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TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2015
Takon kokoonpano:
Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (Tako) kokoonpano on ollut v. 2015 seuraava:
Jäsenet:
Mika Mänttäri
Elina Holmas
Marko Jortikka
Madeleine Jackson
Antti Tanskanen
Riitta Wärn
Erkki Auvinen
Minna Tanska

puheenjohtaja
lakimiesjäsen, I varapuheenjohtaja
lakimiesjäsen, II varapuheenjohtaja
lakimiesjäsen, III varapuheenjohtaja
työnantajia edustava työmarkkinajäsen
työnantajia edustava työmarkkinajäsen
työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustava työmarkkinajäsen
työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustava työmarkkinajäsen

Katri Haukkovaara
Inka Holm
Henrika Hollstén
Niina Laakso
Kimmo Pörsti
Kirsi Salo
Janne Ruotsalainen
Kirsi Terhemaa
Mika Kärkkäinen
Mikko Räsänen
Jaana Meklin
Sinikka Näätsaari
Riitta Työläjärvi

lakimiesjäsenen varamies
lakimiesjäsenen varamies
lakimiesjäsenen varamies
lakimiesjäsenen varamies, IV varapuheenjohtaja
lakimiesjäsenen varamies (25.6.2015 saakka)
lakimiesjäsenen varamies
lakimiesjäsenen varamies
lakimiesjäsenen varamies
työnantajia edustava varamies
työnantajia edustava varamies
työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustava varamies
työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustava varamies
työntekijöitä ja toimihenkilöitä edustava varamies

Lääkäriasiantuntijat:
Janne Leinonen
Ari Kaukiainen
Ilkka Torstila
Jan Schugk
Kari Haring

lääkäriasiantuntija, puheenjohtaja
lääkäriasiantuntija, I varapuheenjohtaja
lääkäriasiantuntija
lääkäriasiantuntija
lääkäriasiantuntija

Mikael Hedenborg
Reijo Selonen
Juha Öhman

lääkäriasiantuntijan varamies, II varapuheenjohtaja
lääkäriasiantuntijan varamies, III varapuheenjohtaja
lääkäriasiantuntijan varamies

Tapaturma-asiain korvauslautakunta on lakisääteinen elin, jonka tehtävänä on edistää tapaturmavakuutuslain mukaisen korvaustoimen yhtenäisyyttä
antamalla yleisohjeita ja lausuntoja. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan toimintaa sääntelevät tapaturmavakuutuslain (608/1948) 30 b § 1 mom, 30 c ja
30 d §, valtioneuvoston asetus tapaturma-asiain korvauslautakunnasta (965/2002) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus asioista, joista vakuutuslaitoksen on pyydettävä tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunto (873/2002).
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Takon kehittäminen:
Vuonna 2015 jatkettiin Takon kehittämistä toteuttamalla v. 2012 laaditussa kehittämissuunnitelmassa esitettyjä ehdotuksia. Tavoitteena on ollut, että Takon laajemmat kehityshankkeet valmistavat Takon vastaanottamaan vuoden 2016 alusta voimaan tulevan
uuden työtapaturma- ja ammattitautilain asettamat haasteet.
Osana kehittämissuunnitelman toteuttamista kuluneen vuoden aikana toteutettiin myös
laajoja ICT-hankkeita (Tako Web Change 1 ja 2 – projektit). Vuonna 2014 aloitetun Tako Web Change 1 – projektin aikana uudistetut järjestelmät otettiin käyttöön 12.5.2015.
Projektin yhteydessä uudistettiin Takon toimistojärjestelmä sekä tehtiin käytettävyysparannuksia jäsenjärjestelmään ja Vakuutuslaitos-extraan. Vakuutuslaitos-extraa muutettiin
myös siten, että vakuutuslaitokset voivat lähettää kaikki lausuntopyyntöön liittyvät asiakirjat Takolle sähköisesti. Tämä järjestelmämuutos oli tärkeä askel kohti kokonaan sähköistä lausuntopyyntömenettelyä. Järjestelmämuutosten jälkeen suurin osa Takolle toimitetuista lausuntopyynnöistä on ollut kokonaan sähköisiä, vaikka vakuutuslaitoksille
annettiin mahdollisuus toimittaa lausuntopyyntöihin liittyvät asiakirjat vielä paperisina
31.12.2015 päättyvän siirtymäajan loppuun.
Vuoden 2015 aikana toteutettiin myös Tako Web Change 2 – projekti, jossa rakennettiin
sähköinen lääkärijärjestelmä, palkkioiden laskentajärjestelemä ja uudistettiin tilastoja ja
raportteja. Näiden valmistuttua Tako siirtyy kokonaan sähköiseen lausuntopyyntökäsittelyyn.
Takon uusi palkkiosääntö otettiin käyttöön 12.5.2015 alkaen.

Takon toiminta:
Tako piti kuluneen toimintavuoden aikana 56 (v.2014 62) varsinaista kokousta. Lisäksi
pidettiin 6 (3) kuukausikokousta ja yksi teemakokous, joissa käsiteltiin periaatteellisia
kysymyksiä sekä ohjeistusasioita.
Lisäksi Tako piti myös yhden kokouksen Vakuutuskuntoutus VKK:n edustajien kanssa
ajankohtaisista asioista.
Takon lääkäriasiantuntijat pitivät 40 (41) varsinaista kokousta ja 7 (9) kuukausikokousta.

Takon ohjeet:
Vuoden 2015 aikana annettiin 8 (6) kiertokirjettä. Kiertokirjeiden luettelo on toimintakertomuksen liitteenä. Lisäksi annettiin 4 (2) tiedotetta Takon yleisistä asioista, yksittäisistä ratkaisuista ja Takon kokoonpanossa tapahtuneista muutoksista.

Lausuntopyyntöasiat:
Takolle saapui vuoden 2015 aikana 1.502 lausuntopyyntöasiaa (v. 2014 1.489).
Vuoden 2015 aikana Tako ratkaisi 1.523 lausuntopyyntöasiaa, kun vuonna 2014 ratkaistuja asioita oli 1.447. Ratkaistuissa asioissa kolmen suurimman asiaryhmän järjestys
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muuttui verrattuna vuoteen 2014. Ammatillinen kuntoutus nousi suurimmaksi asiaryhmäksi (302 lausuntoa) ja tapaturmaeläkkeen muutos (249 lausuntoa) toiseksi suurimmaksi asiaryhmäksi. Vuosityöansio oli jälleen kolmanneksi suurin asiaryhmä (243 lausuntoa).
Takon lausunnoista 28.8 % (29,4 %) oli toisen sisältöinen kuin vakuutuslaitoksen päätösehdotus. Keskimääräistä poikkeamisprosenttia huomattavasti suurempi prosentti oli
esimerkiksi vuosityöansiota ja alistusasioita koskevilla lausuntopyyntöasioilla. Vuosityöansioasioiden muutosprosentti selittyy muun muassa sillä, että Takolle tulevat vuosityöansion lausuntopyyntöasiat ovat usein arviointitapauksia ja osa muutoksista on laskuteknisiä.
Vuoden 2015 aikana täydennyspyyntöjä tehtiin 185 (200) kappaletta. Eniten pyydettiin
täydennystä tapaturmaeläkkeen muutosta (v. 2015 41, v. 2014 39) ja ammatillista kuntoutusta (v. 2015 30, v. 2014 35) koskevissa lausuntopyyntöasioissa. Täydennyspyynnöt
koskevat pääasiassa puuttuvia asiakirjoja ja lausuntopyyntölomakkeen täyttämisen puutteita.
Lausuntopyyntöasioihin liittyviä lisäselvityspyyntöjä Tako lähetti 222 (236) kappaletta.
Eniten lisäselvitystä pyydettiin vuosityöansiota (v. 2015 79, v. 2014 85) ja ammatillista
kuntoutusta (v. 2015 36, v. 2014 51) koskevissa asioissa.
Lausuntopyyntöasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 23,1 (22,3) päivää.
Vakuutuslaitos-extran, jäsenjärjestelmän ja lääkärijärjestelmän sisältämässä lausuntorekisterissä oli vuoden 2015 lopussa 527 (524) tapausta, joista 375 oli lausuntoratkaisuja ja
152 ansioihin liittyviä tiedotetapauksia.

Liite

Kiertokirjeluettelo vuodelta 2015

Tapaturma-asiain korvauslautakunta on lakisääteinen elin, jonka tehtävänä on edistää tapaturmavakuutuslain mukaisen korvaustoimen yhtenäisyyttä
antamalla yleisohjeita ja lausuntoja. Tapaturma-asiain korvauslautakunnan toimintaa sääntelevät tapaturmavakuutuslain (608/1948) 30 b § 1 mom, 30 c ja
30 d §, valtioneuvoston asetus tapaturma-asiain korvauslautakunnasta (965/2002) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus asioista, joista vakuutuslaitoksen on pyydettävä tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausunto (873/2002).

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNAN KIERTOKIRJEET 2015

Kiertokirje 1/2015 Tapaturma-asiain korvauslautakunnan toiminnasta vuonna 2014
Kiertokirje 2/2015 Ammattitautina hyväksytyn plakkitaudin korvausperiaatteet
Kiertokirje 3/2015 Haittarahan kertakorvauksen lisäkorvaus
Kiertokirje 4/2015 Muutoksenhaun menettelytapoja koskevan kiertokirjeen 5/2011 muutos
kuulemisen kohdentamisen osalta
Kiertokirje 5/2015 Työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016 – Ammatillisen
kuntoutuksen korvaustoimen ohje
Kiertokirje 6/2015 Niveleen pistettävän hyaluronaatin korvattavuudesta lakisääteisestä
tapaturmavakuutuksesta
Kiertokirje 7/2015 Työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016 – Uudet asetukset
korvauslautakunnasta ja lausunnon pyytämisestä
Kiertokirje 8/2015 Työtapaturma- ja ammattitautilaki voimaan 1.1.2016 – Muutoksia tapaturmaasiain korvauslautakunnan ohjeistuksessa

