutetaan 10, 12 ja 29 a §, 35 §:n 2 momentti, 38 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 53 h § ja 60 §:n 1 

momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 10 § mainitussa laissa 1204/1996 ja laissa 483/2001, 12 § osaksi 

mainitussa laissa 1204/1996 sekä laeissa 723/2002 ja 1365/2004, 29 a § mainitussa laissa 
483/2001, 35 §:n 2 momentti ja 53 h § mainitussa laissa 1204/1996, 38 §:n 1,2 ja 4 momentti 
laissa 1373/2003 ja 60 §:n 1 momentti mainitussa laissa 1365/2004, sekä   

lisätään lakiin uusi 35 b ja 41 f § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 §  
Työnantaja on vapaa vakuuttamisvelvolli-

suudesta, kunnes hänen kalenterivuoden ai-
kana teettämiensä työpäivien lukumäärä on 
enemmän kuin 12. Myös sellainen työnan-
taja, joka ei ole yhteisö tai säätiö ja jota vii-
meksi toimitetussa kunnallisverotuksessa on 
verotettu enintään 571,84 euron tuloista, on 
vapaa vakuuttamisvelvollisuudesta, kunnes 
hänen vuoden aikana teettämiensä työpäi-
vien lukumäärä on enemmän kuin 30.  

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto vastaa 1 
momentissa tarkoitetun työnantajan työnte-
kijälle sattuneen työtapaturman korvaami-
sesta tämän lain mukaisesti ottaen huomi-
oon 12 §:n 2 ja 5 momentin säännökset.  
 

10 §  
Työnantaja on vapaa vakuuttamisvelvolli-

suudesta, kunnes hänen kalenterivuoden ai-
kana teettämiensä työpäivien lukumäärä on 
enemmän kuin 12. 

 
 
 
 
 
  
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto vastaa 1 

momentissa tarkoitetun työnantajan työnte-
kijälle sattuneen työtapaturman korvaami-
sesta tämän lain mukaisesti. Tapaturmava-
kuutuslaitosten liitolla on oikeus periä suo-
rittamansa korvaus työnantajalta, enintään 
kuitenkin  83,75 euroa tapaturmaa kohden. 

 
12 §  

Vakuuttamisvelvollisen työnantajan on it-
se 167,50 euron määrään asti suoritettava 
korvausta kustakin työtapaturmasta, jollei 
vakuutusta ole vapaaehtoisesti ulotettu kä-
sittämään myös tätä korvausvelvollisuutta. 
Vakuutuskirjaan on aina merkittävä, onko 
työnantajalla omavastuu vai ei. 

 
 
 
  

12 § 
Vakuuttamisvelvollisen työnantajan on it-

se 167,50 euron määrään asti suoritettava 
korvausta kustakin työtapaturmasta, jollei 
vakuutusta ole vapaaehtoisesti ulotettu kä-
sittämään myös tätä korvausvelvollisuutta. 
Vakuutuskirjaan on aina merkittävä, onko 
työnantajalla omavastuu vai ei. Työnanta-
jan on maksettava mainittu korvaus viipy-
mättä sen jälkeen, kun vakuutuslaitos on 
päätöksellään katsonut tapaturman tämän 
lain mukaan korvattavaksi. 
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Työnantaja, joka 10 §:n mukaisesti on 
vapaa vakuuttamisvelvollisuudesta, on kui-
tenkin velvollinen suorittamaan 1 momen-
tissa tarkoitetun korvauksen 83,75 euron 
määrään asti kustakin tapaturmasta.  

Jos työnantaja jättää suorittamatta 1 mo-
mentissa mainitun korvauksen tai jos syn-
tyy erimielisyyttä sellaisen korvauksen suu-
ruudesta, on vakuutuslaitos, jossa työntekijä 
on vakuutettu työtapaturman varalta, vel-
vollinen lain mukaisesti suorittamaan sano-
tun korvauksen. Vastaava velvollisuus on 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolla, jos 2 
momentissa mainittu työnantaja laiminlyö 
korvausvelvollisuutensa.  

Vakuutuslaitoksella ja Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liitolla on oikeus periä työnan-
tajalta 3 momentin mukaisesti suoritettu 
korvaus.  

Tämän pykälän 2 momentissa mainittu 
työnantaja voidaan kuitenkin [sosiaalimi-
nisteriön] vahvistamien perusteiden mu-
kaan todetun varattomuuden vuoksi vapaut-
taa korvauksen suorittamisesta. 

Työnantajan on suoritettava 1 ja 2 mo-
mentin perusteella maksettava korvaus vii-
pymättä sen jälkeen, kun vakuutuslaitos on 
päätöksellään katsonut tapaturman tämän 
lain mukaan korvattavaksi.  
 

 
 
 
 
 
Jos työnantaja jättää suorittamatta 1 mo-

mentissa tarkoitetun korvauksen tai jos syn-
tyy erimielisyyttä korvauksen suuruudesta, 
vakuutuslaitos, jossa työntekijä on vakuu-
tettu työtapaturman varalta, on velvollinen 
suorittamaan lain mukaisesti sanotun kor-
vauksen. Vakuutuslaitoksella on oikeus pe-
riä työnantajalta näin suorittamansa kor-
vaus.  
 

 
29 a §  

Poiketen siitä, mitä vakuutusyhtiölain 16 
a luvun 9 §:n 4 momentissa ja 14 §:n 1 
momentissa säädetään, suostumus vakuu-
tusyhtiölaissa tarkoitetun vakuutusyhtiön 
tämän lain mukaisen vakuutuskannan tai 
sen osan luovutukseen on annettava, jos 
luovutus ei olennaisesti heikennä vakuutet-
tujen turvaa taikka vaaranna tämän lain 
mukaisen vakuutusjärjestelmän toiminta-
edellytyksiä tai kykyä suoriutua velvoitteis-
taan. Suostumukseen voidaan liittää näiden 
edellytysten täyttymistä turvaavia ehtoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 

29 a § 
Sen lisäksi, mitä vakuutusyhtiölaissa sää-

detään Vakuutusvalvontaviraston oikeudes-
ta kieltää vakuutusyhtiön sulautuminen, ja-
kautuminen, kotipaikan siirto ja vakuutus-
kannan luovutus, Vakuutusvalvontavirasto 
ei saa antaa suostumusta tämän lain mu-
kaista vakuutusta harjoittavan suomalaisen 
vakuutusyhtiön sulautumiseen, jakautumi-
seen tai kotipaikan siirtoon eikä tämän lain 
mukaisen vakuutuskannan luovutukseen, jos 
tällainen toimenpide olennaisesti heikentää 
vakuutettujen turvaa taikka vaarantaa tä-
män lain mukaisen vakuutusjärjestelmän 
toimintaedellytykset tai kyvyn suoriutua 
velvoitteistaan. Antaessaan suostumuksen 
Vakuutusvalvontavirasto voi liittää suostu-
mukseen edellä mainittujen edellytysten 
täyttymistä turvaavia ehtoja.  

Vakuutusvalvontaviraston on ennen 1 
momentissa tarkoitetun asian ratkaisua 
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Mitä 1 momentissa säädetään, koskee so-
veltuvin osin myös ulkomaisista vakuutus-
yhtiöistä annetun lain 64—66 §:ssä tarkoi-
tetun suostumuksen edellytyksiä. 
 
 

pyydettävä tarvittaessa työnantajien, työn-
tekijöiden ja toimihenkilöiden keskeisim-
pien keskusjärjestöjen lausunto toimenpi-
teen vaikutuksesta tämän lain mukaisen va-
kuutusjärjestelmän toimeenpanon yleisiin 
edellytyksiin.  

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee 
soveltuvin osin myös ulkomaisista vakuu-
tusyhtiöistä annetun lain 64—66 §:ssä tar-
koitetun suostumuksen edellytyksiä.  
 

 
35 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutusmaksun laskuperusteet on laa-

dittava siten, että vakuutusmaksut ovat koh-
tuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutu-
viin kustannuksiin ottaen huomioon vakuu-
tetun työn tapaturma- ja ammattitautiriski. 
Jos vakuutusmaksu tai vakuutuksen perus-
teella maksettavien korvausten määrä on 
siihen riittävän suuri, tulee myös vakuutuk-
senottajan oma vahinkotilasto ottaa huomi-
oon vakuutusmaksua määrättäessä (erikois-
tariffoitava vakuutus). Ministeriö antaa 
määräyksiä riskien luokittelusta ja vakuu-
tusmaksun määräytymisestä ammatin tai 
työn vaarallisuuden mukaan sekä vakuutuk-
senottajan oman vahinkotilaston huomioon 
ottamisesta vakuutusmaksun määräytymi-
sessä. Vakuutusmaksun perustana olevaan 
palkkasummaan luettavista työansioista 
säädetään asetuksella. 
— — — — — — — — — — — — — — 

35 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vakuutusmaksun laskuperusteet on laa-
dittava siten, että vakuutusmaksut ovat koh-
tuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutu-
viin kustannuksiin ottaen huomioon vakuu-
tetun työn tapaturma- ja ammattitautiriski. 
Jos vakuutusmaksu tai vakuutuksen perus-
teella maksettavien korvausten määrä on 
siihen riittävän suuri, tulee myös vakuutuk-
senottajan oma vahinkotilasto ottaa huomi-
oon vakuutusmaksua määrättäessä (erikois-
tariffoitava vakuutus). Sosiaali- ja terveys-
ministeriön asetuksella annetaan tarkempia 
määräyksiä riskien luokittelusta ja vakuu-
tusmaksun määräytymisestä ammatin tai 
työn vaarallisuuden mukaan sekä vakuutuk-
senottajan oman vahinkotilaston huomioon 
ottamisesta vakuutusmaksun määräytymi-
sessä.  
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 35 b §  

Vakuutusmaksun perusteena olevaan 
palkkasummaan luettavia työansioita ovat 
palkka, tulospalkkio tai muu vastike, joka 
on maksettu tai sovittu maksettavaksi kor-
vauksena työstä. Tällainen vastike katso-
taan työansioksi myös silloin, kun sen mak-
saa työntekijälle työnantajan sijasta kon-
kurssipesä, palkkaturvalaissa (866/1998) 
tarkoitettu palkkaturvasta huolehtiva viran-
omainen tai muu maksaja (sijaismaksaja). 
Työansioon luetaan myös työstä maksettava 
vastike, joka on sovittu osaksi tai kokonaan 
hyvitettäväksi: 
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1) yleisöltä saatavilla palvelu- tai lahja-
rahoilla, jotka otetaan huomioon saman-
suuruisina kuin ne olivat viimeksi toimite-
tussa verotuksessa, jos muuta luotettavaa 
selvitystä niiden määrästä ei esitetä; 

2) vakuutuskassalaissa (1164/1992) tar-
koitetun  sairauskassan maksamalla päivä-
rahalla, jota työntekijä saa laissa säädetyn 
tai työehto- tai muussa sopimuksessa sovi-
tun palkan sijasta; taikka 

3) lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon 
tuesta annetun lain (1128/1996) mukaisella 
yksityisen hoidon tuella tai vastaavalla 
muulla valtion tai kunnan maksamalla tuel-
la. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna vastik-
keena työstä ei pidetä muun muassa: 

1) työnantajalta saatua henkilökuntaetua; 
2) korkoetua työsuhteen perusteella saa-

dusta lainasta; 
3) etua työsuhteeseen perustuvasta oikeu-

desta merkitä yhteisön osakkeita tai osuuk-
sia käypää hintaa alempaan hintaan, jos 
etu on henkilöstön enemmistön käytettävis-
sä; 

4) tuloverolain (1535/1992) 66 §:ssä tar-
koitettua työsuhdeoption käyttämisestä syn-
tyvää etua tai sellaista työsuhteeseen perus-
tuvaa suoritusta, joka määräytyy yhtiön 
osakkeen arvon muutoksen perusteella; 

5) palkkiota, joka annetaan työnantajayh-
tiön tai sen kanssa samaan konserniin tai 
muuhun vastaavaan taloudelliseen yhteen-
liittymään kuuluvan yhtiön viranomaisen 
valvonnan alaisessa arvopaperipörssissä 
noteerattuina osakkeina, sijoitustalletukse-
na tai muulla vastaavalla tavalla, taikka 
osakkeiden sijasta osin tai kokonaan raha-
na, edellyttäen, että tällaisen palkkiona 
saatavan edun arvo riippuu kyseisten osak-
keiden arvon kehityksestä palkkion lupaa-
misen jälkeisenä, vähintään vuoden mittai-
sena aikana; 

6) työmatkasta saatua päivärahaa tai 
muuta kustannusten korvausta; 

7) työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 14 
§:n 1 momentissa tarkoitettua odotusajan 
palkkaa; 

8) työsopimuksen päättämisestä makset-
tavaa korvausta tai muuta vahingonkorva-
usta; 

9) henkilöstörahastolaissa (814/1989) 
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tarkoitettuja voittopalkkioeriä, jotka on 
siirretty henkilöstörahastoon tai nostettu 
käteisenä tai henkilöstörahastosta nostettua 
rahasto-osuutta; 

10) eriä, jotka maksetaan työntekijälle yh-
tiökokouksen päätöksen perusteella voiton-
jakona tai käteisenä voittopalkkiona edel-
lyttäen, että käteinen voittopalkkio makse-
taan koko henkilöstölle eikä sillä pyritä 
korvaamaan työehtosopimuksen tai työso-
pimuksen edellyttämää palkkausjärjestel-
mää, että käteisen voittopalkkion määräy-
tymisperusteet ovat henkilöstörahastolain 2 
§:n 2 momentin mukaiset ja että yhtiön va-
paan pääoman määrä on suurempi kuin yh-
tiökokouksessa päätettävän käteisen voitto-
palkkion ja osakkeen-omistajille maksetta-
vien osinkojen yhteismäärä; eikä 

11) yhtiön osakkaan nostamaa voitto-
osuutta tai osinkoa. 

Edellä 2 momentin 10 kohdassa tarkoite-
tussa tilanteessa edellytetään lisäksi, että 
voittopalkkion maksamisesta ei ole tehty 
työnantajaa velvoittavaa sopimusta, että 
omistajat tekevät sitovan päätöksen kätei-
sen voittopalkkion maksamisesta yhtiöko-
kouksessa tilikauden päätyttyä ja että voit-
topalkkiot maksetaan tämän jälkeen. Lisäk-
si edellytyksenä on, että asia käsitellään yh-
teis-toiminnasta yrityksissä annetun lain 
(725/1978) mukaisella tai muulla vastaa-
valla tavalla. 

Vakuutusmaksun perusteena olevaan 
palkkasummaan luettavista työansioista 
annetaan tarvittaessa tarkempia säännöksiä 
valtioneuvoston asetuksella.  

Kun työntekijä lähetetään Suomesta ul-
komaille työskentelemään tai kun hänet ote-
taan ulkomailla palvelukseen siten, että hän 
kuuluu tämän lain soveltamisalaan, työan-
siona on 1—2 momentista poiketen pidettä-
vä sitä palkkaa, jota vastaavasta työstä 
Suomessa olisi maksettava. Jos vastaavaa 
työtä ei Suomessa ole, työansiona pidetään 
sitä palkkaa, jonka muutoin voidaan katsoa 
vastaavan sanottua työtä.  
 

 
38 § 

Työnantajan on suoritettava tämän lain 
mukaiselle viivästyneelle vakuutusmaksulle 
viivästymisajalta vuotuista viivästyskorkoa 

38 §   
Työnantajan on suoritettava tämän lain 

mukaiselle viivästyneelle vakuutusmaksulle 
ja 36 §:n mukaiselle maksulle viivästy-



 HE 204/2005 vp 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

31

korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa 
säädetyn korkokannan mukaan. Ulosotto-
toimin perittävää vakuutusmaksua korote-
taan kertakaikkisesti 10 prosenttia. Vakuu-
tuslaitos voi kuitenkin korotuksen sijasta 
jättäessään vakuutusmaksun ulosotettavaksi 
periä saatavalleen edellä mainittua viiväs-
tyskorkoa. 

Vakuutuslaitos ei saa määrätä työnantajan 
maksettavaksi vakuutusmaksua sen jälkeen, 
kun viisi vuotta on kulunut vakuutuskauden 
tasoitusvakuutusmaksun erääntymispäiväs-
tä. Tämän lain mukaisesti määrätty työnan-
tajan vakuutusmaksu ja sille suorituksen 
viivästymisen ajalta 1 momentin mukaan 
perittävä viivästyskorko ja vakuutusmaksun 
korotus saadaan ulosottaa ilman tuomiota 
tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen 
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367/1961) säädetään. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutuslaitos ja Tapaturmavakuutuslai-

tosten liitto eivät saa määrätä työnantajan 
tai vakuutuslaitoksen maksettavaksi 11 
§:ään, 12 §:n 3 momenttiin, 38 b ja 38 c 
§:ään tai 41 b §:n 6 momenttiin perustuvaa 
tai muuta näihin rinnastettavaa tämän lain 
mukaista maksua tai suoritusta sen jälkeen, 
kun kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun 
vakuutuslaitos tai Tapaturmavakuutuslaitos-
ten liitto sai tietoonsa maksu- tai suoritus-
velvollisuuden perusteen. Jollei muualla 
tässä laissa toisin säädetä, tällaista maksua 
tai suoritusta ei saa periä sen jälkeen, kun 
viisi vuotta on kulunut sen määräämisestä. 

misajalta vuotuista viivästyskorkoa korko-
lain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa sääde-
tyn korkokannan mukaan. Ulosottotoimin 
perittävää vakuutusmaksua korotetaan ker-
takaikkisesti 10 prosenttia. Vakuutuslaitos 
voi kuitenkin korotuksen sijasta jättäessään 
vakuutusmaksun ulosotettavaksi periä saa-
tavalleen edellä mainittua viivästyskorkoa. 

Vakuutuslaitos ei saa määrätä työnantajan 
maksettavaksi vakuutusmaksua sen jälkeen, 
kun viisi vuotta on kulunut vakuutuskauden 
tasoitusvakuutusmaksun erääntymispäiväs-
tä. Tämän lain mukaisesti määrätty työnan-
tajan vakuutusmaksu ja sille suorituksen 
viivästymisen ajalta 1 momentin mukaan 
perittävä viivästyskorko ja vakuutusmaksun 
korotus saadaan ulosottaa ilman tuomiota 
tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen 
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367/1961) säädetään. Samalla tavalla täy-
täntöönpanokelpoisia ovat 10 §:n 2 momen-
tin sekä 11 ja 36 §:n mukaisesti työnantajan 
maksettaviksi määrätyt suoritukset.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Vakuutuslaitos ja Tapaturmavakuutuslai-
tosten liitto eivät saa määrätä työnantajan 
tai vakuutuslaitoksen maksettavaksi 10 §:n 
2 momenttiin, 11 §:ään, 12 §:n 2 moment-
tiin, 38 b ja 38 c §:ään tai 41 b §:n 6 mo-
menttiin perustuvaa tai muuta näihin rinnas-
tettavaa tämän lain mukaista maksua tai 
suoritusta sen jälkeen, kun kymmenen vuot-
ta on kulunut siitä, kun vakuutuslaitos tai 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto sai tie-
toonsa maksu- tai suoritusvelvollisuuden 
perusteen. Jollei muualla tässä laissa toisin 
säädetä, tällainen maksu tai suoritus on pe-
rittävä viiden vuoden kuluessa sitä seuran-
neen vuoden alusta lukien, jona saaminen 
on määrätty.  
 

 
41 e §  

— — — — — — — — — — — — — —  
Vakuutuslaitoksen on säilytettävä tämän 

lain mukaiseen vakuutukseen ja korvaus-
asiaan liittyvät asiakirjat ja tiedot siten kuin 
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ministe-
riön antamien yleisohjeiden mukaan tar-
kemmin määrää. Tässä tarkoitetut asiakir-
jat ja tiedot voidaan kuitenkin yleisohjeissa 
määrätyn ajan kuluttua säilyttää alkupe-

 
 
(3 mom. kumotaan) 
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räisten asemesta tallennettuina sellaisella 
ministeriön hyväksymällä menetelmällä, 
jolla luotettavasti säilytetään alkuperäisten 
asiakirjojen ja tietojen asiasisältö. Tällä ta-
voin tallennettuina niiden katsotaan vastaa-
van alkuperäisiä, jollei muuta näytetä. 
 
 
 41 f § 

Vakuutuslaitoksen on säilytettävä tämän 
lain mukaisen vakuutusturvan järjestämi-
seen ja korvausasiaan liittyvät asiakirjat si-
ten kuin arkistolaissa (831/1994) sääde-
tään. Jos arkistolaitos ei ole määrännyt 
asiakirjoja säilytettäviksi pysyvästi, vakuu-
tuslaitoksen on säilytettävä asiakirjat ja 
tiedot seuraavasti: 

1) vakuutushakemus, vakuutuskirja, va-
kuutuksen irtisanomisilmoitus ja muut nii-
hin rinnastettavat vakuutuksen alkamista, 
voimassaoloa ja päättymistä koskevat asia-
kirjat ja tiedot, tapaturmailmoitus, vahin-
goittuneen terveydentilaa, avuntarvetta, 
työ- ja toimintakykyä, kuntouttamista ja 
kuolemaa koskevat terveydenhuollon am-
mattihenkilön ja muun tahon antamat lau-
sunnot, todistukset, kannanotot ja tutkimus-
tulokset, vahingoittuneen ja hänen edunsaa-
jansa  tulotiedot, vakuuttamista ja korvaus-
ta koskevat vakuutuslaitoksen päätökset se-
kä muut edellä mainittuihin rinnastettavat 
tapaturman sattumisolosuhteita, korvatta-
vuutta, korvausta ja sen lakkaamista koske-
vat asiakirjat ja tiedot vähintään 100 vuo-
den ajan;  

2) tämän lain mukaista muutoksenhaku-
asiaa koskevat asiakirjat vähintään 50 vuo-
den ajan, jollei niitä ole 1 kohdan mukaan 
säilytettävä sitä pidemmän ajan;  

3) asiakirjat ja tiedot, jotka koskevat va-
kuutuksenottajan yritystoiminnan omistus-
suhteita, 57 §:n mukaisen vakuutuksen vuo-
sityöansioon vaikuttavia vakuutuksenotta-
jan tuloja, vakuutusmaksun määräämiseen 
tarvittavia vakuutuksenottajan työntekijöi-
den palkkoja, työnantajan vahinkotilastoja 
ja muita vakuutusmaksun määräytymisen 
perusteita, vakuutusmaksun perintää, kor-
vauksen maksamiskieltoa sekä vakuutuslai-
toksen takautumisoikeutta vähintään 10 
vuoden ajan; 

4) muut tämän lain mukaista toimeenpa-
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noa koskevat asiakirjat vähintään kuuden 
vuoden ajan.     

Tämän lain mukaista korvausta koskevan 
asiakirjan ja tiedon säilytysaika alkaa siitä, 
kun tapaturmailmoitus on saapunut vakuu-
tuslaitokselle tai kun asia on muulla tavoin 
tullut vakuutuslaitoksessa vireille. Tämän 
lain mukaiseen vakuuttamiseen liittyvän 
asiakirjan ja tiedon säilytysaika alkaa siitä, 
kun asiakirja tai tieto saapui vakuutuslai-
tokselle.  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
voidaan säätää sellaisesta asiakirjojen ja 
tietojen tallennusmenetelmästä, jolla luotet-
tavasti säilytetään asiakirjojen ja tietojen 
asiasisältö. Tällä tavoin tallennettuina nii-
den katsotaan vastaavan alkuperäisiä, jollei 
muuta näytetä.  
 

 
53 h §  

Mitä tässä luvussa säädetään vakuutuslai-
toksen päätöksestä, koskee soveltuvin osin 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tämän 
lain nojalla antamaa päätöstä. Vakuutuslai-
tos ei kuitenkaan saa hakea muutosta valit-
tamalla 41 b §:n 1—4 momentin nojalla an-
nettuun Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
tai muutoksenhakuelimen päätökseen. 
 

53 h § 
Mitä tässä luvussa säädetään  vakuutuslai-

toksen päätöksestä, koskee soveltuvin osin 
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton tämän 
lain nojalla antamaa päätöstä. Vakuutuslai-
tos ei kuitenkaan saa hakea muutosta valit-
tamalla 41 b §:n 1—5 momentin nojalla an-
nettuun Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
tai muutoksenhakuelimen päätökseen.    
 

 
 

60 § 
Tämän lain 11 §:ssä ja 12 §:n 1 ja 2 mo-

mentissa, 28 §:n 6 momentissa, 35 a §:ssä, 
53 §:n 5 momentissa ja 60 a §:n 4 momen-
tissa säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalen-
terivuosittain työntekijäin eläkelain 7 b 
§:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella sekä 
16 §:n 3 momentissa, 20 §:n 2—4 momen-
tissa ja 20 a §:n 2—4 momentissa säädetyt 
rahamäärät tarkistetaan kalenterivuosittain 
työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetulla 
työeläkeindeksillä. Tarkistetut rahamäärät 
pyöristetään siten, että 20 §:n 2—4 momen-
tissa, 20 a §:n 2—4 momentissa ja 60 a §:n 
4 momentissa säädetyt rahamäärät pyöriste-
tään lähimmäksi sentiksi, 12 §:n 1 ja 2 mo-
mentissa ja 35 a §:ssä säädetyt rahamäärät 
lähimmäksi täydeksi euroksi sekä 11 §:ssä, 
16 §:n 3 momentissa, 28 §:n 6 momentissa 
ja 53 §:n 5 momentissa säädetyt rahamäärät 

60 §
Tämän lain 10 §:n 2 momentissa, 11 

§:ssä, 12 §:n 1 momentissa, 28 §:n 6 mo-
mentissa, 35 a §:ssä, 53 §:n 5 momentissa ja 
60 a §:n 4 momentissa säädetyt rahamäärät 
tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijäin 
eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetulla palkkaker-
toimella sekä 16 §:n 3 momentissa, 20 §:n 
2―4 momentissa ja 20 a §:n 2―4 momen-
tissa säädetyt rahamäärät tarkistetaan kalen-
terivuosittain työntekijäin eläkelain 9 §:ssä 
tarkoitetulla työeläkeindeksillä. Tarkistetut 
rahamäärät pyöristetään siten, että 20 §:n 
2―4 momentissa, 20 a §:n 2―4 momentis-
sa ja 60 a §:n 4 momentissa säädetyt raha-
määrät pyöristetään lähimmäksi sentiksi, 10 
§:n 2 momentissa, 12 §:n 1 momentissa ja 
35 a §:ssä säädetyt rahamäärät lähimmäksi 
täydeksi euroksi sekä 11 §:ssä, 16 §:n 3 
momentissa, 28 §:n 6 momentissa ja 53 §:n 
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lähimmäksi täydeksi kymmeneksi euroksi. 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 momentissa säädetyt rahamäärät lähim-
mäksi täydeksi kymmeneksi euroksi. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   

kuuta 20    . 
Tätä lakia sovellettaessa sen 10 §:n 2 

momentissa ja 12 §:n 1 momentissa sääde-
tyt rahamäärät vastaavat vuoden 2004 in-
deksitasoa. 

——— 
 

 
 


