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Laki
työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 58 §, 183 §:n 3 momentti,

184 §:n 2 momentti sekä 260 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

58 §

Päiväraha ensimmäiseltä 28 päivältä

Päiväraha on enintään 28 päivän ajalta vahinkopäivästä lukien sitä lukuun ottamatta sa-
mansuuruinen kuin maksettu sairausajan palkka.

Jos vahingoittuneelle ei ole maksettu sairausajan palkkaa, sairausajan palkkana on mak-
settu vain osa palkasta tai sairausajan palkkaa on lomautuksen tai muun vastaavan syyn
takia maksettu lyhennetyltä työajalta, päiväraha määrätään sen työansion perusteella, joka
vahingoittuneella on ollut lähimmän vahinkopäivää edeltävän yhden tai useamman täyden
palkanmaksukauden aikana, joiden kesto on yhteensä lähimpänä 28 päivää. Jos työsuhde
on jatkunut tätä lyhyemmän ajan, käytetään työsuhteen aikana saatua työansiota.

Jos vahingoittunut vahinkopäivänä on kahdessa tai useammassa työsuhteessa, päivära-
ha määrätään erikseen jokaisen työsuhteen perusteella. Jos hän myös tekee maatalousyrit-
täjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) mukaan vakuutettua työtä tai tämän
lain mukaan vakuutettua muuta yrittäjätyötä, päiväraha on näiden osalta 1/360 maatalo-
usyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain  mukaisen vakuutuksen tai tämän lain mu-
kaisen vapaaehtoisen työajan vakuutuksen vuosityöansiosta vahinkopäivänä. Päivärahan
määrä on edellä mainittujen päivärahojen yhteenlaskettu määrä.

183 §

Vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun määrääminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Mitä vakuutusmaksusta säädetään 169 sekä 172–176 §:ssä, sovelletaan myös 181 ja

182 §:ssä säädettyyn maksuun. Lisäksi, mitä päätöksen tiedoksiantamisesta säädetään
124 §:n 1 momentissa, sovelletaan myös Valtiokonttorin päätökseen.

184 §

Vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneen työnantajan omavastuu

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Mitä vakuutusmaksusta säädetään 172 ja 174 §:ssä, sovelletaan myös 1 momentissa

säädettyyn maksuun. Lisäksi, mitä päätöksen tiedoksiantamisesta säädetään 124 §:n
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1 momentissa, sovelletaan myös Tapaturmavakuutuskeskuksen päätökseen omavastuun
perimisestä.

260 §

Tapaturmavakuutuskeskuksen ja vakuutusyhtiöiden oikeus saada tietoja valvontaa varten

Tapaturmavakuutuskeskuksella ja vakuutusyhtiöllä on oikeus salassapitosäännösten ja
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada työnantajalta, lakisääteistä
vakuutusta toimeenpanevalta vakuutus- ja eläkelaitokselta, viranomaiselta ja muulta ta-
holta, johon julkisuuslakia sovelletaan, tiedot, jotka ovat välttämättömiä tässä laissa sää-
detyn valvontavelvollisuuden täyttämiseksi. Tapaturmavakuutuskeskuksella ja vakuutus-
yhtiöllä on lisäksi oikeus saada mainittua tarkoitusta varten Verohallinnolta joukkotietoi-
na palkan tai muun vastaavan suorituksen maksajien ja tulonsaajien yksilöinti- ja yhteys-
tiedot, tiedot työeläke- ja työttömyysvakuutuksesta, toimialat sekä tiedot maksetuista pal-
koista tai muista vastaavista suorituksista ja niihin liittyvistä työnantajasuorituksista.

Tapaturmavakuutuskeskuksella ja vakuutusyhtiöllä on oikeus saada 1 momentissa tar-
koitetut tiedot, vaikka se ei olisi tietopyynnössään yksilöinyt joukkotietona valvontakäsit-
telyyn otettavia suorituksen maksajia tai vaikka valvontakäsittely ei olisi vielä vireillä.
Valvontatehtävän täytäntöönpanoa varten Tapaturmavakuutuskeskuksella ja vakuutusyh-
tiöllä on oikeus yhdistää ja käsitellä 1 momentissa tarkoitettuja henkilötietoja. Yhdistetty-
jä tietoja voidaan säilyttää viisi vuotta, kuitenkin enintään valvontakäsittelyn päättymi-
seen saakka. Yhdistettyjä tietoja ei saa luovuttaa edelleen muutoin kuin tässä laissa tarkoi-
tettua käyttötarkoitusta varten.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Sen 58 § ja 260 §:n 1 ja 2 mo-
mentti tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Lain 58 §:ää sovelletaan
vahinkotapahtumiin, jotka sattuvat lain voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Tasavallan Presidentti
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