Tapaturmavakuutuslain muutokset 1.1.2008
Tapaturmavakuutuslain ja ammattitautilain muutokset on vahvistettu 21.12.2007 presidentin
esittelyssä.
Muutokset on hyväksytty hallituksen esityksen (HE 138/2007) mukaisina. Muutokset tulevat
voimaan 1.1.2008.
Linkki: Lainmuutostekstit säädöskokoelmassa.
1. Pitkän latenssiajan ammattitautien rahoitus (tapaturmavakuutuslaki 60 b §)
Uusien pitkän latenssiajan ammattitautien korvaukset rahoitetaan vastaisuudessa vuosittain
jakojärjestelmällä. Tällaisia ovat ammattitaudit, joissa altistuksesta, joka on voinut viimeksi
aiheuttaa ammattitaudin, on taudin ilmetessä kulunut vähintään viisi vuotta. Näiden ammattitautien
korvauskustannuksia ei enää rahastoida etukäteen, vaan ne jaetaan vuosittain lakisääteistä
tapaturmavakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden vastattaviksi vakuutusmaksutulon
osoittamassa suhteessa määräytyvällä jakojärjestelmämaksulla.
Tämä rahoitusjärjestely koskee vain sellaisia ammattitauteja, joissa altistusta, joka on viimeksi
voinut aiheuttaa ammattitaudin, on ollut lain voimassa ollessa eli 1.1.2008 alkaen.
2. Vakuutusmaksun perusteet (tapaturmavakuutuslaki 35 §)
Tapaturmavakuutuslain vakuutusmaksusäännöksiin on kirjattu selkeästi käytännössä jo pääosin
omaksuttu periaate, jonka mukaan vakuutusyhtiöllä on oltava erilliset vakuutusmaksuperusteet
kullekin tapaturmavakuutuslain mukaiselle vakuutusmuodolle.
3. Terveystietojen luovuttaminen ja korvaus tietojen luovutuskustannuksista (tapaturmavakuutuslaki
64 b §)
Pakollisen tapaturmavakuutusjärjestelmän toiminnan takaamiseksi tarkennetaan tapaa, jolla
tapaturma- ja ammattitautipotilaiden terveystietoja luovutetaan sekä tietojen luovuttamisesta
aiheutuvia kustannuksia korvataan. Terveydentilaa koskevat tiedot luovutetaan
vakuutusjärjestelmälle siten kuin pyytäjä on luovutuspyynnössään yksilöinyt. Vakuutusjärjestelmä
suorittaa saamistaan terveystiedoista tietojen luovuttajalle kohtuullisen korvauksen tietojen
luovuttamisesta aiheutuneesta työstä ja kustannuksesta.
Muutos koskee sitä, miten luovutettavia tietoja toimitetaan, ei luovutettavien tietojen sisältöä.
Vammautuneen henkilön terveystiedot ovat välttämättömiä tapaturmakorvausjärjestelmän
toimeenpanolle. Terveystietojen sisällöstä vastaa edelleen lääkäri.
4. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton korvauskustannukset jakojärjestelmään(tapaturmavakuutuslaki
60 b §)
Vakuuttamattomista työtapaturmista ja asuin- ja oleskelupaikkakunnan vakuutuslaitoksen tehtävistä
Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle aiheutuvat korvauskustannukset siirretään jakojärjestelmällä
vuosittain rahoitettaviksi.
5. Suullinen käsittely tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa (tapaturmavakuutuslaki 53
§)

Suullinen käsittely on toimitettava tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa, kun
yksityinen asianosainen sitä pyytää. Suullinen käsittely voidaan jättää toimittamatta, jos vaatimus
jätetään tutkimatta tai hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun vuoksi tai muusta
syystä ilmeisen tarpeeton. Suullinen käsittely on tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa
ollut aiemmin mahdollista vain asian selvittämiseksi. Muutos yhdenmukaistaa kuulemisen
edellytykset muiden sosiaalivakuutusjärjestelmien kanssa.

Lisäksi tapaturmavakuutuslakiin (28 §, 53 i §, 60 §), ammattitautilakiin (3 a §) ja
tapaturmavakuutuslain muuttamisesta annetun lain 1365/2004 voimaantulosäännökseen on tehty
eräitä työntekijän eläkelaista sekä uudesta kansaneläkelaista ja tilintarkastuslaista johtuvia lähinnä
teknisiä muutoksia.
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