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VALTIONEUVOSTON ASETUS TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNNASTA
1. Yleistä
1.1 Asetuksenantovaltuus
Työtapaturma- ja ammattitautilain 228 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään asian ratkaisemisesta tapaturma-asiain korvauslautakunnassa, lautakunnan päätösvaltaisuudesta ja hallinnosta sekä lausuntopyynnön ja lautakunnan
lausunnon muodosta.
1.2 Tapaturma-asiain korvauslautakunta
Tapaturma-asiain korvauslautakunta on vakuutuslaitoksille suositusluontoisia lausuntoja työtapaturma- ja ammattitautiasioissa antava elin. Sen toiminta perustuu voimassa olevaan tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja 1 päivä tammikuuta 2016 alkaen
uuteen työtapaturma- ja ammattitautilakiin (459/2015). Uudessa laissa ei ole muutettu tapaturma-asiain korvauslautakunnan asemaa tai tehtäviä. Korvauslautakunnan
tehtävänä on edistää tämän lain mukaisen korvauskäytännön yhtenäisyyttä antamalla
yleisohjeita ja lausuntoja. Työtapaturma- ja ammattitautilain 226 §:n mukaan korvauslautakunta toimii Tapaturmavakuutuskeskuksessa, jonka toimintamenoista lautakunnan toiminta rahoitetaan.
Voimassa olevan tapaturmavakuutuslain 30 d §:n 4 momentin nojalla korvauslautakunnan toiminnasta on annettu tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksessa tapaturma-asiainkorvauslautakunnasta (965/2002). Tämä asetus korvaisi siten valtioneuvoston asetuksen 965/2002.
Työtapaturma- ja ammattitautilain 123 §:n mukaan vakuutuslaitoksen on ennen korvausta koskevan päätöksen antamista pyydettävä päätösehdotuksestaan tapaturmaasiain korvauslautakunnan lausunto, jos asiaan sisältyy periaatteellinen oikeudellinen
tai lääketieteellinen tulkintakysymys tai asian käsittely lautakunnassa on muutoin
tarpeen vakuutuslaitosten korvauskäytännön yhtenäisyyden edistämiseksi. Sosiaalija terveysministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset päätösehdotuksista,
joista on pyydettävä lautakunnan lausunto.
1.3 Asian valmistelu
Asetus on valmisteltu virkatyönä sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelussa on
kuultu Tapaturmavakuutuskeskusta.
2. Yksityiskohtaiset perustelut
1§

Päätösvaltaisuus
Pykälässä säädettäisiin korvauslautakunnan päätösvaltaisuudesta vastaavalla tavalla
kuin voimassa olevassa asetuksessa. Päätösvaltaisuus edellyttäisi, että kokouksessa
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ovat läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme jäsentä tai heidän varahenkilönsä. Lisäksi edellytettäisiin, että paikalla on oltava vähintään yksi
työnantajia ja yksi työntekijöitä tai toimihenkilöitä edustava jäsen tai hänen varahenkilönsä. Jos kaikki jäsenet ovat ennen kokousta yksimielisesti yhtyneet esittelijän
ratkaisuehdotukseen, riittäisi päätösvaltaisuuteen se, että kokouksessa ovat läsnä puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä.
2§

Asian ratkaiseminen
Pykälässä säädettäisiin asian ratkaisemisesta vastaavalla tavalla kuin voimassa olevassa asetuksessa. Asiat ratkaistaisiin esittelystä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jokaisella jäsenellä olisi yksi ääni ja äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni
ratkaisisi. Lääketieteellistä arviointia edellyttävissä asioissa olisi ennen lausunnon
antamista kuultava lautakunnan lääkäriasiantuntijaa.

3§

Lausuntopyyntö ja lausunto
Pykälässä säädettäisiin vakuutuslaitoksen tekemän lausuntopyynnön muodosta sekä
korvauslautakunnan antaman lausunnon muodosta. Vastaavaa säännössä ei ole voimassa olevassa asetuksessa, jossa säädetään ainoastaan lausunnon olevan kirjallinen.
Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain 228 §:ssä on menettely säädetty kirjalliseksi. Lausuntopyyntöjen laadun ja riittävän sisällön varmistamiseksi on tarpeen laatia
yhtenäinen asiasisältö lausuntopyynnöille. Sen vuoksi pykälän nojalla lausuntopyyntö tehtäisiin lomakkeella, johon tulisi merkitä vakuutuslaitoksen päätösehdotus asiassa ja kaikki lausunnon antamiseksi tarvittavat olennaiset tiedot. Lomake ja lausuntopyyntöön liitettävät asiakirjat välitettäisiin korvauslautakunnan sähköiseen käsittelyjärjestelmään. Menettely vastaisi nykyistä käytäntöä, jossa lausuntopyyntölomakkeet
on laadittu korvauslautakunnassa ja ne on toimitettu sähköiseen käsittelyjärjestelmään.
Pykälän nojalla myös korvauslautakunnan lausunto annettaisiin vakuutuslaitokselle
tiedoksi lomakkeella sähköisen käsittelyjärjestelmän välityksellä.

4§

Lautakunnan toimisto ja palkkioiden määrääminen
Työtapaturma- ja ammattitautilain 226 §:n mukaan korvauslautakunta toimii Tapaturmavakuutuskeskuksessa. Pykälässä säädettäisiin tarkemmin korvauslautakunnan
organisaatiosta. Tapaturmavakuutuskeskus ottaisi lautakunnan tehtävien suorittamista varten tarvittavan henkilökunnan. Tapaturmavakuutuskeskus myös määräisi ja
suorittaisi lautakunnan jäsenten ja asiantuntijoiden palkkiot.

5§

Työjärjestys
Pykälässä todettaisiin nykyistä asetusta vastaavasti, että korvauslautakunta vahvistaa
työjärjestyksensä, jossa määrätään tarkemmin työskentelyn järjestämisestä lautakunnassa.

6§

Voimaantulo
Asetus tulisi voimaan samasta ajankohdasta kuin työtapaturma- ja ammattitautilaki
eli 1 päivänä tammikuuta 2016.

