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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

1161/2011

tapaturmavakuutuslain 35 a §:ssä tarkoitetusta tilastohistoriasta

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tapaturmavakuutuslain
(608/1948) 35 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 647/2010:

1 §

Tilastohistoriaan kuuluvat tiedot

Tapaturmavakuutuslain (608/1948)
35 a §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitettuun tilas-
tohistoriaan kuuluvat tiedot annetaan viideltä
viimeiseltä täydeltä sekä kuluvalta kalenteri-
vuodelta siten kuin 2—6 §:ssä säädetään. Jos
vakuutus on ollut yhtiössä tätä lyhyemmän
ajan, tiedot annetaan vastaavasti vakuutuksen
voimassaoloajalta.

2 §

Palkkatiedot

Tapaturmavakuutuslain 35 a §:n 1 ja 3 mo-
mentissa tarkoitettuun tilastohistoriaan kuulu-
vat palkkatiedot eritellään Tapaturmavakuu-
tuslaitosten liiton tapaturmavakuutuslain
35 e §:n nojalla ylläpitämän riskiluokituksen
edellyttämän toimialaa tai teetettyä työtä kos-
kevan tiedon mukaisesti viimeiseltä täydeltä
ja kuluvalta kalenterivuodelta. Aikaisemmilta
vuosilta toimitetaan vain vakuutusmaksun
perusteena käytettyjen palkkojen vuosittainen
yhteismäärä.

Palkat ilmoitetaan lopullisina palkkoina.
Jos lopullista palkkatietoa ei ole käytettä-
vissä, ilmoitetaan ennakkopalkkatieto.

3 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) ohimenevillä korvauksilla tapaturmava-

kuutuslain 17 §:n mukaista päivärahaa, 15,
15 a ja 15 b §:n mukaista sairaanhoidon kus-
tannusten korvausta, 17 a §:n mukaista fysi-
kaalisen hoidon aikaista ansionmenetyskor-
vausta, 14 §:n 3 ja 4 momentin, 41 §:n 5 mo-
mentin ja 46 §:n 3 momentin mukaisia kulu-
korvauksia sekä 20 b §:n mukaisia kodinhoi-
don lisäkustannuksia;

2) pysyvillä korvauksilla tapaturmavakuu-
tuslain 18 §:n mukaista tapaturmaeläkettä,
18 a §:n mukaista haittarahaa, 20 §:n mu-
kaista haittalisää, 20 a §:n mukaista vaate- ja
opaskoiralisää, 23 §:n mukaista perhe-elä-
kettä ja hautausapua sekä tapaturmavakuutus-
lain nojalla korvattavasta kuntoutuksesta an-
netun lain (625/1991) 6 ja 7 §:n nojalla kor-
vattavia kuluja;

3) varauksilla pysyvien korvausten vakuu-
tusyhtiön tekemiä vahinkokohtaisia varauk-
sia, jotka ovat keskeneräisiä siten, että niiden
määräämisessä käytetyt vahingoittunutta kos-
kevat tiedot eivät ole vakuutusyhtiön arvion
mukaan vielä lopulliseksi katsotussa määrin
vakiintuneet; ja

4) pääomilla pysyvien korvausten vakuu-
tusyhtiön tekemiä vahinkokohtaisia varauk-



sia, jotka voidaan vahvistaa, koska niiden
määräämisessä käytetyt vahingoittunutta kos-
kevat tiedot ovat vakuutusyhtiön arvion mu-
kaan jo lopulliseksi katsotussa määrin vakiin-
tuneet.

4 §

Vahinko- ja korvaustiedot

Vahinko- ja korvaustiedot jaotellaan am-
mattitauteihin, työmatkalla sattuneisiin työta-
paturmiin ja muihin työtapaturmiin. Tapatur-
mavakuutuslain mukaiset korvaukset ilmoite-
taan eriteltyinä maksettuihin ohimeneviin
korvauksiin, maksettuihin pysyviin korvauk-
siin sekä pysyvän korvauksen osalta varauk-
siin ja pääomiin. Lisäksi ohimenevistä korva-
uksista ilmoitetaan erikseen maksetut päivä-
rahat koko toimitettavalta tilastojaksolta, jos
vakuutuksenottajan viimeisen täyden kalente-
rivuoden palkkasumma ylittää 1 500 000 eu-
roa.

Korvaustiedot tulee eritellä kalenterivuo-
sittain ristiintaulukoituna. Maksetut korvauk-
set ilmoitetaan vahingon sattumisvuotta vas-
taten jaoteltuna niille kalenterivuosille, joina
ne on maksettu. Pääomat ja niiden myöhem-
mät korjaukset ilmoitetaan pääomina vahin-
gon sattumisvuotta vastaten jaoteltuna niille
kalenterivuosille, joina pääoma tai sen myö-
hempi korjaus on vahvistettu. Varaukset il-
moitetaan vahingon sattumisvuotta vastaten
niille kalenterivuosille, joina vahingosta on
ollut olemassa varaus.

Maksetuissa pysyvissä korvauksissa ei il-
moiteta pääomista vahvistamisvuoden jäl-
keen maksettuja korvauksia. Maksettujen
korvausten, varausten ja pääomien määrä il-
moitetaan niihin kohdistuvat takautumisoi-
keuteen perustuvat saamiset ja tapaturmava-
kuutuslain 60 b §:n mukaiset jakojärjestelmä-
korvaukset vähennettyinä. Vastaavasti vähen-
netään ne työnantajan itse maksamat omavas-
tuut, jotka on maksettu ennen 1 päivää tam-
mikuuta 2012 sattuneiden työtapaturmien tai
ilmenneiden ammattitautien johdosta.

Varaukset ilmoitetaan kunkin kalenteri-
vuoden viimeisen päivän tilanteen mukai-
sena. Pääomat ja niiden korjaukset ilmoite-
taan vahvistamisvuotta tai korjauksenteko-
vuotta vastaten kalenterivuoden viimeisen

päivän tilanteen mukaisena. Kuluvan suori-
tusvuoden maksetut korvaukset, pääomat ja
varaukset ilmoitetaan viimeisimmän saata-
villa olevan tiedon mukaisina.

Vahinkojen lukumäärä ilmoitetaan sattu-
misvuosittain. Lisäksi ilmoitetaan sattumis-
vuosittain niiden vahinkojen lukumäärä,
joista on tehty varaus tai vahvistettu pääoma.

5 §

Yksilöinti- ja vakuutustiedot

Tilastohistoriaan kuuluvat tiedot annetaan
vakuutuskohtaisesti. Vakuutuksesta ilmoite-
taan myös:

1) vakuutusyhtiö;
2) vakuutusnumero;
3) vakuutuksenottajan nimi ja osoite;
4) vakuutuksenottajan Y-tunnus;
5) vakuutuksen alkamispäivä;
6) vakuutusyhtiö, josta vakuutus on siirty-

nyt;
7) vakuutuksen päättymispäivä; ja
8) vakuutusyhtiö, jonne vakuutus on siirty-

nyt.
Edellä 1 momentin 5 ja 6 kohdassa maini-

tut tiedot annetaan, jos vakuutus ei ole ollut
tiedot antavassa vakuutusyhtiössä viittä edel-
tävää kalenterivuotta. Saman momentin 7 ja 8
kohdassa mainitut tiedot annetaan, jos vakuu-
tus on päättynyt tiedot antavassa vakuutusyh-
tiössä.

Tilastohistoriassa on ilmoitettava se päivä,
jona tilastopyyntö on tietojärjestelmään tehty
(tilastopäivämäärä).

Palkkatiedon osalta ilmoitetaan myös, jos
on käytetty 2 § 2 momentin mukaisesti en-
nakkopalkkatietoa tai jos lopullinen palkka-
tieto on arvioitu. Palkka- ja korvaustiedot
ilmoitetaan yhden euron tarkkuudella.

6 §

Tilastohistorian toimittamistapa

Edellä 1—5 §:ssä tarkoitetut tiedot toimite-
taan liitteiden 1 ja 2 mukaisesti esitettyinä.
Vakuutusyhtiön tulee toimittaa tiedot käyt-
täen sähköistä tiedonsiirtomenetelmää. Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitto määrittelee käy-
tettävän sähköisen tiedonsiirtomenetelmän

2 1161/2011



sekä siinä välitettävän sähköisen sanoman.
Vakuutusyhtiöt ilmoittavat Tapaturmava-

kuutuslaitosten liitolle niiden yhtiönsä laki-
sääteistä tapaturmavakuutusta hoitavien yksi-
köiden yhteystiedot, jotka yhtiön puolesta
keskitetysti pyytävät tietoja ja joille tiedot
toimitetaan.

Vakuutusyhtiön on ilmoitettava Tapatur-
mavakuutuslaitosten liitolle 4 §:ssä tarkoitet-
tujen varausten ja pääomien laskemisessa
käytetty korko varauksen ja pääoman suori-
tusvuotta vastaten. Jos korko riippuu suori-
tusvuoden lisäksi sattumisvuodesta tai
muusta seikasta, tämä tulee ilmetä ilmoituk-
sesta. Vakuutusyhtiön on toimitettava korko-
tieto Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle suo-
ritusvuotta vastaavan kalenterivuoden kunkin
vuosineljänneksen loppuun mennessä. Tapa-
turmavakuutuslaitosten liitto julkaisee nämä
tiedot keskitetysti vakuutusyhtiöiden käytet-
täväksi.

7§

Palkkatietojen toimittaminen vakuutuksen
irtisanomisen yhteydessä

Vakuutusyhtiön, jossa vakuutus päättyy,
on toimitettava tilastohistoriaan kuuluvat
kunkin pakollisen vakuutuksen tapaturmava-

kuutuslain 35 a §:n 2 momentissa tarkoitetut
palkkatiedot viimeiseltä täydeltä ja kuluvalta
vakuutuskaudelta vastaanottavalle vakuutus-
yhtiölle kahden viikon kuluessa vakuutuksen
viimeisestä irtisanomispäivästä. Palkkatiedot
eritellään tapaturmavakuutuslain 35 e §:n no-
jalla ylläpidetyn riskiluokituksen edellyttä-
män toimialaa tai teetettyä työtä koskevan
tiedon mukaisesti.

Mitä tietojen toimittamisesta 6 §:n 1 mo-
mentissa säädetään, sovelletaan myös 1 mo-
mentissa tarkoitettujen palkkatietojen toimit-
tamiseen.

8 §

Voimaantulosäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012.

Vakuutusyhtiön on toimitettava tässä ase-
tuksessa mainitut tiedot 6 §:ssä säädetyssä
muodossa käyttäen sähköistä tiedonsiirtome-
netelmää viimeistään 1 päivänä tammikuuta
2013 alkaen. Sitä ennen tiedot voidaan toi-
mittaa siinä muodossa kuin vakuutusyhtiön
tietojärjestelmä sen mahdollistaa. Tätä ase-
tusta sovelletaan myös ennen 1 päivä tammi-
kuuta 2012 sattuneita työtapaturmia ja ilmen-
neitä ammattitauteja koskeviin tietoihin.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2011

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Hallitussihteeri Tiina Muinonen
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Liite 1 
 
 
 
 

Tilastohistoria 

Vakuutusyhtiön nimi 

 

Vakuutuksenottajan nimi Vakuutusnumero  

 Y-tunnus  

Vakuutuksenottajan osoite Tilastopvm  

 Vakuutuksen alkamispvm  

 Edellinen vakuutusyhtiö  

 Vakuutuksen päättymispvm  

 Seuraava vakuutusyhtiö  
 

1. Työtapaturmat / 2. Työmatkatapaturmat / 3. Ammattitaudit / 4. Kaikki yhteensä

Näistä kustakin tehdään oma taulukko (1. – 4.)

 
Vahinkotiedot 
Suoritusvuosi Sattumisvuosi 

          Yhteensä

          

 Ohimenevät korvaukset          

 * josta päivärahaa          

 Pysyvät korvaukset          

 Varaukset          

 Pääomat          

         

          

 Ohimenevät korvaukset          

 * josta päivärahaa          

 Pysyvät korvaukset          

 Varaukset          

 Pääomat          

         

          

 Ohimenevät korvaukset          

 * josta päivärahaa          

 Pysyvät korvaukset          

 Varaukset          

 Pääomat          
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 Ohimenevät korvaukset          

 * josta päivärahaa          

 Pysyvät korvaukset          

 Varaukset          

 Pääomat          

         

          

 Ohimenevät korvaukset          

 * josta päivärahaa          

 Pysyvät korvaukset          

 Varaukset          

 Pääomat          

         

          

 Ohimenevät korvaukset          

 * josta päivärahaa          

 Pysyvät korvaukset          

 Varaukset          

 Pääomat          

         

Yhteensä         

 Ohimenevät korvaukset          

 * josta päivärahaa          

 Pysyvät korvaukset          

         

Vahinkojen lukumäärä          

* joista tehty varaus tai vahvistettu pääoma          

Omavastuu (K= Kyllä/ E= Ei)          

    

Palkkatiedot   

 Vuosi          

 Palkat          

 Lisätieto E/A          

         

 E= Ennakkopalkkasumma      
 A= Arvioitu palkkasumma      
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Liite 2 

 
 
 
Tilastohistoria Asetuksen 2 ja 7 § 
 
Palkkatiedot ammattiluokittain kuluvalta ja viimeiseltä täydeltä kalenterivuodelta 
Kuluva ja edellinen kalenterivuosi omiin taulukkoihinsa 
 
Vakuutusyhtiön nimi   
  
Vakuutuksenottajan nimi  
Vakuutuksenottajan osoite   
Vakuutusnumero   
Y-tunnus   
Toimiala  
 
 
Tiedot ajalta   
  
Ennakkopalkat Kyllä/ Ei 
 
Ammattiluokka (koodi) Ammattiluokan nimi Palkat € 
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