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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmava-
kuutuslain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tapa-

turmavakuutuslain työtapaturmavakuutuksen 
haittarahaa koskevia säännöksiä. Tapaturma-
vakuutuslakiin kirjattaisiin nykyistä tarkem-
min haittarahakorvauksen myöntämiseen ja 
suuruuteen vaikuttavat edellytykset. Haitta-
rahakorvauksen perusteena olevan pysyvän 
yleisen haitan käsitettä selkeytettäisiin ja la-
kiin kirjattaisiin nykyistä yksityiskohtaisem-
min keskeiset perusteet, joilla työtapaturmien 
aiheuttaminen  vammojen ja sairauksien ai-
heuttama yleinen haitta arvioitaisiin. 

Yksityiskohtaisemmat säännökset haitta-
luokituksesta, jolla erilaisten vammojen ja 
sairauksien aiheuttama yleinen haitta suhteu-
tetaan  toisiinsa, ehdotetaan annettaviksi so-
siaali- ja terveysministeriön asetuksella. Li-
säksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräs sää-
döstekninen muutos. 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2010. Laki ehdotetaan 
sovellettavaksi työtapaturmiin, jotka ovat sat-
tuneet, ja ammattitauteihin, jotka ovat ilmen-
neet, lain voimassa ollessa. 

 
————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Nykyt i la  

1.1. Tapaturmavakuutuslain mukainen 
haittaraha ja sen perusteena oleva 
haittaluokitus 

Tapaturmavakuutuslain (608/1948) nojalla 
suoritetaan korvauksia työntekijälle, jos hä-
nelle sattuu työtapaturma. Korvaus määräy-
tyy tapaturmavakuutuslain mukaan myös, jos 
työntekijällä todetaan ammattitautilaissa 
(1343/1988) tarkoitettu ammattitauti. Työta-
paturmasta tai ammattitaudista jäänyt pysyvä 
yleinen haitta korvataan haittarahalla. 

Haittarahan maksamista koskevat säännök-
set otettiin tapaturmavakuutuslakiin 1 päivä-
nä tammikuuta 1982 voimaan tulleella tapa-
turmavakuutuslain muuttamisesta annetulla 
lailla (526/1981; HE 53/1981 vp). 

Tapaturmavakuutuslain 18 a §:n 1 momen-
tin mukaan haittarahaa suoritetaan työnteki-
jälle, joka ei saa päivärahaa ja jolle aiheutuu 
tapaturmasta johtuvasta vammasta tai sairau-
desta tai ammattitaudista pysyvää yleistä 
haittaa. Yleistä haittaa pidetään pysyvänä, 
kun vamman tai sairauden tila ei lääketieteel-
lisen todennäköisyyden mukaan enää parane. 

Tapaturmavakuutuslain 18 a §:n 2 momen-
tin mukaan yleisellä haitalla tarkoitetaan 
muuta vahinkoa kuin työkyvyn alentumista. 
Haitan  suuruuden  määrittämistä  varten so-
siaali- ja terveysministeriö jakaa yleistä hait-
taa aiheuttavat vammat ja sairaudet 20 haitta-
luokkaan. 

Edellä mainitun hallituksen esityksen mu-
kaan haittaraha on korvaus niistä vaikeuksis-
ta, jotka tapaturman seurauksena syntyneestä 
vammasta tai sairaudesta voi vahingoittu-
neelle aiheutua muussa kuin ansiotoiminnas-
sa esimerkiksi perhe-elämässä, virkistys- ja 
harrastustoiminnassa tai osallistumisessa yh-
teiskuntaelämään. Haittarahalla korvataan lä-

hinnä sellaiset tapaturman seuraukset, joita ei 
voida määrittää täsmällisin taloudellisin mi-
toin. Vamman tai sairauden seurauksiin saat-
tavat vaikuttaa kuitenkin monet erilaiset yk-
silölliset  seikat, joiden  tasapuolinen  huo-
mioon ottaminen yleisen haitan määrittelyssä 
on vaikeaa. Haitan arvioinnin helpottamisek-
si esityksessä ehdotettiin otettavaksi käyttöön 
haittaluokitus. Vahingoittuneen yksilöllisiä 
olosuhteita huomioitiin laajentamalla avut-
tomuuden perusteella myönnettävän lisän 
saamisperusteita ja myöntämällä korvausta 
kodinhoitokustannusten peittämiseksi. 

Haittarahan suuruudesta säädetään tapa-
turmavakuutuslain 18 a §:n 3 momentissa. Se 
määräytyy vamman haittaluokan perusteella 
prosentteina tapaturmavakuutuslain 28 §:n 
6 momentissa tarkoitetusta vuosityöansion 
vähimmäismäärästä, joka on vuoden 2009 
indeksitasossa 10 980 euroa. Haittaluokissa 
1—10 korvaus on  1—10, 15 prosenttia vä-
himmäisvuosityöansiosta. Haittaluokissa 
11—15  haittaraha  on 13—25  prosenttia 
vähimmäisvuosityöansiosta. Haittaluokissa 
16—20 haittarahan suuruus on 32—60 pro-
senttia vähimmäisvuosityöansiosta. Haitta-
luokissa 1—10 korvauksen nousu painottuu 
suhteellisesti korkeampana alhaisimpiin hait-
taluokkiin, kun taas luokissa 11—15 korvaus 
nousee kolme prosenttia haittaluokkaa kohti 
ja luokissa 16—20 korvaus nousee seitsemän 
prosenttia haittaluokkaa kohti. 

Tapaturmavakuutuslain 18 b §:n 1 momen-
tin mukaan haittaluokkiin 1—10 kuuluvista 
vammoista tai sairauksista suoritetaan haitta-
rahakorvaus kertakaikkisena. Haittaluokkiin 
11—20 kuuluvista vammoista ja sairauksista 
suoritetaan haittarahakorvaus työntekijän va-
linnan mukaan joko jatkuvana tai kertakaik-
kisena. 

Pykälän 2 momentissa on poikkeus 1 mo-
mentin pääsäännöstä. Sen mukaan vammois-
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ta ja sairauksista, joille on lääketieteellisen 
kokemuksen mukaan ominaista vamman tai 
sairauden tilan nopeasti kuolemaan johtava 
pahentuminen, suoritetaan haittaluokkaa 10 
vastaava kertakaikkinen korvaus. Haittaluo-
kan ylittäessä 10 haittaraha suoritetaan jatku-
vana sen haittaluokan mukaisesti, joka lääke-
tieteellisen kokemuksen mukaan on ennakoi-
tavissa ottaen huomioon vamman tai sairau-
den pahentuminen. Tästä haittarahasta ei vä-
hennetä kertakaikkisena maksettua haittaluo-
kan 10 mukaista korvausta. 

Haittarahaa koskevia säännöksiä tarkistet-
tiin nopeasti kuolemaan johtavien ammatti-
tautien osalta 1 päivänä tammikuuta 1993 
voimaantulleella lailla tapaturmavakuutuslain 
muuttamisesta (1642/1992). Sitä koskevan 
hallituksen esityksen (324/1992 vp) peruste-
luiden  mukaan  kertakaikkisena  korvaukse-
na maksettavalla haittaluokkaa 10 vastaavalla 
korvauksella pyritään turvaamaan vahingoit-
tuneen itsensä käyttöön hänen elinaikanaan 
riittävä korvaus sairauksissa, jotka lähes 
poikkeuksetta johtavat nopeasti potilaan kuo-
lemaan. Esityksen mukaan, vaikka säännök-
sessä puhutaan myös vammoista, se on tar-
koitettu sovellettavaksi vain ammattitautina 
korvattaviin, työn aiheuttamiin sairauksiin, 
kuten mesotelioomaan ja muihin siihen rin-
nastettaviin keuhkojen syöpiin, joissa sairau-
den etenemisen ennuste on vastaavanlainen. 

Pykälän 3 momentin mukaan kertakorvaus 
lasketaan haittarahan pääoma-arvoa vastaa-
vaksi pääomaksi työntekijän ikä huomioon 
ottaen sosiaali- ja terveysministeriön vahvis-
tamien perusteiden mukaan. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat 
määräykset haittarahan kertakorvauksen las-
kemisesta. 

Kertakaikkisena maksettava haittaraha on 
korvausta pysyvästä haitasta henkilön koko 
loppuelämän ajaksi. Haittarahakorvauksen 
pääomittaminen kertakaikkiseksi korvauk-
seksi perustuu saman ikäisten henkilöiden ti-
lastollisesti arvioituun keskimääräiseen jäl-
jellä olevaan elinikään. Tällöin ei oteta huo-
mioon yksilöllisiä olosuhteita. Naisten ikä-
kerroin ja heille maksettava korvaus on mie-
hiä suurempi, koska naiset tilastollisesti kes-
kimäärin elävät miehiä pidempään. 

Jos haittaluokka myöhemmin vamman tai 
sairauden pahentumisen takia nousee vähin-

tään kahdella, korvausta korotetaan 18 b §:n 
4 momentin nojalla muuttuneiden olosuhtei-
den mukaisesti. Maksettavasta haittarahasta 
on tällöin kuitenkin vähennettävä pykälän 
2 momentissa säädettyä poikkeusta lukuun 
ottamatta maksettua pääoma-arvoa vastaava 
haittarahan määrä. 

Pykälän 5 momentin mukaan, jos työnteki-
jä haluaa myöhemmin vaihtaa jatkuvana 
maksettavan haittarahakorvauksensa kerta-
korvaukseksi, hänellä on pykälän 2 momen-
tissa säädettyä poikkeusta lukuun ottamatta 
oikeus tähän vaihtoon. Tällöin haittarahakor-
vaus vaihdetaan sen pääoma-arvoa vastaa-
vaksi pääomaksi. 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kan-
nalta haittaluokituksen tehtävänä on yleistä 
haittaa arvioitaessa suhteuttaa tapaturma-
vammat toisiinsa nähden yhteismitallisiksi. 
Luokitus on tehty haitan arvioinnin helpot-
tamiseksi. Vahingoittuneen ikä ei pääsääntöi-
sesti vaikuta haittaluokan suuruuteen. 

Ennen tapaturmavakuutuslain 18 a §:ssä 
tarkoitetusta haittaluokituksesta annetulla so-
siaali- ja terveysministeriön päätöksellä 
(1012/1986) vahvistettua haittaluokitusta 
työtapaturmavakuutuksessa sovellettiin hait-
ta-asteen arvioinnissa vakiintuneeseen kor-
vauskäytäntöön perustuen niin sanottua toh-
tori Eero Pontevan laatimaa epävirallista 
haitta-astetaulukkoa. Siinä haitta määriteltiin 
lääketieteellisesti perustein  invaliditeettipro-
sentteina (0—100 %). 

Haittaluokituksesta annetussa sosiaali- ja 
terveysministeriön päätöksessä sen 1 §:n 
1 momentissa yleisen haitan suuruuden mää-
rittämistä varten vammat ja sairaudet on jaet-
tu niiden aiheuttaman haitan vaikeusasteen 
mukaan 20 haittaluokkaan. Luokka 20 tar-
koittaa suurinta haittaa ja luokka 1, jota käy-
tetään ainoastaan silmien ja sormien vam-
moissa ja sairauksissa, pienintä haittaa. Hai-
tat, jotka muussa kuin silmä- ja sormivam-
maisuudessa ovat lievempiä kuin luokassa 2, 
eivät vähäisyytensä takia ole tarkoin arvioi-
tavissa. 

Haittaluokka määritetään päätöksen 1 §:n 
2 momentin mukaan etsimällä 3 §:n mukai-
sesta haittaluokkataulukosta sairautta tai 
vammaa tarkoin tai läheisesti vastaava tai 
siihen verrattava nimike. Jos sairauden tai 
vamman laajuuden tai erityisen laadun vuok-



 HE 224/2009 vp  
  

 

 5 

si tällaista nimikettä ei voida soveltaa, käyte-
tään yleisempää nimikettä (yläraaja kokonai-
suutena, alaraajat kokonaisuutena, yleinen 
toiminnanvajavuus). Jos sairaudesta tai 
vammasta aiheutuu erityisen kivulloisuuden, 
huonon amputaatiotyngän tai muun vastaa-
van syyn vuoksi enemmän toiminnanvaja-
vuutta kuin siihen sen laadun vuoksi muuten 
kuuluisi, haittaluokkaa voidaan korottaa. 

Päätöksen 1 §:n 3 momentin mukaan ylei-
nen haitta määritellään lääketieteellisin pe-
rustein ottaen huomioon ainoastaan sairau-
den, vamman ja toiminnanvajavuuden laatu, 
mutta ei yksilöllisiä olosuhteita kuten am-
mattia. Vahingoittuneen toimintakykyä ver-
rataan samanikäisen terveen henkilön toimin-
takykyyn. 

Päätöksen 2 § sisältää yleiset määräykset 
haitan suuruuden määrittämiseksi niissä ta-
pauksissa, joissa on kysymys useiden vam-
mojen tai sairauksien aiheuttamasta yhteises-
tä haitasta. Sen 1 momentin mukaan kahden 
tai useamman sairauden tai vamman aiheut-
tama yhteinen haitta on yleensä pienempi 
kuin yksittäisten haittojen summa. Arvioin-
nissa voidaan tällöin käyttää sekä sopivaa 
yleisempää nimikettä että yleisen toiminnan-
vajavuuden käsitettä. Kohtuullinen pienennys 
voidaan eräissä tapauksissa laskea kaavan 
avulla: 
 

           A x B 
K = A + B  –   ––––––– 
                20 

 
Kaavassa K on kokonaishaitan luokka ja A ja 
B ovat eri sairauksien tai vammojen taulukon 
mukaiset haittaluokat. 

Pykälän 2 momentin mukaan, jos vammat 
kohdistuvat toisiaan korvaaviin parillisiin 
elimiin ja aiheuttavat kumpaankin huomatta-
van toiminnanvajavuuden, voi kokonaishaitta 
olla yksittäisten haittojen summa tai suurem-
pikin. 

Pykälän 3 momentin mukaan uutta sairaut-
ta tai vammaa erikseen arvioitaessa aikai-
sempi sairaus tai vamma voi aiheuttaa haitta-
luokan korottamisen, jos sairaudet tai vam-
mat kohdistuvat toisiaan korvaaviin parilli-
siin elimiin aiheuttaen niihin molempiin 
huomattavan toiminnanvajavuuden. Haitta-
luokkaa voidaan korottaa myös, jos uusi sai-

raus tai vamma kohdistuu elimeen tai toimin-
taan, joka ennestään on vammautuneelle 
henkilölle poikkeuksellisen tärkeä hänen 
vammaisuutensa takia. 
 
 
1.2. Haittaluokituksen soveltaminen 

muualla kuin työtapaturmavakuu-
tuksessa 

Tapaturmavakuutuksen haittaluokitusta 
käytetään pysyvän haitan arviointikriteerinä 
lakisääteisen tapaturmavakuutusjärjestelmän 
ulkopuolella muun muassa vahingonkorvaus-
lain mukaisen täyden korvauksen periaatteel-
le  rakentuvissa liikenne- ja potilasvakuutus-
järjestelmässä. Liikennevahinkolautakunta 
on antanut tarkemmat ohjeet korvauksen suu-
ruudesta ja haittaluokituksen soveltamisesta 
liikennevakuutuksessa. Myös potilasvakuu-
tuksessa maksettavan korvauksen suuruus 
määräytyy Liikennevahinkolautakunnan oh-
jeiden perusteella. 

Haittaluokitusta hyödynnetään myös Kan-
saneläkelaitoksen  maksaman 16 vuotta täyt-
täneen vammaistuen haitan määrittelyssä. 
Lääketieteellinen  haitta  ei  kuitenkaan  ole 
ainoa etuuden myöntöedellytys. Vam-
maisetuuksista annetun lain (570/2007) 8 §:n 
mukaan etuuteen on oikeutettu 16 vuotta 
täyttänyt  henkilö, jonka  toimintakyvyn ar-
vioidaan olevan sairauden, vian tai vamman 
vuoksi yhtäjaksoisesti heikentynyt vähintään 
vuoden ajan. Lisäksi edellytetään, että henki-
lön sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu 
haittaa, avuntarvetta tai ohjauksen ja valvon-
nan tarvetta taikka erityiskustannuksia. Lais-
sa ei viitata haittaluokitukseen, mutta Kan-
saneläkelaitos voi lain mukaan antaa tarkem-
pia määräyksiä siitä, miten laissa mainittua 
haittaa arvioidaan. 

Myös kuntien vammaisuuden perusteella 
järjestettävistä palveluista ja tukitoimista an-
netun lain (380/1987; vammaispalvelulaki) 
perusteella palveluiden myöntämisedellytyk-
siä arvioitaessa huomioidaan ensisijaisesti 
muita tekijöitä eikä lääketieteellinen haitta 
ole ainoa palveluiden järjestämisen edellytys. 
Vammaispalvelulain 1 päivänä syyskuuta 
2009 voimaan tulleella lainmuutoksella 
(981/2008; HE 166/2008 vp) muun muassa 
täsmennetään vammaispalveluiden tarvehar-
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kinnan arviointia. Hallituksen esityksen mu-
kaan lainmuutoksen yhtenä tavoitteena on 
vahvistaa vammaisen henkilön itsemäärää-
misoikeutta sekä kiinnittää erityistä huomiota 
hänen vammastaan tai sairaudestaan aiheutu-
vaan avuntarpeeseen ja hänen yksilölliseen 
elämäntilanteeseensa palveluja ja tukitoimia 
suunniteltaessa ja niistä päätettäessä. 

Haittaluokitusta hyödynnetään myös eräis-
sä tapauksissa verotuksen puolella arvioitaes-
sa vammaisen oikeutta invalidivähennykseen 
ja ajoneuvoveron vapautukseen. 
 
 
1.3. Haitan arviointi eräissä ulkomaisissa 

järjestelmissä 

Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Sveitsissä 
ja Englannissa on yleisen pysyvän haitan 
korvaamiseksi oma korvauslajinsa ja tauluk-
ko haitan luokittelua varten. Tavallista on 
myös, että vahingoittuneelle maksetaan yleis-
tä invaliditeetti- tai työkyvyttömyyskorvaus-
ta, jonka määrittäminen voi perustua suoma-
laisen  haittaluokituksen kaltaiseen luokituk-
seen. Haittakorvauksen voidaan ajatella niis-
sä sisältyvän yleiseen invaliditeettikorvauk-
seen. Näin on esimerkiksi Saksassa, Itäval-
lassa, Belgiassa ja Ranskassa. Vertailussa eri 
maiden järjestelmien välillä on huomattava, 
että haitan asteen ja työkyvyttömyyden as-
teen arviointi ovat eri asioita. Yleistä eu-
rooppalaista taulukkoa pysyvän haitan mää-
rittelemiseksi ei ole. Seuraavassa kuvataan 
lyhyesti eräiden maiden luokitukset, joissa 
arvioidaan pysyvää toimintakyvyn alentu-
mista tai invaliditeettia. 
 
Ruotsi 

Sveriges försäkringsförbund vastaa ruotsa-
laisesta luokituksesta (Gradering av medi-
cinsk invaliditet 2004), jota käytetään ylei-
sesti vakuutustoiminnassa, kuten liikenneva-
kuutuksessa ja sopimusperusteisessa työtapa-
turmavakuutuksessa. Korvauslajina on kor-
vaus viasta ja haitasta, jolla  tarkoitetaan py-
syvää fyysistä ja psyykkisestä vikaa ja hait-
taa. Luokituksessa lääketieteellinen invalidi-
teetti (medicinsk invaliditet) määritellään 
syystä riippumattomaksi fyysiseksi ja/tai 
psyykkiseksi toimintakyvyn alentumaksi, 

jossa ei oteta huomioon vahingoittuneen 
ammattia, vapaa-ajan harrastuksia tai muita 
erityisiä olosuhteita. Luokituksen perusta on 
siten verrattavissa suomalaiseen haittaluoki-
tukseen. Luokituksessa määritellään invalidi-
teettiprosentti 0—100. Korvaus on tuloista 
riippumaton kertakorvaus ja siinä otetaan 
huomioon iän ja invaliditeettiprosentin lisäk-
si myös työnteon jatkaminen. 

Eri toiminnanvajavuuksien yhteensovituk-
selle on laskentaohjeet. Peruskaavan mukaan 
suurimpaan invaliditeettiprosenttiin lisätään 
muut prosentit seuraavasti: A % + B (100–A) 
%. Kaava on esitetty matemaattisesti eri 
muodossa kuin Suomen vastaava kaava, mut-
ta antaa saman lopputuloksen. 

Vammaan tavallisesti liittyvä kipu ja särky 
(värk och smärta) on otettu huomioon invali-
diteettiprosentissa. Sen ylittävän eli subjek-
tiivisen kivun osalta on taulukossa oma koh-
tansa kroonisesta traumaattisesta kivusta, 
jossa maksimiarvona on 35 prosenttia. 
 
 
Norja 

Norjan sosiaali- ja terveysministeriö vah-
vistaa norjalaisen pysyvän haitan luokituksen 
asetuksella, jossa säädetään haittakorvauk-
sesta (menerstatning) työvahingon seurauk-
sena. Luokitusta kutsutaan invaliditeettitau-
lukoksi (Invaliditetstabell). Luokituksessa 
käytetään – kuten Ruotsissa – termiä lääke-
tieteellinen invaliditeetti. Sillä tarkoitetaan 
fyysistä ja/tai psyykkistä toiminnanvajavuut-
ta, joka tietty vamma tai sairaus aiheuttaa. Se 
määritellään objektiivisin perustein ottamatta 
huomioon ammattia, työkyvyn alentumaa ja 
vapaa-ajan harrastuksia. Kysymys on Suo-
men haittaluokitukseen verrattavasta invali-
diteettiluokituksesta.  Invaliditeetti  ilmais-
taan prosentteina 0—100. Korvaus  on  tu-
loista riippumaton vakiosuuruinen vuosikor-
vaus, jonka voi ottaa myös pääomitettuna. 
Useamman vamman aiheuttama invaliditeet-
tiaste arvioidaan yhdessä. Ylä- ja alaraaja-
vammojen osalta on todettu, että vammaan 
tavallisesti liittyvä kipu on otettu huomioon 
invaliditeettiprosentissa. Merkittävä erityinen 
kipu voi kuitenkin korottaa invaliditeettias-
tetta enintään neljäsosalla (enintään 10 pro-
senttiyksikköä). 
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Tanska 

Tanskassa luokitus on nimeltään  haittatau-
lukko (Méntabellen),  jonka  vahvistaa  työ-
tapaturmavakuutusta  hoitava  valtiollinen 
vakuutuslaitos Työvahinkohallitus (Ar-
bejdsskadestyrelsen). Luokitus on tarkoitettu 
työvahingon aiheuttaman pysyvän haitan 
korvaamiseen (godtgorelse for varigt mén). 
Korvaus on kertasuorituksena maksettava tu-
loista riippumaton vakiosumma. Luokituk-
sessa haitalla tarkoitetaan lääketieteellistä ar-
viota  vamman aiheuttamasta  haitasta  va-
hingoittuneen  jokapäiväisessä  elämässä. 
Arvioinnissa ei oteta huomioon yksilöllisiä 
olosuhteita, kuten ammattia, sukupuolta ja 
ikää. Haitan määrä arvioidaan prosentteina. 
Haittataulukko on hyvin verrattavissa suoma-
laiseen haittaluokitukseen. Yhteisen haitan 
määrittely on ohjeistettu. Täysin erillisten 
vammojen aiheuttama haitta-aste on vammo-
jen yhteenlaskettu haitta, toinen toisensa hait-
taa lisäävien vammojen haitta-aste on enem-
män kuin niiden yhteenlaskettu summa 
(esim. molemmissa käsissä vamma), ja 
vammojen, joista aiheutuu päällekkäisiä oi-
reita, yhteinen haitta-aste on pienempi kuin 
niiden summa. Yleistä subjektiivisen kivun 
huomioon ottamista koskevaa ohjetta ei ole, 
mutta kipu on sinänsä mainittu taulukossa 
hyvin useiden vammanimikkeiden kohdalla 
vaikuttavana tekijänä. 
 
Saksa 

Saksalainen järjestelmä eroaa edellä esitel-
lyistä siinä, ettei siellä ole erillistä korvausta 
työkyvyttömyydestä riippumattomasta lääke-
tieteellisestä haitasta. Työtapaturman tai 
ammattitaudin aiheuttaman työkyvyn alen-
tuman johdosta myönnetään korvaus, jos 
työkyvyn alentuma on vähintään 20 prosent-
tia. Työkyvyttömyyden (MdE Minderung der 
Erwerbsfähigkeit) arvioinnissa käytetään 
suomalaista haittaluokitusta vastaavaa tau-
lukkoa. Samaa taulukkoa käytetään Saksassa 
myös yleisen invaliditeetin (GdB Grad der 
Behinderung) arvioimiseen. Työkyvyn alen-
tuman/invaliditeetin aste määritellään pro-
sentteina eikä arvioinnissa oteta huomioon 
yksilöllisiä tekijöitä. Usean vamman aiheut-
tama haitta arvioidaan ohjeiden mukaisesti 

yhteen sovitettuna arvona, ei yhteenlaskettu-
na. Kipu on  nimenomaisesti  mainittu vai-
kuttavana tekijänä useassa vamma-
/sairausnimikkeessä. 
 
1.4. Nykytilan arviointi 

Valtioneuvoston  oikeuskansleri on Suo-
men Kivuntutkimusyhdistys ry:n pyynnöstä 
20 päivänä marraskuuta 2003 antanut kan-
nanoton (Dnro 1074/1/02), joka koski tapa-
turmavakuutuslain 18 a §:ssä tarkoitetusta 
haittaluokituksesta  annetun sosiaali- ja ter-
veysministeriön päätöksen laillisuutta. Yh-
distyksen käsityksen mukaan käytössä oleva 
haittaluokitus on lääketieteessä tapahtuneen 
kehityksen myötä vanhentunut ja puutteelli-
nen erityisesti kivun arvioinnin osalta, mikä 
on johtanut siihen, ettei kansalaisia kohdella 
perustuslain edellyttämällä tavalla yhdenver-
taisesti. Oikeuskanslerin näkemyksen mu-
kaan sosiaali- ja terveysministeriön tuli ryh-
tyä tarpeellisiin toimenpiteisiin lain muutta-
miseksi, jos lääketieteessä on tapahtunut sel-
laista kehitystä, että tapaturmavakuutuslain 
18 a § ei enää täytä perustuslain 6 §:n mukai-
sia vaatimuksia kipupotilaiden yhdenvertai-
sesta kohtelusta. Tapaturmavakuutuslain 
18 a §:ssä kytketään kroonisen kivun korvat-
tavuus vammaan tai sairauteen. Jos nykyään 
voidaan lääketieteellisesti osoittaa kivun voi-
van aiheutua ilman sitä selittävää vammaa tai 
sairautta, tulisi säännöstä muuttaa. Samalla 
kannanotossa kiinnitettiin huomioita myös 
siihen, että haitan arvioinnin perusteista tulisi 
säätää nykyistä selkeämmin lain tasolla. 

Kuten edellä 1.3 kohdasta ilmenee, Euroo-
pan maissa ei ole aivan Suomen työtapatur-
mavakuutusjärjestelmää vastaavaa korvaus-
järjestelmää eikä haittarahaa vastaavaa kor-
vauslajia, jolla korvattaisiin nimenomaan py-
syvää haittaa. Useiden Euroopan maiden 
korvausjärjestelmiin kuitenkin sisältyy Suo-
men haittaluokituksen kaltaisia haitan tai in-
validiteetin luokituksia, mutta niiden sisältö 
ja käyttötarkoitus vaihtelevat. 

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on 
Suomessa syyperusteinen sosiaalivakuutus-
järjestelmä. Haittarahakorvauksen maksami-
nen edellyttää, että haitta johtuu nimenomaan 
työtapaturman aiheuttamasta vammasta tai 
sairaudesta. Vamman tai sairauden ja työta-
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paturman välillä tulee olla lääketieteellisin 
perustein osoitettavissa oleva todennäköinen 
syyseuraussuhde. Siten pelkkä potilaan ko-
kema kipuoire ilman, että sen voitaisiin 
osoittaa olevan syy-yhteydessä työtapatur-
man aiheuttamaan vammaan tai sairauteen, ei 
voi olla haittarahakorvauksen perusteena. 
Syy-yhteyden osoittamiseen saattaa liittyä 
näyttöongelmia tilanteissa, joissa potilaan 
kokeman kiputilan ja vamman vaikeusasteen 
välillä on voimakas epäsuhde. Perusteita ta-
paturmavakuutusjärjestelmälle keskeisestä 
syy-yhteyden periaatteesta luopumiselle ei 
ole. 

Eri Euroopan maiden haitan arviointia kos-
kevissa luokituksissa on eroja on siinä suh-
teessa, miten kipu huomioidaan. Tavanomai-
seksi katsottava kipu sisältyy useimmiten eri 
vammoja vastaavaan luokkaan, mutta kivun 
huomioon ottamisesta voidaan mainita myös 
yksittäisten vammojen kohdalla haittaan vai-
kuttavana tekijänä tai kivun vaikutusta voi-
daan arvioida erikseenkin. 

Nykyisen haittaluokituksen antaminen so-
siaali- ja terveysministeriön päätöksellä pe-
rustuu tapaturmavakuutuslain 18 a §:ään. 
Tämä valtuutussäännös ei ole perustuslain 
kannalta enää asianmukainen. Myös pysyvä 
haitta ja haitan arvioinnin keskeisistä perus-
teista on säädetty tapaturmavakuutuslaissa 
varsin niukasti. Pysyvää haittaa määritellään 
osin myös nykyisessä ministeriön päätöksellä 
vahvistetussa haittaluokituksessa. Perustus-
lain 80 §:n 1 momentin mukaan yksilön oi-
keuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä 
asioista, jotka perustuslain mukaan muuten 
kuuluvat lain alaan, tulee säätää lailla. Tämän 
vuoksi on tarpeen määritellä tapaturmava-
kuutuslaissa nykyistä tarkemmin pysyvän 
yleisen haitan käsite ja keskeiset perusteet, 
joilla haitta määritellään. 

Nykyinen haittaluokitus on osin vanhentu-
nut suhteessa lääketieteellisissä arviointi- ja 
mittausmenetelmissä sekä hoitomenetelmissä 
ja apuvälinetekniikassa tapahtuneeseen kehi-
tykseen. Haitan arvioinnissa tulisi huomioida 
myös eri toimintakyvyn alueiden muuttunut 
merkitys. Kognitiivisen ja psykososiaalisen 
toimintakyvyn merkitys korostuu arkipäivän 
selviytymisessä usein fyysistä suorituskykyä 
enemmän. Esimerkiksi havaintokyky, koor-
dinaatiokyky, sorminäppäryys, sosiaaliset 

taidot ja älyllinen päättelykyky ovat myös 
olennaisia tekijöitä arvioitaessa henkilön sel-
viytymistä arkipäivän toimissa. Vastaavasti 
apuvälineiden kehittyminen ja ympäristön es-
teettömyyden paraneminen ovat vähentäneet 
fyysistä vammoista aiheutuvaa haittaa. 
 
2.  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on, että tapaturmava-
kuutuslakiin perustuva työtapaturmavakuu-
tuksen haittaluokitus voidaan saattaa vastaa-
maan lääketieteessä tapahtunutta kehitystä ja 
että  haitan  arvioinnissa voidaan ottaa huo-
mioon eri tyyppisten toiminnanvajausten 
muuttunut painoarvo nyky-yhteiskunnassa. 

Esityksessä ehdotetaan, että tapaturmava-
kuutuslain haittarahakorvauksen määräyty-
mistä koskevia säännöksiä uudistetaan niin, 
että laista ilmenisi perustuslain edellyttämällä 
tavalla haittarahakorvauksen maksamisen ja 
sen suuruuden määräytymiseen vaikuttavat 
keskeiset perusteet. Lain tasolla säädettäisiin 
nykyistä tarkemmin ja selkeämmin, minkä-
laista vahinkoa tapaturmavakuutuslain mu-
kaisella haittarahakorvauksella on tarkoitettu 
korvattavaksi, mitä tarkoitetaan haittaraha-
korvauksen perusteena olevalla pysyvällä 
yleisellä haitalla ja miten  työtapaturmien ai-
heuttamien  erilaisten vammojen ja sairauk-
sien ja ammattitautien aiheuttama haitta mää-
räytyy. Tarkemmat säännökset, joilla erilais-
ten vammojen ja sairauksien aiheuttama 
yleinen haitta suhteutettaisiin vamma- ja sai-
rauskohtaisesti toisiinsa jakamalla ne haitta-
luokituksen avulla 20 haittaluokkaan, annet-
taisiin  lain voimaan  tultua  sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksella. 

Tapaturmavakuutuslaissa ehdotetaan annet-
taviksi myös perussäännökset siitä, miten ki-
pu otettaisiin  huomioon haitan arvioinnissa. 
Eri tyyppisiin vammoihin ja sairauksiin lää-
ketieteellisen kokemuksen mukaan tavan-
omaisesti liittyvä kipu otettaisiin huomioon 
vamma- ja sairauskohtaisiin haittaluokkiin 
sisältyvinä. Näitä haittaluokkia voitaisiin kui-
tenkin lain mukaan tapauskohtaisesti erik-
seen korottaa muun muassa silloin, kun 
vammaan tai sairauteen liittyy erityisen kipu-
tilan vuoksi enemmän toiminnanvajausta 
kuin siitä sen laadun vuoksi yleensä muuten 
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aiheutuisi. Keskivaikean kiputilan kohdalla 
korotus olisi yhdestä kahteen haittaluokkaan 
ja vaikean kiputilan kohdalla tätä enemmän-
kin kiputilan vaikeusasteen mukaisesti. Tar-
koituksena on lisäksi, että asetuksella säädet-
tävässä haittaluokituksessa voitaisiin tar-
kemmin säätää erikseen sellaisten ylä- ja ala-
raajojen vammojen haitan arvioinnista, joissa 
vammaan liittyy niin sanotun monimuotoisen 
alueellisen kipuoireyhtymän lääketieteelliset 
edellytykset täyttävä kiputila. 

Lisäksi lain tasolla säädettäisiin, miten 
haitta määriteltäisiin useiden samanaikaisten 
vammojen kohdalla tai kun työntekijällä on 
jo tapaturmaa aikaisempi vamma. Lisäksi 
säädettäisiin haitan arvioimisesta yleisen 
toiminnanvajauksen perusteella, kun haitan 
arviointi vammakohtaisilla perusteilla ei ole 
mahdollista. Nykyiseen tapaan yleisellä hai-
talla tarkoitettaisiin  tapaturman aiheuttamaa 
toimintakyvyn alentumista. Toimintakykyä 
verrattaisiin samanikäisen terveen henkilön 
toimintakykyyn ottamalla huomioon rajoi-
tukset,  joita vammasta tai sairaudesta huo-
mioon ottaen sen laatu ja vaikeusaste yleensä 
aiheutuu jokapäiväisessä elämässä. Toimin-
takykyä arvioitaessa ei otettaisi huomioon 
vahingoittuneen työntekijän yksilöllisiä olo-
suhteita tai vaikutusta työkykyyn. 

Esityksellä ei oteta kantaa haittaluokituk-
sen mahdolliseen soveltamiseen muissa 
etuusjärjestelmissä. 
 
3.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä selkeytetään työtapaturma-
vakuutuksen haittarahakorvauksen perustee-
na olevan yleisen haitan käsitettä sekä  kivun 
ja useiden samanaikaisten vammojen ja sai-
rauksien aiheuttaman haitan arviointia. Hai-
tan arviointia koskevat  keskeiset  perusteet 
siirrettäisiin perustuslain edellyttämällä ta-
valla säädettäviksi lain tasolla. 

Tarkempi vamma- ja sairauskohtainen hait-
taluokitus annettaisiin tapaturmavakuutusla-
kiin ehdotetun asetuksenantovaltuuden nojal-
la sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. 
Haittaluokitus laadittaisiin työtapaturmava-
kuutuksen haittarahakorvauksen perusteena 
olevan pysyvän yleisen haitan arvioimiseksi. 
Ehdotetuissa säännöksissä ja uudistettavassa 
haittaluokituksessa otettaisiin huomioon lää-

ketieteellisissä tutkimus- ja mittausmenetel-
missä tapahtunut kehitys ja yleisen haitan eri-
lainen painottuminen nyky-yhteiskunnassa. 
Parantuneet tutkimus- ja mittausmenetelmät 
mahdollistavat haitan arvioinnin kahta haitta-
luokkaa tarkemmin muissakin kuin silmä- ja 
sormivammoissa. Tämän vuoksi myös haitta-
luokan oikaisu voitaisiin tehdä jo, kun haitta-
luokka nousee vähintään yhdellä haittaluo-
kalla. 

Ehdotettujen lainmuutosten perusteella 
haittaluokitusta sovellettaisiin tapaturmava-
kuutuslain mukaisen haittarahan suuruuden 
määrittämiseen. Tapaturmavakuutuslain mu-
kaan haittaluokkaa ei käytetä muiden tapa-
turmaetuuksien kuin haittarahan perusteena. 
Haittaluokka ei siten vaikuta esimerkiksi työ-
tapaturmassa vaikeasti vammautuneelle hen-
kilökohtaisen avuntarpeen perusteella tapa-
turmavakuutuslainsäädännön mukaan myön-
nettäviin vammais- ja kuntoutuspalveluihin 
eikä työkyvyttömyyden perusteella makset-
tavaan ansionmenetyskorvaukseen. 

Ehdotetussa laissa ei oteta lainsäädännölli-
sesti kantaa haittaluokituksen mahdolliseen 
soveltamiseen muualla kuin työtapaturmava-
kuutuksessa. Tapaturmavakuutuslain mukai-
sen haitan käsitteen soveltuvuus ja haitta-
luokituksen käyttäminen muissa etuusjärjes-
telmissä on tarkoituksenmukaista ratkaista 
erikseen kunkin järjestelmän tavoitteet ja tar-
peet huomioon ottaen. 

Esityksen mukaan kertakaikkisena makset-
tava haittaraha laskettaisiin nykyiseen tapaan 
haittarahan pääoma-arvoa vastaavaksi pää-
omaksi ottaen huomioon vahingoittuneen ti-
lastollisin perustein arvioitu keskimääräinen 
elinikä tapaturman sattuessa. Naiset elävät 
Suomessa keskimäärin miehiä pidempään. 
Tämä johtaa siihen, että  naisten osalta käy-
tettäisiin tällä hetkellä suurempaa ikäkerroin-
ta, jolloin kertakaikkinen haittaraha voi olla 
naiselle suurempi kuin samanikäiselle mie-
helle. Koska haittarahan tarkoituksena on 
korvata elinikäistä haittaa, tämä tilastoon pe-
rustuva korvausmäärän ero ei riko sukupuol-
ten tasa-arvon periaatetta. 

Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä 
taloudellisia vaikutuksia. Haittarahaa koske-
vien tarkennettujen säännösten soveltaminen 
saattaa kuitenkin jossain määrin lisätä työ-
määriä vakuutusyhtiöissä, jolloin esityksellä 
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saattaa olla kuitenkin vähäisiä vaikutuksia 
yhtiöiden liikekuluihin. 

Ammattitautilain 3 §:n viittaussäännöksen 
perusteella ehdotettavat muutokset koskevat 
myös ammattitaudeista tapaturmavakuutus-
lain säännösten mukaan maksettavia haitta-
rahakorvauksia. 
 
4.  Asian valmiste lu 

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitolle (TVL) toi-
meksiannon selvittää tapaturmavakuutuslain 
18 a §:n nojalla annetun haittaluokituksen 
uudistamistarpeita ja tehdä ehdotus haitta-
luokituksen ajantasaistamiseksi. TVL:n halli-
tus asetti tammikuun 19 päivänä 2007 työ-
ryhmän selvittämään haittaluokituksen tar-
kistamista. Työryhmä sai raporttinsa val-
miiksi 6 päivänä kesäkuuta 2008. TVL:n 
toimitettua raporttinsa sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle, sen johdosta järjestettiin laaja lau-

suntokierros. Lausunto pyydettiin muun mu-
assa keskeisiltä vammaisjärjestöiltä, työ-
markkinajärjestöiltä sekä eräiltä vakuutusjär-
jestelmiltä. Saaduissa lausunnoissa vammais-
järjestöjen taholta esitettiin huoli muun mu-
assa haittaluokituksen seurannaisvaikutuksis-
ta muissa vammaisten etuuksia koskevissa 
järjestelmissä, joiden soveltamiskäytännössä 
hyödynnetään tapaturmavakuutuksen haitta-
luokitusta. Keskeiset työmarkkinajärjestöt ja 
vakuutusjärjestelmät puolsivat eräin muutos-
ehdotuksin ehdotetun haittaluokituksen to-
teuttamista. 

Hallituksen esitys on valmisteltu sosiaali- 
ja terveysministeriössä haittaluokituksen tar-
kistamistyöryhmän ehdotuksen ja saatujen 
lausuntojen pohjalta. Esityksestä pyydettiin 
vielä ennen sen antamista lausunto keskeisil-
tä  vammaisjärjestöiltä ja työmarkkinajärjes-
töiltä. Esityksessä on pyritty ottamaan huo-
mioon saaduissa lausunnoissa esiintuotuja 
näkökantoja. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

18 a §. Pykälän 1 momentissa kuvataan, 
minkälaista vahinkoa tapaturmavakuutuslain 
mukaisella haittarahalla on tarkoitettu korvat-
tavaksi. Säännöksellä ei ole tarkoitus muuttaa 
nykyistä tapaturmavakuutuslain mukaisen 
yleisen haitan käsitettä, vaan tarkentaa ja sel-
keyttää sitä. Haittarahaa suoritetaan työtapa-
turman aiheuttamasta pysyvästä yleisestä hai-
tasta. Haittaraha ei ole siten korvausta tapa-
turmavamman aiheuttamasta työkyvyn alen-
tumasta, hoidon tai henkilökohtaisen avun 
tarpeesta tai vammautuneen tarvitsemista 
vammaispalveluista eikä muistakaan kustan-
nuksista, joista on erikseen säädetty korvaus 
tämän lain ja tapaturmavakuutuslain perus-
teella korvattavasta kuntoutuksesta annetun 
lain (625/1991) perusteella. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, mitä  
haittarahalla korvattavalla yleisellä haitalla 
tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetaan. Toi-
mintakyvyn alentumista (toiminnanvajaus) 
arvioitaessa työtapaturmassa vahingoittuneen 
toimintakyvyn vertailuperusteena käytetään 
samanikäisen terveen henkilön toimintaky-
kyä. Toimintakykyyn kuuluu paitsi kyky ih-
miselle normaaleihin fyysisiin toimintoihin 
myös kyky oppimiseen ja tiedon soveltami-
seen, kommunikointiin, itsestä huolehtimi-
seen sekä vuorovaikutukseen ja ihmissuhtei-
siin muiden ihmisten kanssa. 

Momentissa mainituilla jokapäiväisen elä-
män rajoituksilla tarkoitetaan esteitä, rajoit-
teita, hankaluutta ja elämänlaadun heikenty-
mistä koti- ja perhe-elämässä, virkistys- ja 
harrastustoiminnassa ja yhteiskuntaelämään 
osallistumisessa. 

Yleisen haitan käsite kattaisi myös vam-
masta tai sairaudesta jääneistä arvista tai 

muusta epämuotoisuudesta aiheutuvan pysy-
vän haitan. Haitta voi ilmetä tällöin fyysiseen 
toimintakykyyn vaikuttavina rajoituksina. Li-
säksi  kasvojen ja muun kehon alueen arvet 
tai muut epämuotoisuudet voivat olla pelkäs-
tään ulkonäöllisesti niin merkittäviä, että ne 
alentavat toimintakykyä vaikeuttamalla esi-
merkiksi sosiaalista kanssakäymistä. 

Edellä kuvattuja rajoituksia ei arvioida 
kunkin vahingoittuneen yksilöllisten olosuh-
teiden kannalta. Arviointi tapahtuu sen mu-
kaan, minkälaisia rajoituksia jokapäiväisen 
elämän kannalta lääketieteellisesti arvioiden 
yleensä liittyy sellaiseen vammaan tai sairau-
teen, jonka vahingoittunut on tapaturman 
seurauksena saanut. Huomioon ei siten oteta 
vahingoittuneen yksilökohtaisia asuin- ja per-
heolosuhteita, asuinpaikkaa, ammattia, har-
rastuksia tai hänen muita henkilökohtaisia 
olosuhteitaan.  Koska  haitan arviointiin vai-
kuttaa vamman yksilöllinen laatu ja vaikeus-
aste, huomioon otetaan myös toimintakyvyn 
parantuminen, joka asianomaisen työntekijän 
kohdalla on saavutettu tekoniveltä, proteesia 
tai muuta apuvälinettä käyttäen. Myös haitan 
pysyvyyden käsite säilyisi nykyisen lain mu-
kaisena. 

Pykälän 3 momentissa säädetään tapatur-
man aiheuttamien vammojen ja sairauksien 
jakamisesta haittaluokituksella nykyiseen ta-
paan  niiden lääketieteellisen laadun ja vai-
keusasteen perusteella 20 haittaluokkaan. 
Kuten jäljempänä ehdotetaan, tarkemmasta 
vamma- ja sairauskohtaisesta haittaluokituk-
sesta säädettäisiin sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella. 

Nykyinen laki perustuu haitan asteen mää-
rittelemiseen haittaluokkien avulla prosentti-
lukujen sijasta. Tämä vuodesta 1982 lähtien 
voimassa olleeseen lakiin perustuva menette-
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ly ei ole aiheuttanut käytännössä ongelmia 
eikä sen muuttamiseen ole erityisiä perustei-
ta. Lääketieteellistä haittaa kuvaavan haitan 
määrittely haittaluokkien avulla selkeyttää 
haittarahakorvauksen eroa päivärahana ja ta-
paturmaeläkkeenä maksettavaan ansionme-
netyskorvaukseen, joka maksetaan viiden 
prosentin tarkkuudella määräytyvän työky-
vyn alentuman perusteella. Haittaluokituk-
sessa yksi haittaluokka vastaa prosentteina 
ilmaistuna viiden prosentin suuruista haittaa. 

Lisäksi 3 momentissa säädetään siitä, miten 
eri vammojen ja sairauksien aiheuttamaa 
haittaa haittaluokituksessa kuvattaisiin. Hai-
tan arvioinnin helpottamiseksi lähtökohtana 
on nykyiseen tapaan ilmaista haittaa yhtä tai 
useampaa vammaa tai sairautta mahdolli-
simman läheisesti kuvaavin nimikkein. Hait-
taa voitaisiin kuvata haittaluokituksessa 
myös raajan, aistin tai muun toiminnallisen 
kokonaisuuden toiminnanvajausta kuvaavin 
yleisemmin nimikkein. Muun toiminnallisen 
kokonaisuuden voivat muodostaa esimerkiksi 
toisiaan korvaavat parilliset elimet, kuten 
yläraajat  tai alaraajat taikka näkö- ja kuulo-
aisti.   Tällaisia nimikkeitä tarvitaan muun 
muassa tapauksissa, joissa samaan raajaan, 
aistiin tai muuhun elinten tai elintoimintojen 
toiminnalliseen kokonaisuuteen kohdistuu 
useita vammoja tai sairauksia. Haitta määri-
teltäisiin haittaluokituksessa siten, että ni-
mikkeen osoittamaan haittaluokkaan sisältyy 
asianomaiseen vammaan ja sairauteen ylei-
sen lääketieteellisen kokemuksen mukaan ta-
vanomaisesti liittyvä kipu, jollei nimikkeen 
perusteissa toisin määrättäisi. 

18 b §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, 
miten haitta yksittäisessä tapauksessa määri-
tetään. Tämä tapahtuisi ensisijaisesti etsimäl-
lä haittaluokituksesta yhtä tai useampaa 
vammaa tai sairautta mahdollisimman tar-
koin kuvaava nimike ja sitä vastaava haitta-
luokka. Jos sopivaa nimikettä ei haittaluoki-
tuksesta löydy, haitta määriteltäisiin ylei-
semmän nimikkeen avulla. 

Yleisempää nimikettä sovellettaisiin myös 
silloin, kun vamma- tai sairauskohtainen ni-
mike ei vamman tai sairauden erityisen laa-
dun, laajuuden tai vaikeusasteen vuoksi vas-
taa kysymyksessä olevassa tapauksessa  ai-
heutuvaa haittaa. Samoin yleisempää nimi-
kettä käytettäisiin silloin, kun samaan raa-

jaan, aistiin tai muuhun toiminnalliseen ko-
konaisuuteen kohdistuu useita vammoja tai 
sairauksia. Useiden yksittäisten vammojen 
vaikutusta esimerkiksi koko raajan toimin-
taan on usein käytännössä vaikea erotella. 
Haitan arviointi koko raajan toimintakyky 
huomioiden kuvaa paremmin toiminnallista 
kokonaishaittaa vahingoittuneen kannalta. 

Useimpiin tapaturman aiheuttamiin vam-
moihin ja sairauksiin liittyy jonkin asteinen 
kiputuntemus. Kuten edellä ehdotetaan, 
vammojen ja sairauksien aiheuttaman haitan 
arviointiin tarvittava tarkempi luokitus laadit-
taisiin siten, että eri vammoja ja sairauksia 
kuvaaviin nimikkeisiin sisältyisi kullekin 
vamma- ja sairaustyypille lääketieteellisen 
kokemukseen mukaan ominainen kiputila, 
jollei  haittaluokituksessa  erikseen toisin 
säädettäisi. Pykälän 2 momenttiin sisältyisi 
yleissäännös haittaluokan korottamisesta ky-
symyksessä olevalle vammalle tai sairaudelle 
epätyypillisen voimakkaan kiputilan perus-
teella. 

Momentin mukaan lievä kiputila ei aiheut-
taisi haittaluokan korotusta. Haittaluokan ko-
rotukseen oikeuttavana erityisenä kiputilana 
pidettäisiin keskivaikeaksi arvioitua kiputi-
laa, jonka perusteella haittaluokkaa korotet-
taisiin vähintään yhdellä ja enintään kahdella 
haittaluokalla. Jos kiputilaa voidaan pitää 
vaikeana, haittaluokkaa voitaisiin korottaa 
kiputilan vaikeusasteen mukaan tätä enem-
mänkin. Myös erityisen kiputilan kohdalla 
edellytetään, että  siitä aiheutunutta haittaa 
voidaan pitää pysyvänä. 

Vaikean kiputilan perusteella tehtävän hait-
taluokkakorotuksen suuruutta ei ehdoteta 
säädettäväksi tarkemmin, vaan  korotuksen 
määrä jäisi arvioitavaksi tapauskohtaisesti. 
Tällöin tulisi ottaa soveltuvin osin huomioon 
yhdenmukaisuus monimuotoisen alueellisen 
kipuoireyhtymän aiheuttaman haitan ja ylei-
sen toiminnanvajauksen arviointiperusteiden 
kanssa. Tarvittaessa tarkempia vamma- ja 
sairauskohtaisia säännöksiä korotuksen suu-
ruudesta voitaisiin antaa jäljempänä 18 c §:n 
nojalla asetuksella säädettävässä haittaluoki-
tuksessa. 

Pykälän 2 momentin korotussäännöstä  ei 
sovellettaisi, kun erityinen kiputila otetaan 
käytettävän haittanimikkeen mukaan jo muu-
toinkin erikseen huomioon haittaluokan suu-
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ruuteen vaikuttavana tekijänä. Säännös ei si-
ten tulisi sovellettavaksi esimerkiksi aikai-
semmin mainituissa ylä- ja alaraajojen vam-
moissa, joihin liittyy monimuotoisen alueel-
lisen kipuoireyhtymän lääketieteelliset edel-
lytykset täyttävä kiputila. Näiden vammojen 
aiheuttaman haitan arvioinnista, jossa on 
keskeisesti kysymys kivun vaikutuksesta 
toimintakykyyn, on tarkoitus säätää haitta-
luokituksessa erikseen. 

Haitan arvioinnissa otetaan huomioon vain 
kysymyksessä olevasta työtapaturmasta joh-
tuva pysyvä haitta muiden aikaisempien 
vammojen tai sairauksien vaikuttamatta hai-
tan arviointiin. Haitta voi olla kuitenkin ta-
vanomaista suurempi, kun tapaturma kohdis-
tuu elimeen tai elintoimintoon, joka oli va-
hingoittuneelle jo ennen työtapaturmaa poik-
keuksellisen tärkeä hänen aikaisemman 
vammansa tai sairautensa takia. Siksi pykä-
län 3 momentin mukaan haittaluokituksen 
mukaista haittaluokkaa korotettaisiin tällai-
sessa tilanteessa. Momentti on tarkoitettu so-
vellettavaksi esimerkiksi silloin, kun tapa-
turmainen silmävamma kohdistuu jo aikai-
semmin toisen silmänsä näkökyvyn menettä-
neen työntekijän terveeseen silmään. 

Korotuksen suuruudesta ei momentissa 
säädettäisi muuta kuin, että arvioinnissa tulisi 
ottaa huomioon vammojen ja sairauksien laa-
tu ja vaikeusaste. Koska lain lähtökohtana on 
korvata vain työtapaturmasta aiheutuvaa hait-
taa, korotus ei kuitenkaan voisi nousta niin 
suureksi, että haittaluokka vastaisi sitä koko-
naishaittaa, joka molemmista vammoista tai 
sairauksista haittaluokituksen mukaan  aiheu-
tuisi, mikäli ne olisivat saman tapaturman ai-
heuttamia. Tarvittaessa tarkempia säännöksiä 
korotuksen suuruudesta, joissa voidaan ottaa 
huomioon vamman laatu ja vaikeusaste, olisi 
mahdollista antaa 18 c §:n nojalla säädettä-
vässä haittaluokituksessa. 

Niissä  tapauksissa,  joissa  kahdelle tai 
useammalle vammalle ja sairaudelle on mää-
ritetty haittaluokkanimikkeitä soveltamalla 
erilliset haittaluokat, ne yhdistettäisiin koko-
naishaitan arvioimiseksi pykälän 4 momen-
tissa ehdotettua laskennallista vähennyskaa-
vaa käyttäen. Voimassa olevan lainsäädän-
nön tapaan useamman vamman tai sairauden 
kokonaishaittaa pidettäisiin yleensä pienem-
pänä kuin erillisten haittaluokkien summaa. 

Jos yhdistettäviä haittaluokkia on kolme, 
laskutoimitus toistettaisiin tätä kaavaa käyt-
täen siten, että lukuna A käytettäisiin ensim-
mäisen laskukaavaa käyttäen saadun lasku-
toimituksen tulokseksi saatua haittaluokkaa 
ja  lukuna B seuraavaksi pienintä tai kolmatta 
saman suuruista haittaluokkaa. Mikäli haitta-
luokkia on enemmän kuin kolme, laskutoimi-
tus toistettaisiin vastaavalla tavalla käyttäen 
lukuna A mainittua kaavaa käyttäen viimeksi 
tehdyn yhdistämisen tulosta ja lukuna B seu-
raavaksi pienintä haittaluokkaa. Laskukaavaa 
käytettäessä syntyvä desimaaliluku sijoitet-
taisiin kaavaan pyöristämällä se ensin lä-
himmäksi kokonaisluvuksi. Pyöristys tehtäi-
siin myös, kun kaavaa käyttäen lopputulok-
seksi saadaan desimaaliluku. Jos luvun desi-
maaliosa on vähintään 5, tarkoituksena on, 
että luku pyöristetään yleisesti noudatetun 
pyöristyssäännön mukaisesti kokonaisluvuksi 
ylöspäin. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin tapauk-
sista, joissa 4 momentin mukaista kaavaa ei 
käytettäisi yksittäisiä haittaluokkia yhdistet-
täessä. Momentti soveltuisi tapauksiin, joissa 
vamma tai sairaus on kohdistunut samanai-
kaisesti toisiaan korvaaviin parillisiin elimiin 
tai sekä näkö- että kuuloaistiin eikä haitta-
luokituksessa ole niiden aiheuttamaa haittaa 
kuvaava yhteistä nimikettä. Tällöin koko-
naishaitta olisi eri vammoille tai sairauksille 
määritettyjen erillisten haittaluokkien sum-
ma. Toisiaan korvaavilla parillisilla elimillä 
tarkoitettaisiin momentissa esimerkiksi  ylä-
raajoja, alaraajoja, silmiä ja korvia sekä sisä-
elimistä munuaisia. 

Tarkoituksena on, että asetuksella annetta-
vaan haittaluokitukseen sisällytetään myös 
luokitus,  jolla  kuvataan  vammojen  ja sai-
rauksien aiheuttamaa yleistä haittaa  suoraan 
yleisen toiminnanvajauksen asteiden eikä 
vammakohtaisten nimikkeiden avulla. Pykä-
län 6 momentin mukaan haitta tulisi arvioida 
yleisen toiminnanvajauksen perusteella, kun 
haittaa ei voida määritellä pykälän aikai-
semmissa säännöksissä säädetyllä tavalla 
käyttäen yksityiskohtaisia tai yleisempiä ni-
mikkeitä. Säännös on tarpeen muun muassa 
tapauksissa, joissa haittaluokituksesta ei löy-
dy vammaan sopivaa yksityiskohtaista tai 
yleisempää nimikettä. Momenttia voitaisiin 
soveltaa myös esimerkiksi tapauksissa, joissa 
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on kysymys useista laajoista vammoista, jot-
ka aiheuttavat erilaisia  toiminnallisia rajoi-
tuksia ja joissa eri vammojen osuutta on vai-
kea erotella toisistaan. 

Haitta tulisi momentin mukaan määritellä 
yleisen toiminnanvajauksen perusteella myös 
silloin, kun yksityiskohtaisten tai yleisem-
pien nimikkeiden perusteella arvioidun ko-
konaishaitan suuruus olennaisesti poikkeaa 
haitasta, jonka tapaturmasta voidaan arvioida 
aiheutuvan  yleisen toiminnanvajauksen ar-
viointiperusteita käyttäen. 

Pykälän 7 momentissa säädetään selvyyden 
vuoksi siitä, ettei työtapaturman aiheuttama 
haittaluokka voi nousta missään tilanteessa 
haittaluokkaa 20 suuremmaksi. 

18 c §. Pykälän mukaan tarkemmat sään-
nökset haitan suuruuden arvioinnista sekä 
erilaisten vammojen ja sairauksien haitta-
luokista annettaisiin nykyiseen tapaan haitta-
luokituksessa. Siitä säädettäisiin sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella. Haittaluoki-
tuksessa säädettäisiin yksityiskohtaisesti 
muun  muassa  erilaisten  vammojen  ja sai-
rauksien haittaluokista ja niiden määräytymi-
seen vaikuttavista seikoista. 

18 d §. Pykälä vastaa sisällöllisesti nykyi-
sen lain 18 a §:n 3 momenttia. Ehdotetussa 
18 d §:ssä säädetään, että haittarahan suuruus 
määräytyy säännöksessä mainitun taulukon 
mukaan prosentteina 28 §:n 6 momentissa 
säädetystä vähimmäisvuosityöansiosta. 

18 e §. Pykälään siirretään osin muutettui-
na nykyisin lain 18 b §:ään sisältyvät sään-
nökset. Pykälän 1 momentti vastaa nykyisen 
18 b §:n 1 momenttia  ja 2 momentti nykyi-
sen 18 b §:n 2 momenttia. Vaikka esitetyn 
18 b §:n 2 momentissa puhutaan myös vam-
moista, säännös on tarkoitettu sovellettavaksi 
vain ammattitautina korvattaviin työn aiheut-
tamiin sairauksiin, kuten asbestisyöpiin. 

Pykälän 3 momentti koskee kertakaikkise-
na korvauksena maksettavan haittarahan 
pääomittamista, mistä säädetään nykyisin 
lain 18 b §:n 3 momentissa. Haittaraha mak-
setaan haittaluokissa 1—10 aina kertakaikki-
sena korvauksena ja haittaluokissa 11—20 
vahingoittuneen valinnan mukaan joko jat-
kuvana tai kertakaikkisena korvauksena. Pe-
rustuslain 80 §:n 1 momentin edellyttämänä 
nykyisen säännöksen sanamuotoa tarkenne-
taan, jotta se vastaisi paremmin nykyistä ker-

takorvauksen laskemiskäytäntöä. Ehdotetun 
säännöksen  mukaan  kertakorvausta lasket-
taessa otetaan huomioon työntekijän tilastol-
lisesti arvioitu keskimääräinen jäljellä oleva 
elinikä tapaturman sattuessa. Tarkemmat 
määräykset pääomituksen laskentaperusteista 
annettaisiin sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella. 

Työntekijän tilastollinen jäljellä oleva elin-
ikä vaikuttaa korvausvastuun arviointiin. 
Naisten ja  miesten  ikäkertoimet  kertakor-
vausta laskettaessa ovat erilaiset, koska nai-
set tilastollisesti todettuna keskimäärin elävät 
selvästi miehiä pidempään. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö on päätöksillään vahvistanut 
nykyisen kertakaikkisen haittarahan pääomi-
tusperusteet. Viimeksi perusteet on vahvistet-
tu sosiaali- ja terveysministeriön 12 päivänä 
syyskuuta 2006  antamalla päätöksellä (Dnro 
STM/2083/2006). Perusteissa kertakaikkisen 
suorituksen yhtenä laskuperusteena käytetään 
lakisääteisessä vahinkovakuutuksessa ylei-
sesti vuonna 2004 käyttöön otettua valtakun-
nallisesta väestö- ja tapaturmavakuutustilas-
toaineistosta johdettua kuolevuusmallia. 

Euroopan neuvoston ja parlamentin vii-
meksi antamissa miesten ja naisten yhden-
vertaista kohtelua koskevissa direktiiveissä 
2006/54/EY ja 2004/113/EY on hyväksytty, 
että sukupuolta voidaan perussopimuksissa 
taattuja  perusvapauksia ja muita perustavaa 
laatua olevia periaatteita loukkaamatta käyt-
tää maksujen ja etuuksien perusteena silloin, 
kun sukupuoli vaikuttaa vakuutusmatemaat-
tisesti vakuutettavan riskin arviointiin. Vaik-
ka direktiivit eivät nimenomaisesti koske la-
kisääteisiä sosiaaliturvajärjestelmiä, voidaan 
direktiiveissä hyväksyttyä sukupuolten eri-
laista kohtelua koskevaa sääntelyä yleisesti 
hyväksyttävänä periaatteena soveltaa myös 
lakisääteisissä sosiaaliturvajärjestelmissä sil-
loin, kun sukupuoli vaikuttaa vakuutusmate-
maattisesti korvausvastuun arviointiin. 

Pykälän 4 momentti vastaa nykyistä lain 
18 b §:n 4 momenttia muutoin, mutta haitta-
luokan oikaisemiseksi riittäisi nykyisen kah-
den sijasta jo yhden haittaluokan nousu. 

Pykälän 5 momentti koskee oikeutta jatku-
van haittarahan vaihtamiseen sen pääoma-
arvoa vastaavaksi pääomaksi. Asiasta sääde-
tään tällä hetkellä lain 18 b §:n 5 momentis-
sa. Sosiaali- ja terveysministeriö  on  päätök-
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sillään vahvistanut jatkuvan korvauksen 
asemasta maksettavan kertakorvauksen pää-
omitusperusteet. Viimeksi perusteet  on vah-
vistettu sosiaali- ja terveysministeriön 
18 päivänä huhtikuuta 2008 antamalla pää-
töksellä (Dnro STM/1122/2008 ). Perusteissa 
kertakorvauksena maksettavan korvauksen 
yhtenä laskuperusteena käytetään samaa kuo-
levuusmallia kuin 3 momentin mukaista ker-
takorvausta laskettaessa. Uuteen pykälään li-
sättäisiin näin ehdotettua 3 momenttia vas-
taavat säännökset haittarahan pääomittami-
sesta. 

29 §. Pykälän 1 momenttiin tehdään tekni-
set muutokset siltä osin kuin momentissa on 
viitattu vakuutusyhtiölakiin sekä vakuutus-
luokista annettuun sosiaali- ja terveysminis-
teriön päätökseen. Muutokset johtuvat siitä, 
että vanha vakuutusyhtiölaki (1062/1979) on 
kumottu uudella 1 päivänä lokakuuta 2008 
voimaan tulleella vakuutusyhtiölailla 
(521/2008) ja sosiaali- ja terveysministeriön 
päätös suomalaisten vakuutusyhtiöiden ja 
vakuutusyhdistysten  sekä  Suomessa toimi-

vien ulkomaisten vakuutusyhtiöiden vakuu-
tusluokista (858/1995) on kumottu samana 
päivänä voimaan tulleella vakuutusluokista 
annetulla lailla (526/2008). 
 
2.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2010. Ennen ehdotetun lain 
voimaantuloa sattuneisiin tapaturmiin ehdo-
tetaan sovellettavan ehdotetun lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. Ammat-
titautilain 3 §:ssä olevan viittaussäännöksen 
mukaan ehdotettavat haittarahasäännökset 
koskevat myös ammattitauteja, joista makset-
tavat korvaukset määräytyvät tapaturmava-
kuutuslain säännösten mukaan. Ammattitau-
tien osalta tapaturman sattumisaikaa vastaa 
se ajankohta, jolloin ammattitauti on ilmen-
nyt. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 18 a  ja 

18 b § sekä 29 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 18 a § laeissa 526/1981, 1642/1992 ja 1314/2002, 18 b § mainitussa 

laissa 1642/1992 ja 29 §:n 1 momentti laissa 483/2001, sekä 
lisätään lakiin uusi 18 c—18 e §, seuraavasti: 

 
 

18 a § 
Haittarahaa suoritetaan työntekijälle työta-

paturman aiheuttamasta vammasta ja sairau-
desta johtuvasta pysyvästä yleisestä haitasta. 
Haittarahalla ei korvata tapaturman aiheut-
tamaa työkyvyn alentumista, hoidon tai avun 
tarpeesta johtuvia kustannuksia eikä muuta 
vahinkoa, josta säädetään erikseen korvaus 
tässä laissa tai tapaturmavakuutuslain perus-
teella korvattavasta kuntoutuksesta annetussa 
laissa (625/1991). 

Yleisellä haitalla tarkoitetaan tapaturman 
aiheuttamaa toimintakyvyn alentumista (toi-
minnanvajaus). Toimintakykyä verrataan 
samanikäisen terveen henkilön toimintaky-
kyyn. Tällöin otetaan huomioon rajoitukset, 
joita vammasta tai sairaudesta huomioon ot-
taen sen laatu ja vaikeusaste yleensä aiheutuu 
jokapäiväisessä elämässä. Toimintakykyä ar-
vioitaessa ei oteta huomioon ammattia, elin- 
ja asuinoloja eikä työntekijän  muita  yksilöl-

lisiä olosuhteita. Toimintakykyä arvioitaessa 
otetaan huomioon tekonivelen, proteesin tai 
muun apuvälineen avulla saavutettu toimin-
takyvyn parantuminen. Haitta katsotaan py-
syväksi, kun vamman tai sairauden tila ei 
lääketieteellisen todennäköisyyden mukaan 
enää parane, kuitenkin aikaisintaan vuoden 
kuluttua tapaturmasta. 

Yleisen haitan suuruuden arvioimiseksi eri-
laisten vammojen ja sairauksien aiheuttamat 
haitat suhteutetaan toisiinsa jakamalla vam-
mat ja sairaudet haittaluokituksella niiden 
lääketieteellisen laadun ja vaikeusasteen pe-
rusteella 20 haittaluokkaan. Haittaluokat 
määritellään yhtä tai useampaa vammaa tai 
sairautta mahdollisimman läheisesti kuvaavin 
nimikkein, raajan, aistin tai muun toiminnal-
lisen kokonaisuuden toiminnanvajausta ku-
vaavin yleisemmin nimikkein tai kuvaamalla 
vammasta tai sairaudesta aiheutuvaa yleistä 
toiminnanvajausta. Jollei haittaluokan perus-
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teissa erikseen toisin säädetä, haittaluokkaan 
sisältyy kysymyksessä olevaan vammaan ja 
sairauteen yleisen lääketieteellisen kokemuk-
sen mukaan tavanomaisesti liittyvä kipu. 
 
 

18 b § 
Haittaluokka määritetään etsimällä haitta-

luokituksesta yhtä tai useampaa vammaa tai 
sairautta mahdollisimman tarkoin kuvaava 
nimike ja sitä vastaava haittaluokka. Jos so-
veltuvaa nimikettä ei ole tai jos nimikettä 
koskeva haittaluokka ei vamman tai sairau-
den erityisen laadun, laajuuden tai vaikeusas-
teen vuoksi vastaa aiheutuvaa haittaa, haitta-
luokka määritetään koko raajan, aistin tai 
muun toiminnallisen kokonaisuuden toimin-
nanvajausta kuvaavan yleisemmän nimik-
keen perusteella. Haittaluokka määritetään 
viimeksi mainituin tavoin myös, jos samaan 
raajaan, aistiin tai muuhun toiminnalliseen 
kokonaisuuteen kohdistuu useita vammoja tai 
sairauksia. 

Haittaluokkaa korotetaan, jos vammasta tai 
sairaudesta aiheutuu erityisen kiputilan vuok-
si enemmän toiminnanvajausta kuin siitä sen 
laadun vuoksi yleensä muuten aiheutuisi. 
Keskivaikean kiputilan perusteella haitta-
luokkaa korotetaan vähintään yhdellä ja enin-
tään kahdella haittaluokalla. Vaikean kiputi-
lan perusteella haittaluokkaa voidaan korot-
taa tätäkin enemmän. Korotusta ei tehdä, jos 
kiputila otetaan sovellettavan nimikkeen mu-
kaan muutoin erikseen huomioon haittaluok-
kaan vaikuttavana tekijänä. 

Haittaluokkaa korotetaan vammojen ja  sai-
rauksien  laatu ja  vaikeusaste huomioon ot-
taen, jos tämän lain mukaan korvattava 
vamma tai sairaus kohdistuu elimeen tai toi-
mintoon, joka oli jo ennen tapaturmaa työn-
tekijälle poikkeuksellisen tärkeä hänen aikai-
semman vammansa tai sairautensa takia. 

Kahden tai useamman vamman tai sairau-
den haittaluokat yhdistetään kokonaishaitan 
määrittämiseksi käyttämällä seuraavaa las-
kukaavaa: 

           A x B 
K = A + B  –   ––––––– 
                20 

 
Kaavassa K tarkoittaa kokonaishaitan luok-
kaa sekä A suurempaa ja B pienempää tai 
toista yhtä suurta  haittaluokkaa. Kolmen 
vamman ja sairauden yhteinen haittaluokka 
saadaan käyttämällä kaavassa lukuna A edel-
lä mainituin tavoin yhdistettyä kahden vam-
man tai sairauden haittaluokkaa ja sijoitta-
malla luvuksi B pienin tai kolmas saman suu-
ruinen haittaluokka. Jos vammoja tai sairauk-
sia on useampia kuin kolme, laskutoimitus 
toistetaan vastaavalla tavalla käyttäen lukuna 
B aina seuraavaksi pienintä haittaluokkaa. 
Laskukaavaa käytettäessä haittaluokkaa tar-
koittava luku pyöristetään lähimpään koko-
naislukuun. 

Edellä 4 momentissa säädettyä laskukaavaa 
ei käytetä laskettaessa yhteen haittaluokkia 
vammoista ja sairauksista, jotka kohdistuvat 
samanaikaisesti toisiaan korvaaviin parillisiin 
elimiin tai sekä näkö- että  kuuloaistiin. 

Jos haittaa ei voida määrittää edellä tässä 
pykälässä säädetyin tavoin tai siten  määritet-
ty haittaluokka poikkeaa olennaisesti haitas-
ta, joka tapaturmasta aiheutuu yleisen toi-
minnanvajauksen  perusteella arvioituna, 
haittaluokka arvioidaan yleisen toiminnanva-
jauksen perusteella. 

Tapaturmasta aiheutuva kokonaishaitan 
haittaluokka ei voi olla suurempi kuin 20. 
 

18 c § 
Tarkemmat säännökset vammojen ja saira-

uksien  haitan arvioinnista ja haittaluokista 
annetaan haittaluokituksessa, josta säädetään 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. 
 

18 d § 
Haittarahan suuruus vuodessa määräytyy 

vamman haittaluokan perusteella 28 §:n 
6 momentissa säädetystä vähimmäisvuosi-
työansiosta alla olevan taulukon mukaan. 
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Haittaluokka Määrä prosentteina 

28 §:n 6 momentissa 
tarkoitetusta raha- 
määrästä 

  1   1,15 
  2   2,27 
  3   3,36 
  4   4,42 
  5   5,45 
  6   6,45 
  7   7,42 
  8   8,36 
  9   9,27 
10 10,15 
11 13 
12 16 
13 19 
14 22 
15 25 
16 32 
17 39 
18 46 
19 53 
20 60 
 
 
 
 

18 e § 
Haittaluokkiin 1—10 kuuluvista vammois-

ta tai sairauksista suoritetaan haittarahakor-
vaus kertakaikkisena. Haittaluokkiin 11—20 
kuuluvista vammoista ja sairauksista suorite-
taan haittarahakorvaus työntekijän valinnan 
mukaan joko jatkuvana tai kertakaikkisena. 

Vammoista ja sairauksista, joille on lääke-
tieteellisen kokemuksen mukaan ominaista, 
että ne pahenevat ja johtavat nopeasti kuole-
maan, suoritetaan  haittaluokkaa 10 vastaava  
kertakaikkinen  korvaus.  Haittaluokan  ylit-
täessä 10 haittaraha suoritetaan jatkuvana sen 
haittaluokan mukaisesti, joka lääketieteelli-
sen kokemuksen mukaan on ennakoitavissa 
ottaen huomioon vamman tai sairauden pa-
hentuminen. Jatkuvasta haittarahasta ei vä-
hennetä kertakaikkisena maksetun haittara-
han pääoma-arvoa. 

Kertakorvaus lasketaan haittarahan pää-
oma-arvoa vastaavaksi pääomaksi huomioon 
ottaen  työntekijän tilastollisin perustein ar-

vioitu keskimääräinen jäljellä oleva elinikä 
tapaturman sattuessa. Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella säädetään pääomituksen 
laskentaperusteista. 

Jos haittaluokka myöhemmin vamman tai 
sairauden pahentumisen takia nousee vähin-
tään yhdellä, työntekijällä on oikeus saada 
uudelleen haittarahaa muuttuneiden olosuh-
teiden mukaisesti. Maksettavasta haittarahas-
ta vähennetään tällöin 2 momentissa säädet-
tyä poikkeusta lukuun ottamatta maksettua 
pääoma-arvoa vastaava haittarahan määrä. 

Jos työntekijä haluaa myöhemmin vaihtaa 
jatkuvana maksettavan haittarahakorvauk-
sensa kertakorvaukseksi, hänellä on 
2 momentissa säädettyä poikkeusta lukuun 
ottamatta oikeus tähän vaihtoon. Tällöin hait-
tarahakorvaus vaihdetaan sen pääoma-arvoa 
vastaavaksi pääomaksi.  Kertakorvaus laske-
taan haittarahan pääoma-arvoa vastaavaksi 
pääomaksi huomioon ottaen työntekijän tilas-
tollisin perustein arvioitu keskimääräinen jäl-
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jellä oleva elinikä ajankohtana, jolloin jatku-
vana maksettu haittaraha vaihdetaan kerta-
korvaukseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella säädetään pääomituksen lasken-
taperusteista. 
 
 

29 § 
Tämän lain mukaisen vakuutuksen voi 

myöntää sellainen vakuutusyhtiö, jolla on oi-
keus harjoittaa vakuutusyhtiölain (521/2008) 
tai ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun 

lain (398/1995) mukaan vakuutusluokista 
annetun lain (526/2008) 2 §:n 1 momentissa 
mainittua vahinkovakuutusluokan 1 mukaista 
vakuutusta Suomessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 

20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa sattuneisiin 

tapaturmiin sovelletaan tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

 
————— 

 

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 2009 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälä 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 18 a  ja 

18 b § sekä 29 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 18 a § laeissa 526/1981, 1642/1992 ja 1314/2002, 18 b § mainitussa 

laissa 1642/1992 ja 29 §:n 1 momentti laissa 483/2001, sekä 
lisätään lakiin uusi 18 c—18 e §, seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

18 a § 
Haittarahaa suoritetaan työntekijälle, joka 

ei saa päivärahaa ja jolle aiheutuu tapatur-
masta johtuvasta vammasta tai sairaudesta 
pysyvää yleistä haittaa. Yleistä haittaa pide-
tään pysyvänä, kun vamman tai sairauden 
tila ei lääketieteellisen todennäköisyyden 
mukaan enää parane. 

 
 
 
Edellä 1 momentissa sanotulla yleisellä 

haitalla tarkoitetaan muuta vahinkoa kuin 
työkyvyn alentumista. Tämän suuruuden 
määrittämistä varten sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö jakaa yleistä haittaa aiheuttavat 
vammat ja sairaudet 20 haittaluokkaan. 

 
 

18 a § 
Haittarahaa suoritetaan työntekijälle työ-

tapaturman aiheuttamasta vammasta ja sai-
raudesta johtuvasta pysyvästä yleisestä hai-
tasta. Haittarahalla ei korvata tapaturman 
aiheuttamaa työkyvyn alentumista, hoidon 
tai avun tarpeesta johtuvia kustannuksia ei-
kä muuta vahinkoa, josta säädetään erik-
seen korvaus tässä laissa tai tapaturmava-
kuutuslain perusteella korvattavasta kun-
toutuksesta annetussa laissa (625/1991). 

Yleisellä haitalla tarkoitetaan tapaturman 
aiheuttamaa toimintakyvyn alentumista 
(toiminnanvajaus). Toimintakykyä verra-
taan samanikäisen terveen henkilön toimin-
takykyyn. Tällöin otetaan huomioon rajoi-
tukset, joita vammasta tai sairaudesta huo-
mioon ottaen sen laatu ja vaikeusaste 
yleensä aiheutuu jokapäiväisessä elämässä. 
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Haittarahan suuruus määräytyy työnteki-

jälle vamman haittaluokan perusteella alla 
olevan taulukon mukaan. 
 

 Haittaluokka  Määrä prosentteina 

 28 §:n 6 momentissa 
 tarkoitetusta raha- 

 määrästä 

   1    1,15 

   2    2,27 

   3    3,36 

   4    4,42 

   5    5,45 

   6    6,45 

   7    7,42 

   8    8,36 

   9    9,27 

 10  10,15 

 11  13 

 12  16 

 13  19 

 14  22 

 15  25 

 16  32 

 17  39 

 18  46 

 19  53 

 20  60 

  

 

Toimintakykyä  arvioitaessa ei oteta huo-
mioon ammattia, elin- ja asuinoloja eikä 
työntekijän  muita  yksilöllisiä  olosuhteita. 
Toimintakykyä  arvioitaessa otetaan huo-
mioon tekonivelen, proteesin tai muun apu-
välineen avulla saavutettu toimintakyvyn 
parantuminen. Haitta katsotaan pysyväksi, 
kun vamman tai sairauden tila ei lääketie-
teellisen todennäköisyyden mukaan enää 
parane, kuitenkin aikaisintaan vuoden ku-
luttua tapaturmasta. 

Yleisen haitan suuruuden arvioimiseksi 
erilaisten vammojen ja sairauksien aiheut-
tamat haitat suhteutetaan toisiinsa jakamal-
la vammat ja sairaudet haittaluokituksella 
niiden lääketieteellisen laadun ja vaikeus-
asteen perusteella 20 haittaluokkaan. Hait-
taluokat määritellään yhtä tai useampaa 
vammaa tai sairautta mahdollisimman lä-
heisesti kuvaavin nimikkein, raajan, aistin 
tai muun toiminnallisen kokonaisuuden 
toiminnanvajausta kuvaavin yleisemmin 
nimikkein tai kuvaamalla vammasta tai sai-
raudesta aiheutuvaa yleistä toiminnanvaja-
usta. Jollei haittaluokan perusteissa erik-
seen toisin säädetä, haittaluokkaan sisältyy 
kysymyksessä olevaan vammaan ja sairau-
teen yleisen lääketieteellisen kokemuksen 
mukaan tavanomaisesti liittyvä kipu. 
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18 b § 

Haittaluokkiin 1—10 kuuluvista vam-
moista tai sairauksista suoritetaan haittara-
hakorvaus kertakaikkisena. Haittaluokkiin 
11—20 kuuluvista vammoista ja sairauksis-
ta suoritetaan haittarahakorvaus työntekijän 
valinnan mukaan joko jatkuvana tai kerta-
kaikkisena. 

Vammoista ja sairauksista, joille on lää-
ketieteellisen kokemuksen mukaan omi-
naista vamman tai sairauden tilan nopeasti 
kuolemaan johtava pahentuminen, suorite-
taan haittaluokkaa 10 vastaava kertakaikki-
nen korvaus. Haittaluokan ylittäessä 10 
haittaraha suoritetaan jatkuvana sen haitta-
luokan mukaisesti, joka lääketieteellisen 
kokemuksen mukaan on ennakoitavissa ot-
taen huomioon vamman tai sairauden pa-
hentumisen. Jatkuvasta haittarahasta ei vä-
hennetä kertakaikkisena maksetun haittara-
han pääoma-arvoa. 

Kertakorvaus lasketaan haittarahan pää-
oma-arvoa vastaavaksi pääomaksi työnteki-
jän  ikä  huomioon  ottaen sosiaali- ja ter-
veysministeriön vahvistamien perusteiden 
mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa 
tarvittaessa tarkemmat määräykset haittara-
han kertakorvauksen laskemisesta. 

Jos haittaluokka myöhemmin vamman tai 
sairauden pahentumisen takia nousee vähin-
tään kahdella, työntekijällä on oikeus saada 
uudelleen haittarahaa muuttuneiden olosuh-
teiden mukaisesti. Maksettavasta haittara-
hasta on tällöin kuitenkin vähennettävä 
2 momentissa säädettyä poikkeusta lukuun 
ottamatta maksettua pääoma-arvoa vastaava 
haittarahan määrä. 

Jos työntekijä haluaa myöhemmin vaihtaa 
jatkuvana maksettavan haittarahakorvauk-
sensa kertakorvaukseksi, hänellä on 2 mo-
mentissa säädettyä poikkeusta lukuun otta-
matta oikeus tähän vaihtoon. Tällöin haitta-
rahakorvaus vaihdetaan sen pääoma-arvoa 
vastaavaksi pääomaksi. 
 

18 b § 
Haittaluokka määritetään etsimällä hait-

taluokituksesta yhtä tai useampaa vammaa 
tai sairautta mahdollisimman tarkoin ku-
vaava nimike ja sitä vastaava haittaluokka. 
Jos soveltuvaa nimikettä ei ole tai jos nimi-
kettä koskeva haittaluokka ei vamman tai 
sairauden erityisen laadun, laajuuden tai 
vaikeusasteen vuoksi vastaa aiheutuvaa 
haittaa, haittaluokka määritetään koko raa-
jan, aistin tai muun toiminnallisen kokonai-
suuden toiminnanvajausta kuvaavan ylei-
semmän nimikkeen perusteella. Haittaluok-
ka määritetään viimeksi mainituin tavoin 
myös, jos samaan raajaan, aistiin tai muu-
hun toiminnalliseen kokonaisuuteen kohdis-
tuu useita vammoja tai sairauksia. 

Haittaluokkaa korotetaan, jos vammasta 
tai sairaudesta aiheutuu erityisen kiputilan 
vuoksi enemmän toiminnanvajausta kuin 
siitä sen laadun vuoksi yleensä muuten ai-
heutuisi. Keskivaikean kiputilan perusteella 
haittaluokkaa korotetaan vähintään yhdellä 
ja enintään kahdella haittaluokalla. Vaike-
an kiputilan perusteella haittaluokkaa voi-
daan korottaa tätäkin enemmän. Korotusta 
ei tehdä, jos kiputila otetaan sovellettavan 
nimikkeen mukaan muutoin erikseen huo-
mioon haittaluokkaan vaikuttavana tekijä-
nä. 

Haittaluokkaa korotetaan vammojen ja  
sairauksien laatu ja vaikeusaste huomioon 
ottaen, jos tämän lain mukaan korvattava 
vamma tai sairaus kohdistuu elimeen tai 
toimintoon, joka oli jo ennen tapaturmaa 
työntekijälle poikkeuksellisen tärkeä hänen 
aikaisemman vammansa tai sairautensa ta-
kia. 

Kahden tai useamman vamman tai sai-
rauden haittaluokat yhdistetään kokonais-
haitan määrittämiseksi käyttämällä seuraa-
vaa laskukaavaa: 
 

           A x B 
K = A + B  –   ––––––– 
                20 

 
Kaavassa K tarkoittaa kokonaishaitan 
luokkaa sekä A suurempaa ja B pienempää 
tai toista yhtä suurta  haittaluokkaa. Kol-
men vamman ja sairauden yhteinen haitta-
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luokka saadaan käyttämällä kaavassa luku-
na A edellä mainituin tavoin yhdistettyä 
kahden vamman tai sairauden haittaluok-
kaa ja sijoittamalla luvuksi B pienin tai 
kolmas saman suuruinen haittaluokka. Jos 
vammoja tai sairauksia on useampia kuin 
kolme, laskutoimitus toistetaan vastaavalla 
tavalla käyttäen lukuna B aina seuraavaksi 
pienintä haittaluokkaa. Laskukaavaa käy-
tettäessä haittaluokkaa tarkoittava luku 
pyöristetään  lähimpään kokonaislukuun. 

Edellä 4 momentissa säädettyä laskukaa-
vaa ei käytetä laskettaessa yhteen haitta-
luokkia vammoista ja sairauksista, jotka 
kohdistuvat samanaikaisesti toisiaan kor-
vaaviin parillisiin elimiin tai sekä näkö- et-
tä  kuuloaistiin. 

Jos haittaa ei voida määrittää edellä täs-
sä pykälässä säädetyin tavoin tai siten  
määritetty haittaluokka poikkeaa olennai-
sesti haitasta, joka tapaturmasta aiheutuu 
yleisen toiminnanvajauksen perusteella ar-
vioituna, haittaluokka arvioidaan yleisen 
toiminnanvajauksen perusteella. 

Tapaturmasta aiheutuva kokonaishaitan 
haittaluokka ei voi olla suurempi kuin 20. 

 
 
 
 18 c § 

Tarkemmat säännökset vammojen ja sai-
rauksien  haitan arvioinnista ja haitta-
luokista annetaan haittaluokituksessa, josta 
säädetään sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella. 
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 18 d § 
Haittarahan suuruus vuodessa määräytyy 

vamman haittaluokan perusteella 28 §:n 
6 momentissa säädetystä vähimmäisvuosi-
työansiosta alla olevan taulukon mukaan. 

 Haittaluokka  Määrä prosentteina 
 28 §:n 6 momentissa 

 tarkoitetusta raha- 
 määrästä 

   1    1,15 

   2    2,27 

   3    3,36 

   4    4,42 

   5    5,45 

   6    6,45 

   7    7,42 

   8    8,36 

   9    9,27 

 10  10,15 

 11  13 

 12  16 

 13  19 

 14  22 

 15  25 

 16  32 

 17  39 

 18  46 

 19  53 

 20  60 

   

 
 
 18 e § 

Haittaluokkiin 1—10 kuuluvista vammois-
ta tai sairauksista suoritetaan haittaraha-
korvaus kertakaikkisena. Haittaluokkiin 
11—20 kuuluvista vammoista ja sairauksis-
ta suoritetaan haittarahakorvaus työnteki-
jän valinnan mukaan joko jatkuvana tai 
kertakaikkisena. 

Vammoista ja sairauksista, joille on lää-
ketieteellisen kokemuksen mukaan ominais-
ta, että ne pahenevat ja johtavat nopeasti 
kuolemaan, suoritetaan  haittaluokkaa 10 
vastaava  kertakaikkinen  korvaus.  Haitta-



 HE 224/2009 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

25 

luokan  ylittäessä 10 haittaraha suoritetaan 
jatkuvana sen haittaluokan mukaisesti, joka 
lääketieteellisen kokemuksen mukaan on 
ennakoitavissa ottaen huomioon vamman 
tai sairauden pahentuminen. Jatkuvasta 
haittarahasta ei vähennetä kertakaikkisena 
maksetun haittarahan pääoma-arvoa. 

Kertakorvaus lasketaan haittarahan pää-
oma-arvoa  vastaavaksi  pääomaksi  huo-
mioon ottaen  työntekijän tilastollisin pe-
rustein arvioitu keskimääräinen jäljellä 
oleva elinikä tapaturman sattuessa. Sosiaa-
li- ja terveysministeriön asetuksella sääde-
tään pääomituksen laskentaperusteista. 

Jos haittaluokka myöhemmin vamman tai 
sairauden pahentumisen takia nousee vä-
hintään yhdellä, työntekijällä on oikeus 
saada uudelleen haittarahaa muuttuneiden 
olosuhteiden mukaisesti. Maksettavasta 
haittarahasta vähennetään tällöin 2 mo-
mentissa säädettyä poikkeusta lukuun otta-
matta maksettua pääoma-arvoa vastaava 
haittarahan määrä. 

Jos työntekijä haluaa myöhemmin vaihtaa 
jatkuvana maksettavan haittarahakorvauk-
sensa kertakorvaukseksi, hänellä on 
2 momentissa säädettyä poikkeusta lukuun 
ottamatta oikeus tähän vaihtoon. Tällöin 
haittarahakorvaus vaihdetaan sen pääoma-
arvoa vastaavaksi pääomaksi.  Kertakorva-
us lasketaan haittarahan pääoma-arvoa 
vastaavaksi pääomaksi huomioon ottaen 
työntekijän tilastollisin perustein arvioitu 
keskimääräinen jäljellä oleva elinikä ajan-
kohtana, jolloin jatkuvana maksettu haitta-
raha vaihdetaan kertakorvaukseksi. Sosiaa-
li- ja terveysministeriön asetuksella sääde-
tään pääomituksen laskentaperusteista. 

 
 
 
 

29 § 
Tämän lain mukaisen  vakuutuksen voi 

myöntää sellainen vakuutusyhtiö, jolla  on 
oikeus harjoittaa vakuutusyhtiölain 
(1062/1979)  tai  ulkomaisista vakuutusyh-
tiöistä annetun lain (398/1995) mukaan suo-
malaisten vakuutusyhtiöiden ja vakuutus-
yhdistysten sekä Suomessa toimivien ulko-
maisten vakuutusyhtiöiden vakuutusluokis-
ta annetun sosiaali- ja terveysministeriön 

29 § 
Tämän lain mukaisen vakuutuksen voi 

myöntää sellainen vakuutusyhtiö, jolla on 
oikeus harjoittaa vakuutusyhtiölain 
(521/2008)  tai  ulkomaisista   vakuutusyh-
tiöistä annetun lain (398/1995) mukaan va-
kuutusluokista annetun lain (526/2008) 
2 §:n 1 momentissa mainittua vahinkova-
kuutusluokan 1 mukaista vakuutusta Suo-
messa. 
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päätöksen (858/1995) 1 §:n 1 kohdassa mai-
nitun vahinkovakuutusluokan 1 mukaista 
vakuutusta Suomessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    
kuuta 20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa sattunei-
siin tapaturmiin sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä. 

 
 


