Hallituksen esitys haittarahakorvauksen perusteista
Hallitus on 16.10.2009 antanut esityksen HE 224/2009 tapaturmavakuutuslain muuttamisesta, jolla
tarkennetaan ja selkeytetään haittarahan perusteita. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2010.
Esityksen tavoitteena on, että tapaturmavakuutuslakiin perustuva työtapaturmavakuutuksen haittaluokitus
saatetaan vastaamaan lääketieteessä tapahtunutta kehitystä ja että haitan arvioinnissa voidaan ottaa
huomioon eri tyyppisten toiminnanvajausten muuttunut painoarvo nyky-yhteiskunnassa.
Esityksessä ehdotetaan, että tapaturmavakuutuslain haittarahakorvauksen määräytymistä 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, minkälaista vahinkoa tapaturmavakuutuslain mukaisella
haittarahakorvauksella on tarkoitettu korvattavaksi, mitä tarkoitetaan haittarahakorvauksen perusteena
olevalla pysyvällä yleisellä haitalla ja miten työtapaturmien aiheuttamien erilaisten vammojen ja
sairauksien ja ammattitautien aiheuttama haitta määräytyy.
Nykyiseen tapaan yleisellä haitalla tarkoitettaisiin tapaturman aiheuttamaa toimintakyvyn alentumista.
Toimintakykyä verrattaisiin samanikäisen terveen henkilön toimintakykyyn ottamalla huomioon rajoitukset,
joita vammasta tai sairaudesta huomioon ottaen sen laatu ja vaikeusaste yleensä aiheutuu jokapäiväisessä
elämässä. Toimintakykyä arvioitaessa ei otettaisi huomioon vahingoittuneen työntekijän yksilöllisiä
olosuhteita tai vaikutusta työkykyyn.
Ehdotettavassa laissa on säännökset mm. siitä, miten kipu otettaisiin huomioon haitan arvioinnissa ja 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.
Esityksen mukaan haittarahaa korotetaan muuttuneiden olosuhteiden mukaisesti, jos haittaluokka
myöhemmin vamman tai sairauden pahentumisen takia nousee vähintään yhdellä nykyisen kahden sijasta.
Haittarahan määrään tai maksamiseen ei ehdoteta asiallisia muutoksia.
Uusi haittaluokitus eli tarkemmat säännökset, joilla erilaisten vammojen ja sairauksien aiheuttama yleinen
haitta suhteutetaan vamma- ja sairauskohtaisesti toisiinsa jakamalla ne 20 haittaluokkaan, annetaan lain
tultua voimaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tapaturmavakuutuslain 18 a ja 18 b § sekä lisättäväksi lakiin uudet
18 c—18 e §.
Hallituksen esitys on valmisteltu TVL:n haittaluokituksen tarkistamistyöryhmän ehdotuksen 6.6.2008 ja siitä
saatujen lausuntojen pohjalta.
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