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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tapaturmava-
kuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain, ym-
päristövahinkovakuutuksesta annetun lain ja eräiden po-
tilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun 
lain muuttamisesta 

 
 
 
 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
 
 

Esityksessä ehdotetaan yhtenäistettäviksi 
säännökset, jotka koskevat eräiden tapatur-
mavakuutuslain, liikennevakuutuslain, poti-
lasvahinkolain, ympäristövahinkovakuutuk-
sesta annetun lain sekä eräiden potilasvahin-
kokorvausten sitomisesta palkkatasoon anne-
tun lain perusteella maksettavien korotusten, 
korvausten ja maksujen rahoitusta jakojärjes-
telmäperiaatteella. Tällaisia korotuksia, kor-
vauksia ja maksuja ovat muun muassa ansi-
onmenetyksen ja pysyvän haitan korvauksiin 
maksettavat indeksikorotukset sekä ne sai-
raanhoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen 
kustannukset, jotka maksetaan kymmenen 
vuoden kuluttua vahingon sattumisesta. Va-
kuutusyhtiöt osallistuvat jakojärjestelmän ra-
hoittamiseen vuosittain vakuutusmaksutulon-
sa mukaan määräytyvällä jakojärjestelmä-

maksulla. 
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen jako-

järjestelmän toimeenpanoon liittyvistä tehtä-
vistä huolehtisi Tapaturmavakuutuslaitosten 
liitto. Liikennevakuutuksen osalta toimeen-
panotehtävistä huolehtisi Liikennevakuutus-
keskus, potilasvakuutuksen osalta Potilasva-
kuutuskeskus sekä ympäristövahinkovakuu-
tuksen osalta Ympäristövakuutuskeskus. 
Muutokset tehtäisiin tapaturmavakuutusla-
kiin, liikennevakuutuslakiin, potilasvahinko-
lakiin, ympäristövahinkovakuutuksesta an-
nettuun lakiin ja eräiden potilasvahinkokor-
vausten sitomisesta palkkatasoon annettuun 
lakiin. 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2007.  
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Nykyti la  

Lakisääteistä tapaturmavakuutusta (työta-
paturma- ja ammattitautivakuutus) harjoitta-
van vakuutusyhtiön on eräin poikkeuksin ra-
hastoitava etukäteen työtapaturmassa vahin-
goittuneelle ja ammattitautiin sairastuneelle 
työntekijälle ja hänen edunsaajilleen tapa-
turmavakuutuslain (608/1948) mukaan mak-
settavaksi tulevat korvaukset. Sama koskee 
liikennevakuutuslain (279/1959) mukaisen 
liikennevakuutuksen, potilasvahinkolain 
(585/1986) mukaisen potilasvakuutuksen ja 
ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 
(81/1998) mukaisen ympäristövahinkovakuu-
tuksen korvauksia. Merkittävän osan vakuu-
tusyhtiön vastuuvelasta muodostavat näissä 
vakuutuslajeissa vahingoittuneelle tai hänen 
omaisilleen ansionmenetyskorvauksena mak-
settavien elinikäisten eläkkeiden pääoma-
arvot.  

Kaikkia edellä mainittujen lakien mukaisia 
korvauksia ei rahastoida etukäteen, vaan osa 
niistä rahoitetaan niin sanotulla jakojärjes-
telmällä. Jakojärjestelmään kuuluvat korva-
ukset (jakojärjestelmäkorvaukset) katetaan 
niiden vuosittaista tarvetta vastaavalla jako-
järjestelmämaksulla. Vakuutusyhtiöt voivat 
sisällyttää sen vakuutuksenottajilta peri-
määnsä vakuutusmaksuun. Jakojärjestelmän 
käytön tarkoituksena on jättää vakuutusyhti-
ön taseen ulkopuolelle rahastoimattomaksi 
eräksi vakuuttamiskelvottomana pidetty riski, 
joka liittyy ansiotason, elinkustannusten ja 
sairaanhoitokustannusten inflaation pitkän 
aikavälin (vuosikymmeniä) ennustamiseen. 

Jakojärjestelmäkorvauksia ovat edellä mai-
nittujen lakisääteisten vakuutuslajien eläke-
muotoisten korvausten indeksikorotukset se-
kä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja lii-
kennevakuutuksen yli kymmenen vuotta va-
hingon sattumisen jälkeen maksettavat sai-
raanhoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen 
kulukorvaukset samoin kuin eräät muut kor-
vausten korotukset siten kuin kutakin vakuu-
tuslajia koskevissa laeissa säädetään.  

Vuosittain maksettavan eläkkeen määrä on 
sidottu työntekijäin eläkelain (395/1961) 

9 §:ssä säädettyyn työeläkeindeksiin. Mak-
settava eläke muodostuu vahingon sattumis-
hetken ansiotasoon perustuvasta perusmää-
rästä ja sen päälle vuosittain lisättävästä, työ-
eläkeindeksin mukaan kertyvästä indeksiko-
rotuksesta. Indeksikorotukset rahoitetaan ja-
kojärjestelmällä. Vakuutusyhtiön korvaus-
vastuuseen jää eläkkeestä rahastoitavaksi pe-
rusmäärän pääoma-arvo, johon ei sisälly in-
flaatioriskiä. 

Kullakin edellä mainitulla vakuutuslajilla 
on omaan erityislainsäädäntöön perustuva ja-
kojärjestelmä. Maatalousyrittäjien eläkelaitos 
ja Valtiokonttori eivät osallistu jakojärjes-
telmään. 

Kullakin vakuutuslajilla on myös oma kes-
kusyhteisö, jonka jäsenenä jokaisen kyseistä 
vakuutuslajia harjoittavan vakuutusyhtiön on 
lain mukaan oltava ja joka huolehtii vakuu-
tuslajin jakojärjestelmän toimeenpanoon liit-
tyvistä tehtävistä. Keskusyhteisöjä ovat Ta-
paturmavakuutuslaitosten liitto (TVL), Lii-
kennevakuutuskeskus (LVK), Potilasvakuu-
tuskeskus (PVK) ja Ympäristövakuutuskes-
kus (YVK). Jakojärjestelmällä rahoitettavat 
korvaukset ja korotukset suorittaa vahingoit-
tuneelle se vakuutusyhtiö, jonka myöntämän 
vakuutuksen perusteella vahingoittuneella on 
oikeus saada muukin korvaus taikka keskus-
yhteisö silloin, kun se on lain mukaan velvol-
linen korvaamaan vahingon. 
 
1.1. Lakisääteinen tapaturmavakuutus 

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen jako-
järjestelmästä säädetään tapaturmavakuutus-
lain 60 § 6 momentissa. Tarkempia säännök-
siä on annettu asetuksella tapaturmavakuu-
tuslain 60 §:n 6 momentissa tarkoitettujen 
korotusten ja korvausten tasauksen tilittämi-
sestä (1046/1998) sekä sosiaali- ja terveys-
ministeriön päätöksellä vakuutuslaitosten 
osallistumisesta tapaturmavakuutuslain 
60 §:n 6 momentissa tarkoitettuihin korotuk-
siin ja korvauksiin (1085/1998).  

TVL vahvistaa ja ilmoittaa lakisääteistä ta-
paturmavakuutusta harjoittaville vakuutusyh-
tiöille vuosittaisen vakuutusyhtiökohtaisen 
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jakojärjestelmämaksun suuruuden, vakuutus-
yhtiöiden keskenään maksamat jakojärjes-
telmämaksuja ja -korvauksia koskevat en-
nakkotasaukset sekä lopulliset tasaukset. Ja-
kojärjestelmämaksun suuruus perustuu 
TVL:n tekemään arvioon seuraavan vuoden 
jakojärjestelmäkorvausten määrästä. TVL:n 
jakojärjestelmämaksua koskevassa ilmoituk-
sessa otetaan huomioon jakojärjestelmämak-
sujen ja -korvausten erotuksena aiempina 
vuosina syntynyt yli- tai alijäämä (jakojärjes-
telmäsaldo). Maksu jaetaan vakuutusyhtiöi-
den kesken sosiaali- ja terveysministeriön 
päätöksen mukaisesti tapaturmavakuutuslain 
mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksutulon 
osoittamassa suhteessa.  

Työtapaturmavakuutuksen jakojärjestelmä-
korvausten rahoituksessa noudatettavaa me-
nettelyä ja jakojärjestelmäsaldoa koskevat 
säännökset ovat puutteelliset. Menettely pe-
rustuu osin yhteisesti sovittuun käytäntöön.   
 
1.2. Liikennevakuutus 

Liikennevakuutuksen jakojärjestelmästä 
säädetään liikennevakuutuslain 18 b §:ssä. 
Sen mukaan liikennevakuutusta harjoittavien 
vakuutusyhtiöiden on osallistuttava kunakin 
vuonna maksettaviin jakojärjestelmäkorva-
uksiin niiden samana vuonna Suomessa saa-
mien liikennevakuutuksen vakuutusmaksutu-
lojen mukaisessa suhteessa. Tämän toteutta-
miseksi tarvittavat vakuutusyhtiöiden väliset 
korvausten tasaukset suorittaa LVK. 

Kukin vakuutusyhtiö määrittelee itse va-
kuutusmaksujensa hinnoittelun yhteydessä, 
mikä osuus vakuutusmaksuista tarvitaan ja-
kojärjestelmäkorvausten rahoittamiseen. Tätä 
koskevia viranomaissäädöksiä tai LVK:n oh-
jeita ei ole annettu. 
 
1.3. Potilasvakuutus 

Potilasvakuutuksen jakojärjestelmästä sää-
detään eräiden potilasvahinkokorvausten si-
tomisesta palkkatasoon annetun lain 
(255/1987) 3 §:n 2 momentissa. Sen mukaan 
sosiaali- ja terveysministeriö antaa määräyk-
set siitä, miten jatkuvien korvausten indeksi-
korotuksista vakuutusyhtiöille ja Potilasva-
kuutuskeskukselle vuosittain aiheutuvat kulut 
jaetaan vakuutusyhtiöiden ja Potilasvakuu-

tuskeskuksen kesken niiden toiminnan laa-
juus huomioon ottaen. Näitä määräyksiä ei 
ole annettu. Edellä tarkoitettu jako on tapah-
tunut PVK:n jäsenyhtiöiden osallistuessa 
PVK:n sääntöjen mukaisesti PVK:n kulujen 
rahoittamiseen. PVK hoitaa potilasvahinko-
lain 5 §:n nojalla tämän lain mukaisen kor-
vaustoiminnan.  

Potilasvakuutuspoolin jäsenyhtiöittensä lu-
kuun myöntämien vakuutusten (julkinen sek-
tori) osalta pooli määrittelee vakuutusmaksu-
jensa hinnoittelun yhteydessä, mikä osuus 
vakuutusmaksuista tarvitaan jakojärjestelmä-
korvausten rahoittamiseen ja vakuutusyhtiöi-
den myöntämien vakuutusten osalta (yksityi-
nen sektori) kukin vakuutusyhtiö määrittelee 
mainitun osuuden itse. Tätä koskevia viran-
omaismääräyksiä ei ole annettu. Yksityisen 
sektorin osalta mainittua osuutta koskeva tie-
to sisältyy poolin vuosittain suorittamaan ja 
jäsenyhtiöilleen toimittamaan riskitutkimuk-
seen.  
 
1.4. Ympäristövahinkovakuutus 

Ympäristövahinkovakuutuksen jakojärjes-
telmästä säädetään ympäristövahinkovakuu-
tuksesta annetun lain 21 §:n 3 momentissa. 
Sen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 
siitä, miten jatkuvien korvausten indeksiko-
rotuksista vakuutusyhtiöille ja Ympäristöva-
kuutuskeskukselle vuosittain aiheutuvat kulut 
jaetaan vakuutusyhtiöiden ja keskuksen kes-
ken niiden toiminnan laajuuden mukaan. 
Tarkempia määräyksiä ei ole annettu. Mainit-
tuja korotuksia sisältäviä vahinkoja ei myös-
kään toistaiseksi ole ollut.  
 
2.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin 
neuvosto antoivat vuonna 2002 asetuksen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien sovel-
tamisesta (EY N:o 1606/2002; jäljempänä 
IAS-asetus). IAS-asetuksella velvoitetaan jä-
senvaltioiden listautuneet yritykset tietyin 
poikkeuksin laatimaan konsernitilinpäätök-
sensä 1 päivänä tammikuuta 2005 ja sen jäl-
keen alkavilta tilikausilta IAS-/IFRS (Inter-
national financial reporting standards) -
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standardien mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltiot 
voivat sallia tai vaatia, että listautuneet yri-
tykset laativat myös erillistilinpäätöksensä 
IAS-/IFRS-standardien mukaisesti. Jäsenval-
tiot voivat myös sallia tai vaatia, että muutkin 
kuin listautuneet yritykset laativat joko kon-
sernitilinpäätöksen tai erillistilinpäätöksen tai 
molemmat IAS-/IFRS-standardien mukaises-
ti.  

Suomessa listattujen vakuutusyhtiöiden on 
laadittava konsernitilinpäätöksensä IAS-
/IFRS-standardien mukaisesti. Mikäli vakuu-
tusyhtiö ei muodosta konsernia, vakuutusyh-
tiön on laadittava erillistilinpäätöksensä IAS-
/IFRS-standardien mukaisesti. Myös muut 
kuin listatut vakuutusyhtiöt saavat laatia kon-
sernitilinpäätöksensä IAS-/IFRS-standardien 
mukaisesti. Suomalaiset vakuutusyhtiöt eivät 
kuitenkaan edellä mainittua poikkeusta lu-
kuun ottamatta voi soveltaa IAS-/IFRS-
standardeja erillistilinpäätöstensä laatimi-
seen. 

Koska vakuutusyhtiöiden tilinpäätökset 
ovat olleet kansainvälisesti hyvin epäyhtenäi-
siä, International Accounting Standards 
Board (IASB) piti erittäin tärkeänä yhtenäi-
sen kansainvälisen laskentakäytännön luo-
mista. Vakuutussopimusstandardin antami-
nen kuitenkin viivästyi, mistä syystä IASB 
päätti antaa standardin kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisen vaiheen standardi julkistettiin 
maaliskuussa 2004 (IFRS 4-
vakuutussopimukset) ja sitä on sovellettu jo 
vuodelta 2005 laadittuihin IFRS-
tilinpäätöksiin. Toisen vaiheen lopullisen 
standardin valmistelu käynnistyi uudelleen 
keväällä 2004. Lopullinen standardi annetaan 
aikaisintaan vuoden 2009 puolivälissä. IFRS 
4-vakuutussopimusstandardissa määritellään 
vakuutussopimus. Jotta sopimus voidaan kat-
soa vakuutussopimukseksi, edellytetään, että 
siihen sisältyy muun muassa merkittävä va-
kuutusriski. Sopimukset, jotka eivät täytä 
IFRS 4-vakuutussopimuksen määritelmän 
ehtoja, on käsiteltävä tosiasiallisen sisältönsä 
mukaisesti. 

Vakuutusvalvontavirasto antoi 17 marras-
kuuta 2005 kannanoton lakisääteisten vahin-
kovakuutuslajien jakojärjestelmän käsittelys-
tä IFRS -tilinpäätöksessä (81/401/2005). Sen 
mukaan jakojärjestelmä olisi käsiteltävä kir-
janpidossa kokonaan vakuutussopimuksesta 

erillisenä eränä. IAS-standardiin 18.7 sisälty-
vän määritelmän mukaan tuotoilla tarkoite-
taan yhteisön tavanomaisesta toiminnasta ti-
likaudella koituvan taloudellisen hyödyn 
bruttomäärää, joka johtaa oman pääoman li-
säykseen muutoin kuin omistajien tekemistä 
oman pääoman sijoituksista johtuen. Jakojär-
jestelmämaksua ei kannanoton mukaan kat-
sottaisi yhtiön tuloksi IAS-standardin 18.8. 
perusteella, koska se ei ole yhteisön hyväksi 
koituvaa taloudellista hyötyä eikä se kasvata 
omaa pääomaa, vaan se katsottaisiin IAS-
standardin 1.34 kohdan mukaan pääasiallista 
tuloa tuottavan toiminnan oheistoiminnaksi.  

Vakuutusvalvontaviraston kannanoton mu-
kaan on tärkeätä, että tilinpäätöksen laatimis-
periaatteissa kerrotaan jakojärjestelmän 
oleellinen sisältö ja käsittely IFRS-
tilinpäätöksessä. Vakuutusvalvontavirasto pi-
tää lisäksi tarpeellisena kansallisen lainsää-
dännön tarkentamista siten, ettei se jätä tul-
kinnan mahdollisuuksia, miten jakojärjestel-
mään liittyvät vastuut jakautuvat lakisääteis-
ten vakuutusjärjestelmien keskusyhteisöjen 
ja vakuutusyhtiöiden kesken. 

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että 
lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liiken-
nevakuutuksen, potilasvakuutuksen ja ympä-
ristövahinkovakuutuksen jakojärjestelmära-
hoitusta koskevat säännökset uudistettaisiin 
vastaamaan IAS/IFRS standardeista johtuvia 
vaatimuksia.  Ehdotettavat säännökset olisi-
vat mahdollisimman yhdenmukaisia lukuun 
ottamatta eräitä järjestelmäkohtaisista eri-
tyispiirteistä johtuvia poikkeuksia.   

Muutoksilla täsmennettäisiin Vakuutusval-
vontaviraston kannanoton mukaisesti jakojär-
jestelmän luonnetta kutakin vakuutuslajia 
koskevien jakojärjestelmäkorvausten yhtei-
senä ja vakuutusyhtiöiden kesken mahdolli-
simman neutraalina rahoitustapana. Vakuu-
tusyhtiöt suorittaisivat keskusyhteisölle vuo-
sittain jakojärjestelmämaksuna yhtä suuren 
vakuutusmaksutuloonsa suhteutetun osuuden 
ja keskusyhteisö vastaavasti maksaisi kulle-
kin vakuutusyhtiölle sen jakojärjestelmäkor-
vauksiin vuosittain tarvitseman määrän.  

Vakuutusyhtiöiden ja keskusyhteisöjen 
maksettavaksi tulevat suoritukset perustuisi-
vat jakojärjestelmän kohdentumisvuonna 
maksettaviin keskusyhteisön arvioimiin ja 
vahvistamiin ennakoihin sekä lopulliseen 
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maksuun, kun jakojärjestelmämaksujen ja -
korvausten määrä kohdistumisvuoden tilin-
päätöksen jälkeen olisi lopullisesti tiedossa. 

Koska vuosittaisten jakojärjestelmämaksu-
jen ja – korvausten määrät ennusteina eroai-
sivat toistaan, myös niiden erotuksena synty-
vä yli- tai alijäämä (jakojärjestelmäsaldo) ta-
sattaisiin ja maksettaisiin vakuutusyhtiöiden 
vakuutusmaksutulojen suhteessa.  

Ylijäämäinen jakojärjestelmäsaldo kirjat-
taisiin vakuutusyhtiöissä velaksi jakojärjes-
telmälle ja alijäämäinen saldo saatavaksi ja-
kojärjestelmältä. Jakojärjestelmäsaldoa seu-
rattaisiin erikseen ja se otettaisiin huomioon 
tulevien jakojärjestelmämaksujen tasossa si-
ten, että jakojärjestelmäsaldo olisi pidemmäl-
lä aikavälillä mahdollisimman vähän yli- tai 
alijäämäinen.  

Ehdotettu vakuutusmaksutuloon perustuva 
vakuutusyhtiöiden jakojärjestelmämaksun 
jakosuhde takaa samalla sen, että vakuutusla-
jin harjoittamisen lopettanut vakuutusyhtiö 
(niin sanottu run-off yhtiö) ei osallistu jako-
järjestelmän rahoitukseen, koska sille ei kir-
jaudu lainkaan vakuutusmaksutuloa. Jos va-
kuutusyhtiöiden vakuutusmaksutulo jäisi 
odotettua pienemmäksi vakuutusmaksuperus-
teinen jakojärjestelmäsaldoon rekisteröity 
alijäämä myös mahdollistaisi jakojärjestel-
mämaksun tason nostamisen seuraavana 
vuonna.  

Myös vakuutusjärjestelmien keskusyhteisö-
jen vastuulla olevista vahingoista maksetta-
vat jakojärjestelmäkorvaukset sisällytettäisiin 
jakojärjestelmään. 

 
3.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä yhtenäistettäisiin lakisääteisen 
vakuutuksen eri vakuutuslajien jakojärjes-
telmärahoitusta koskevat säännökset ja me-
nettely. Ehdotetut  muutokset myös selkeyt-
täisivät jakojärjestelmän luonnetta rahoitus-
järjestelmänä IFRS -tilinpäätösten kannalta ja 
lisäisivät samalla järjestelmän läpinäkyvyyt-
tä. 

Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa on 
jo nykyisin käytössä saldojärjestelmä. Sen 
vuoksi ehdotuksen vaikutukset jäisivät va-

kuutusmaksutasoon suhteutettujen jakojärjes-
telmämaksujen ennustamiseen ja saldon mää-
räämismenettelyyn liittyviksi.  Koska vakuu-
tusyhtiökohtainen jakojärjestelmämaksu on 
aiempina vuosina perustunut päivärahatapa-
usten mukaiseen vakuutusyhtiöiden keskinäi-
seen jakosuhteeseen, tulee vakuutusyhtiökoh-
tainen vakuutusmaksutaso kuitenkin jossain 
määrin muuttumaan vakuutusmaksuperustei-
seen jakosuhteeseen siirryttäessä. Jakojärjes-
telmämaksujen kokonaistasoon esityksellä ei 
kuitenkaan ole vaikutusta. 

Liikennevakuutuksen osalta esityksellä sää-
dettäisiin nykyisestä poiketen myös siitä, mi-
kä osuus vakuutusmaksuista tarvitaan jako-
järjestelmäkorvausten rahoittamiseen sekä 
siitä, miten muodostuvaa saldoa seuraavina 
vuosina käytetään. Muutokset nykyiseen me-
nettelyyn johtuisivat ainoastaan muodostu-
van saldon määrästä. 

Potilasvakuutuksen ja ympäristövahinko-
vakuutuksen osalta nykyiset säädökset sisäl-
tävät  ainoastaan periaatteen, jonka mukaan  
vakuutusyhtiöt osallistuvat jakojärjestelmä-
korvauksiin. Ehdotukseen sisältyvät tarkem-
mat säännökset. Ehdotuksen mukaan säädet-
täisiin myös siitä, mikä osuus vakuutusmak-
suista tarvitaan jakojärjestelmäkorvausten 
rahoittamiseen sekä siitä, miten muodostuvaa 
saldoa seuraavina vuosina käytetään. Muu-
tokset nykyiseen menettelyyn johtuisivat lä-
hinnä muodostuvan saldon määrästä. Potilas-
vakuutuksen osalta myös vakuutusyhtiöiden 
osuudet jakojärjestelmäkorvauksista tulisivat 
poikkeamaan nykyisen käytännön mukaisista 
sen johdosta, että osuuksien määritysperus-
tetta täsmennettäisiin. 

Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vai-
kutuksia. 
 
4.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä virkatyönä. Valmisteluun ovat 
osallistuneet Vakuutusvalvontaviraston, Ta-
paturmavakuutuslaitosten liiton, Liikenneva-
kuutuskeskuksen, Potilasvakuutuskeskuksen 
ja Ympäristövakuutuskeskuksen edustajat. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Tapaturmavakuutuslaki  

60 b §. Pykälä on uusi ja sillä korvataan 
nykyisen lain 60 §:n 6 momentin säännökset.  
Uuteen pykälään on selkeyden vuoksi koottu 
kaikki jakojärjestelmää koskevat lainsään-
nökset.  

Pykälän 1 momentissa säädetään vakuutus-
yhtiöiden velvollisuudesta osallistua jakojär-
jestelmään ja sen rahoitukseen sekä siitä, mi-
tä korvauksia jakojärjestelmä koskee. Siinä 
myös määritellään jakojärjestelmän rahoituk-
sessa käytettävä vakuutusyhtiöiden keskinäi-
nen jakosuhde, joka on tapaturmavakuutus-
lain mukaisen vakuutuksen tuloslaskelman 
mukainen vakuutusmaksutulo.  

Pykälän 2 momentissa säädetään Tapatur-
mavakuutuslaitosten liiton tehtäväksi ilmoit-
taa vakuutusyhtiöille jakojärjestelmän rahoi-
tuksen perusteena oleva suhdeluku ja luvun 
määrittämisen perusteista. Suhdeluku osoit-
taa kuinka suuri osuus vakuutusyhtiön on 
käytännössä varattava perimästään vakuu-
tusmaksutulosta jakojärjestelmän rahoitusta 
varten. Lisäksi momentissa määritellään py-
kälässä käytettävät keskeiset käsitteet (jako-
järjestelmävuosi, jakojärjestelmämaksut, ja-
kojärjestelmäkorvaukset ja jakojärjestel-
mäsaldo). Tarkemmat säännökset jakojärjes-
telmäsaldon huomioon ottamisesta suhdelu-
kua määrättäessä annettaisiin sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksella.   

Pykälän 3 momentissa säädetään vakuutus-
yhtiökohtaisen jakojärjestelmämaksun mää-
räytymisestä, jakojärjestelmäsaldon kohdis-
tamisesta vakuutusyhtiöille ja saldon luon-
teesta vakuutusyhtiön taseessa.  

Pykälän 4 momentissa säädetään Tapatur-
mavakuutuslaitosten liiton tehtäväksi tehdä 
vuosittain ennakkoarvio liiton ja vakuutusyh-
tiöiden jakojärjestelmävuonna maksettaviksi 
tulevien jakojärjestelmäkorvausten sekä va-
kuutusyhtiökohtaisten jakojärjestelmämaksu-
jen ja  jakojärjestelmäsaldojen määristä. En-
nakkoarvion perusteista säädettäisiin tar-
kemmin sosiaali- ja terveysministeriön ase-

tuksella. 
Pykälän 5 momentissa säädetään liiton teh-

täväksi lopullisten jakojärjestelmäerien vah-
vistaminen yhtiöistä saatujen tietojen perus-
teella.  

Pykälän 6 momentissa säädetään vakuutus-
yhtiöiden velvollisuudesta maksaa ennakko-
arvion mukainen ja lopullinen jakojärjestel-
mämaksu Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle 
sekä vastaavasti liiton velvollisuudesta tilit-
tää ennakkoarvion mukaiset ja lopulliset ja-
kojärjestelmäkorvaukset vakuutusyhtiöille. 
Koska jakojärjestelmämaksujen määrä perus-
tuu arviointia edellyttävään 2 momentin mu-
kaiseen suhdelukuun, on vakuutusyhtiöiden 
samalla maksettava liitolle jakojärjestelmä-
vuoden vakuutusmaksutuloaan vastaava 
osuus jakojärjestelmävuonna syntyneestä ja-
kojärjestelmäsaldon mahdollisesta alijäämäs-
tä, jotta liitto voi tilittää tarvittavat jakojärjes-
telmäkorvaukset vakuutusyhtiöille. Vastaa-
vasti, jos jakojärjestelmävuonna syntynyt ja-
kojärjestelmäsaldo on ylijäämäinen, on liiton 
tilitettävä tämä ylijäämä vakuutusyhtiöille 
niiden jakojärjestelmävuoden vakuutusmak-
sutulojen suhteessa. 

Niin ikään jakojärjestelmävuotta edeltäviltä 
vuosilta kertynyt jakojärjestelmäsaldo on ta-
sattava vakuutusyhtiöiden keskinäisin liiton 
välittämin suorituksin siten, että vakuutusyh-
tiökohtainen jakojärjestelmäsaldo vastaa ja-
kojärjestelmävuoden vakuutusmaksutulon 
jakautumista vakuutusyhtiöiden kesken. Va-
kuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmäsaldo 
määritellään 3 momentissa siten, että se 
muodostuu vakuutusyhtiön jakojärjestelmä-
vuoden vakuutusmaksutuloa vastaavasta 
osuudesta jakojärjestelmävuoden loppuun 
mennessä kertyneestä jakojärjestelmäsaldos-
ta. Näin ollen edellä kuvattu yhtiön osuus ja-
kojärjestelmävuonna syntyneestä jakojärjes-
telmäsaldosta oikaistuna jakojärjestelmävuot-
ta edeltäneiltä vuosilta kertyneen saldon yh-
tiökohtaisten vakuutusmaksutulojen keski-
näisestä muutoksesta johtuvalla saldon tasa-
uksella vastaa vakuutusyhtiökohtaisen jako-
järjestelmäsaldon muutosta jakojärjestelmä-
vuonna. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
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omaan taseeseen ei näin ollen mainittujen 
suoritusten jälkeen jää saamis- tai velkasal-
doja, vaan liitto ainoastaan välittää jakojär-
jestelmää koskevan rahoituksen vakuutusyh-
tiöiden kesken.   

Pykälän 7 momentissa säädetään maksetta-
vien ennakoiden ja lopullisten suoritusten 
erotukselle maksettavasta korosta. Korkokau-
tena on vuosi jakojärjestelmävuoden puolivä-
listä seuraavan vuoden puoliväliin, jonka kat-
sotaan riittävällä tarkkuudella vastaavan näi-
den suoritusten keskimääräistä aikaväliä. 
Korkona käytetään jakojärjestelmävuoden 
heinäkuun 1 päivänä voimassa ollutta korko-
lain (633/1982) 12 §:n mukaista viitekorkoa. 
Se on Euroopan keskuspankin viimeisimpään 
perusrahoitusoperaatioon ennen mainittua 
päivää soveltama korko pyöristettynä ylös-
päin lähimpään seuraavaan puoleen prosent-
tiyksikköön. 
 
 
1.2. Liikennevakuutuslaki 

18 b §. Pykälän sanamuoto muutettaisiin  
vastaamaan ehdotettua tapaturmavakuutus-
lain 60 b §:ää muuten kuin ensimmäisen 
momentin osalta. 

Pykälän 1 momentissa säädetään vakuutus-
yhtiöiden velvollisuudesta osallistua liiken-
nevakuutuksen jakojärjestelmään ja sen ra-
hoitukseen sekä siitä, mitä korvauksia jako-
järjestelmä koskee. Siinä myös määritellään 
jakojärjestelmän rahoituksessa käytettävä 
vakuutusyhtiöiden keskinäinen jakosuhde, 
joka on liikennevakuutuslain mukaisen va-
kuutuksen tuloslaskelman mukainen vakuu-
tusmaksutulo.  

Pykälän 2 momentissa säädetään Liikenne-
vakuutuskeskuksen tehtävästä ilmoittaa va-
kuutusyhtiöille liikennevakuutuksen jakojär-
jestelmän rahoituksen perusteena oleva suh-
deluku ja luvun määrittämisen perusteista 
edellä tapaturmavakuutuslain 60 b §:n 2 
momenttiin ehdotetulla tavalla. Momentissa 
määritellään lisäksi pykälässä käytettävät 
keskeiset käsitteet. Tarkemmat  säännökset 
jakojärjestelmäsaldon huomioon ottamisesta 
suhdelukua määrättäessä annettaisiin sosiaa-
li- ja terveysministeriön asetuksella. 

Pykälän 3 momentissa säädetään vakuutus-
yhtiökohtaisen jakojärjestelmämaksun mää-

räytymisestä, jakojärjestelmäsaldon kohdis-
tamisesta vakuutusyhtiöille ja saldon luon-
teesta vakuutusyhtiön taseessa.  

Pykälän 4 momentissa säädetään Liikenne-
vakuutuskeskuksen tehtäväksi tehdä vuosit-
tain ennakkoarvio keskuksen ja vakuutusyh-
tiöiden jakojärjestelmävuonna maksettaviksi 
tulevien jakojärjestelmäkorvausten sekä va-
kuutusyhtiökohtaisten jakojärjestelmämaksu-
jen ja jakojärjestelmäsaldojen määristä.  En-
nakkoarvion perusteista säädettäisiin tar-
kemmin sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella.  

Pykälän 5 momentissa säädetään Liikenne-
vakuutuskeskuksen tehtäväksi lopullisten ja-
kojärjestelmäerien vahvistaminen yhtiöistä 
saatujen tietojen perusteella.  

Pykälän 6 momentissa säädetään vakuutus-
yhtiöiden velvollisuudesta maksaa ennakko-
arvion mukainen ja lopullinen jakojärjestel-
mämaksu Liikennevakuutuskeskukselle sekä 
vastaavasti keskuksen velvollisuudesta tilit-
tää ennakkoarvion mukaiset ja lopulliset ja-
kojärjestelmäkorvaukset vakuutusyhtiöille 
tapaturmavakuutuslain 60 b §:n 6 momenttiin 
ehdotetun mukaisesti. Liikennevakuutusyhti-
öiden on tapaturmavakuutusta vastaavalla ta-
valla maksettava Liikennevakuutuskeskuk-
selle jakojärjestelmävuoden vakuutusmaksu-
tuloaan vastaava osuus jakojärjestelmävuon-
na syntyneestä jakojärjestelmäsaldon mah-
dollisesta alijäämästä, jotta keskus voi tilittää 
tarvittavat jakojärjestelmäkorvaukset vakuu-
tusyhtiöille. Vastaavasti, jos jakojärjestelmä-
vuonna syntynyt jakojärjestelmäsaldo on yli-
jäämäinen, on keskuksen tilitettävä tämä yli-
jäämä vakuutusyhtiöille niiden jakojärjestel-
mävuoden vakuutusmaksutulojen suhteessa. 

Tapaturmavakuutuslain 60 b §:n 6 mo-
menttia vastaavasti on myös jakojärjestelmä-
vuotta edeltäviltä vuosilta kertynyt jakojär-
jestelmäsaldo tasattava vakuutusyhtiöiden 
keskinäisin Liikennevakuutuskeskuksen vä-
littämin suorituksin siten, että vakuutusyh-
tiökohtainen jakojärjestelmäsaldo vastaa ja-
kojärjestelmävuoden vakuutusmaksutulon 
jakautumista vakuutusyhtiöiden kesken. Va-
kuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmäsaldo 
määritellään 3 momentissa siten, että se 
muodostuu vakuutusyhtiön jakojärjestelmä-
vuoden vakuutusmaksutuloa vastaavasta 
osuudesta jakojärjestelmävuoden loppuun 
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mennessä kertyneestä jakojärjestelmäsaldos-
ta. Edellä kuvattu yhtiön osuus jakojärjestel-
mävuonna syntyneestä jakojärjestelmäsaldos-
ta oikaistuna jakojärjestelmävuotta edeltä-
neiltä vuosilta kertyneen saldon yhtiökohtais-
ten vakuutusmaksutulojen keskinäisestä 
muutoksesta johtuvalla saldon tasauksella 
vastaa vakuutusyhtiökohtaisen jakojärjestel-
mäsaldon muutosta jakojärjestelmävuonna. 
Liikennevakuutuskeskuksen omaan taseeseen 
ei mainittujen suoritusten jälkeen jää saamis- 
tai velkasaldoja, vaan keskus ainoastaan vä-
littää jakojärjestelmää koskevan rahoituksen 
vakuutusyhtiöiden kesken.   

Pykälän 7 momentissa säädetään edellä eh-
dotettua tapaturmavakuutuslain 60 b §:n 
7 momenttia vastaavasti maksettavien enna-
koiden ja lopullisten suoritusten erotukselle 
maksettavasta korosta.  
 
1.3. Potilasvahinkolaki 

10 b §. Pykälä on uusi ja sillä korvataan 
eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta 
palkkatasoon annetun lain 3 §:n 2 momentti. 
Pykälä ehdotetaan vastaamaan tapaturmava-
kuutuslain 60 b §:ää muuten kuin niiltä osin, 
joissa on huomioitava, että Potilasvakuutus-
keskus potilasvahinkolain 5 §:n perusteella 
suorittaa kaikki jakojärjestelmäkorvaukset. 

Pykälän 1 momentissa säädetään vakuutus-
yhtiöiden velvollisuudesta osallistua jakojär-
jestelmään ja sen rahoitukseen sekä siitä, mi-
tä korvauksia jakojärjestelmä koskee. Siinä 
myös määritellään jakojärjestelmän rahoituk-
sessa käytettävä vakuutusyhtiöiden keskinäi-
nen jakosuhde, joka on potilasvahinkolain 
mukaisen vakuutuksen tuloslaskelman mu-
kainen vakuutusmaksutulo.  

Pykälän 2 momentissa säädetään Potilas-
vakuutuskeskuksen tehtäväksi ilmoittaa tapa-
turma- ja liikennevakuutusta vastaavalla ta-
valla potilasvakuutusta harjoittaville vakuu-
tusyhtiöille jakojärjestelmän rahoituksen pe-
rusteena oleva suhdeluku ja luvun määrittä-
misen perusteista. Lisäksi momentissa määri-
tellään pykälässä käytettävät keskeiset käsit-
teet. Tarkemmat säännökset jakojärjestel-
mäsaldon huomioon ottamisesta suhdelukua 
määrättäessä annettaisiin sosiaali- ja terve-
ysministeriön asetuksella. 

Pykälän 3 momentissa säädetään vakuutus-

yhtiökohtaisen jakojärjestelmämaksun mää-
räytymisestä, jakojärjestelmäsaldon kohdis-
tamisesta vakuutusyhtiöille ja saldon luon-
teesta vakuutusyhtiön taseessa.  

Pykälän 4 momentissa säädetään Potilas-
vakuutuskeskuksen tehtäväksi tehdä vuosit-
tain ennakkoarvio keskuksen jakojärjestel-
mävuonna maksettaviksi tulevien jakojärjes-
telmäkorvausten sekä vakuutusyhtiökohtais-
ten jakojärjestelmämaksujen ja jakojärjes-
telmäsaldojen määristä. Ennakkoarvion pe-
rusteista säädettäisiin tarkemmin sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella. 

Pykälän 5 momentissa säädetään Potilas-
vakuutuskeskuksen tehtäväksi lopullisten ja-
kojärjestelmäerien vahvistaminen yhtiöistä 
saatujen tietojen perusteella.  

Pykälän 6 momentissa säädetään vakuutus-
yhtiöiden velvollisuudesta maksaa ennakko-
arvion mukainen ja lopullinen jakojärjestel-
mämaksu Potilasvakuutuskeskukselle. Koska 
jakojärjestelmämaksujen määrä perustuu ar-
viointia edellyttävään 2 momentin mukaiseen 
suhdelukuun, on vakuutusyhtiöiden samalla 
maksettava keskukselle jakojärjestelmävuo-
den vakuutusmaksutuloaan vastaava osuus 
jakojärjestelmävuonna syntyneestä jakojär-
jestelmäsaldon mahdollisesta alijäämästä. 
Vastaavasti, jos jakojärjestelmävuonna syn-
tynyt jakojärjestelmäsaldo on ylijäämäinen, 
on keskuksen tilitettävä tämä ylijäämä va-
kuutusyhtiöille niiden jakojärjestelmävuoden 
vakuutusmaksutulojen suhteessa. 

Jakojärjestelmävuotta edeltäviltä vuosilta 
kertynyt jakojärjestelmäsaldo on tasattava ta-
paturma- ja liikennevakuutusta vastaavalla 
tavalla vakuutusyhtiöiden keskinäisin Poti-
lasvakuutuskeskuksen välittämin suorituksin 
siten, että vakuutusyhtiökohtainen jakojärjes-
telmäsaldo vastaa jakojärjestelmävuoden va-
kuutusmaksutulon jakautumista vakuutusyh-
tiöiden kesken. Vakuutusyhtiökohtainen ja-
kojärjestelmäsaldo määritellään 3 momentis-
sa siten, että se muodostuu vakuutusyhtiön 
jakojärjestelmävuoden vakuutusmaksutuloa 
vastaavasta osuudesta jakojärjestelmävuoden 
loppuun mennessä kertyneestä jakojärjestel-
mäsaldosta. Edellä kuvattu yhtiön osuus ja-
kojärjestelmävuonna syntyneestä jakojärjes-
telmäsaldosta oikaistuna jakojärjestelmävuot-
ta edeltäneiltä vuosilta kertyneen saldon yh-
tiökohtaisten vakuutusmaksutulojen keski-
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näisestä muutoksesta johtuvalla saldon tasa-
uksella vastaa vakuutusyhtiökohtaisen jako-
järjestelmäsaldon muutosta jakojärjestelmä-
vuonna. Potilasvakuutuskeskuksen omaan ta-
seeseen ei mainittujen suoritusten jälkeen jää 
saamis- tai velkasaldoja, vaan keskus ainoas-
taan välittää jakojärjestelmää koskevan ra-
hoituksen vakuutusyhtiöiden kesken.   

Pykälän 7 momentissa säädetään edellä eh-
dotettua tapaturmavakuutuslain 60 b §:n 
7 momenttia vastaavasti maksettavien enna-
koiden ja lopullisten suoritusten erotukselle 
maksettavasta korosta.  
 
1.4. Laki ympäristövahinkovakuutukses-

ta 

21 §. Pykälän 3 momentin toinen virke eh-
dotetaan poistettavaksi ja korvattavaksi uu-
della 21 a §:llä.  

21 a §. Pykälä on uusi. Pykälä ehdotetaan 
vastaamaan tapaturmavakuutuslain 60 b §:ää 
ja liikennevakuutuslain 18 b §:ää. 

Pykälän 1 momentissa säädetään vakuutus-
yhtiöiden velvollisuudesta osallistua jakojär-
jestelmään ja jakojärjestelmän rahoitukseen 
sekä siitä mitä korvauksia jakojärjestelmä 
koskee. Siinä myös määritellään jakojärjes-
telmän rahoituksessa käytettävä vakuutusyh-
tiöiden välinen jakosuhde eli ympäristöva-
hinkovakuutuksesta annetun lain mukaisen 
vakuutuksen tuloslaskelman mukainen va-
kuutusmaksutulo. 

Pykälän 2 momentissa säädetään Ympäris-
tövakuutuskeskuksen tehtäväksi ilmoittaa 
vakuutusyhtiöille jakojärjestelmän rahoituk-
sen perusteena oleva suhdeluku ja luvun 
määrittämisen perusteista. Lisäksi momentis-
sa määritellään pykälässä käytettävät keskei-
set käsitteet. Tarkemmat säännökset jakojär-
jestelmäsaldon huomioon ottamisesta suhde-
lukua määrättäessä annettaisiin sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella.  

Pykälän 3 momentissa säädetään vakuutus-
yhtiökohtaisen jakojärjestelmämaksun mää-
räytymisestä, jakojärjestelmäsaldon kohdis-
tamisesta vakuutusyhtiöille ja saldon luon-
teesta vakuutusyhtiön taseessa.  

Pykälän 4 momentissa säädetään Ympäris-
tövakuutuskeskuksen tehtäväksi tehdä vuo-
sittain ennakkoarvio tapaturma- ja liikenne-
vakuutusta vastaavalla tavalla vakuutusyhti-

öiden jakojärjestelmävuonna maksettaviksi 
tulevien jakojärjestelmäkorvausten sekä va-
kuutusyhtiökohtaisten jakojärjestelmämaksu-
jen ja  jakojärjestelmäsaldojen määristä. En-
nakkoarvion perusteista säädettäisiin tar-
kemmin sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella.  

Pykälän 5 momentissa säädetään Ympäris-
tövakuutuskeskuksen tehtäväksi lopullisten 
jakojärjestelmäerien vahvistaminen yhtiöistä 
saatujen tietojen perusteella.  

Pykälän 6 momentissa säädetään tapatur-
ma- ja liikennevakuutusta vastaavalla tavalla 
vakuutusyhtiöiden velvollisuudesta maksaa 
ennakkoarvion mukainen ja lopullinen jako-
järjestelmämaksu Ympäristövakuutuskes-
kukselle sekä vastaavasti keskuksen velvolli-
suudesta tilittää ennakkoarvion mukaiset ja 
lopulliset jakojärjestelmäkorvaukset vakuu-
tusyhtiöille. Tapaturma- ja liikennevakuutus-
ta vastaavasti on vakuutusyhtiöiden myös 
maksettava keskukselle jakojärjestelmävuo-
den vakuutusmaksutuloaan vastaava osuus 
jakojärjestelmävuonna syntyneestä jakojär-
jestelmäsaldon mahdollisesta alijäämästä ja 
vastaavasti keskuksen on tilitettävä mahdol-
linen ylijäämä vakuutusyhtiöille niiden jako-
järjestelmävuoden vakuutusmaksutulojen 
suhteessa. 

Jakojärjestelmävuotta edeltäviltä vuosilta 
kertynyt jakojärjestelmäsaldo on tasattava 
vakuutusyhtiöiden keskinäisin Ympäristöva-
kuutuskeskuksen välittämin suorituksin siten, 
että vakuutusyhtiökohtainen jakojärjestel-
mäsaldo vastaa jakojärjestelmävuoden va-
kuutusmaksutulon jakautumista vakuutusyh-
tiöiden kesken. Vakuutusyhtiökohtainen ja-
kojärjestelmäsaldo määritellään ehdotetussa 
3 momentissa siten, että se muodostuu va-
kuutusyhtiön jakojärjestelmävuoden vakuu-
tusmaksutuloa vastaavasta osuudesta jakojär-
jestelmävuoden loppuun mennessä kerty-
neestä jakojärjestelmäsaldosta. Näin ollen 
edellä kuvattu yhtiön osuus jakojärjestelmä-
vuonna syntyneestä jakojärjestelmäsaldosta 
oikaistuna jakojärjestelmävuotta edeltäneiltä 
vuosilta kertyneen saldon yhtiökohtaisten 
vakuutusmaksutulojen keskinäisestä muutok-
sesta johtuvalla saldon tasauksella vastaa va-
kuutusyhtiökohtaisen jakojärjestelmäsaldon 
muutosta jakojärjestelmävuonna. Ympäristö-
vakuutuskeskuksen omaan taseeseen ei mai-
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nittujen suoritusten jälkeen jää saamis- tai 
velkasaldoja, vaan keskus ainoastaan välittää 
jakojärjestelmää koskevan rahoituksen va-
kuutusyhtiöiden kesken.   

Pykälän 7 momentissa säädetään edellä eh-
dotettua tapaturmavakuutuslain 60 b §:n 7 
momenttia vastaavasti maksettavien enna-
koiden ja lopullisten maksujen erotukselle 
maksettavasta korosta.  
 
1.5. Laki eräiden potilasvahinkokorvaus-

ten sitomisesta palkkatasoon  

3 §. Pykälä ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että siitä poistettaisiin säännökset, jotka  kor-
vautuvat potilasvahinkolain 10 b §:ään ehdo-
tettavilla säännöksillä. 
 
2.  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan tammi-
kuun 1 päivänä 2007. Tapaturmavakuutusla-
kiin, liikennevakuutuslakiin, potilasvahinko-
lakiin ja ympäristövahinkovakuutuksesta an-
nettuun lakiin ehdotettuja jakojärjestelmää 
koskevia muutoksia sovellettaisiin vuonna 
2007 ja sen jälkeen jakojärjestelmällä rahoi-
tettaviin korotuksiin, korvauksiin ja maksui-
hin.  

Tapaturmavakuutuslain voimaantulosään-
nöksessä otettaisiin huomioon se, että jako-
järjestelmävuotta 2007 edeltävien vuosien 
jakojärjestelmärahoitus vahvistetaan nykyisin 
voimassa olevien säännösten mukaisesti ja 
että vuotta 2007 edeltäviltä vuosilta kertynyt 
jakojärjestelmäsaldo on jaettu vakuutusyhti-
öiden kesken niiden korvausvastuiden mu-
kaisessa suhteessa, joista on vähennetty ta-
soitusvastuu ja yhteistakuuerä. Lain 60 b §:n 
2 momentin mukaisena jakojärjestelmävuo-
den 2007 jakojärjestelmämaksua koskevana 

suhdelukuna käytettäisiin lukua, joka vastaa 
suuruudeltaan Tapaturmavakuutuslaitosten 
liiton toukokuussa 2006 nykyisten säännös-
ten perusteella tekemän ennakkoilmoituksen 
mukaista lukua. Luku on käytännössä mää-
rätty samoin perustein kuin ehdotetussa 
60 b §:n 2 momentissa säädetään. 

Liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain 
sekä ympäristövahinkovakuutuksesta anne-
tun lain voimaantulosäännöksessä otettaisiin 
huomioon se, että jakojärjestelmävuotta 2007 
edeltävien vuosien jakojärjestelmärahoitus 
vahvistetaan nykyisen käytännön mukaisesti. 
Tapaturmavakuutuksesta poiketen voimaan-
tulosäännöksessä huomioitaisiin se, että 
vuotta 2007 edeltäviltä vuosilta ei ole kerty-
nyttä jakojärjestelmäsaldoa. 

Liikennevakuutuslain 18 b §:n 2 momentin 
mukaisena jakojärjestelmävuoden 2007 jako-
järjestelmämaksua koskevana suhdelukuna 
käytettäisiin lukua, joka perustuu 68,5 mil-
joonaksi euroksi arvioituihin jakojärjestel-
mäkorvauksiin ja 737 miljoonaksi euroksi 
arvioituun vakuutusmaksutuloon. Potilasva-
hinkolain 10 b §:n 2 momentin osalta käytet-
tävä suhdeluku perustuisi 1,28 miljoonaksi 
euroksi arvioituihin jakojärjestelmäkorvauk-
siin ja 32,7 miljoonaksi euroksi arvioituun 
vakuutusmaksutuloon. Ympäristövahinkova-
kuutuksesta annetun lain 21 b §:n 2 momen-
tin osalta käytettävä suhdeluku olisi nolla 
prosenttia, koska on erittäin epätodennäköis-
tä, että ympäristövahinkovakuutuksesta mak-
settaisiin vuonna 2007 jakojärjestelmäkorva-
uksia. Suhdelukuja laskettaessa arvioituihin 
vakuutusmaksutuloihin sisältyy jakojärjes-
telmämaksu. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:  
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Lakiehdotukset 
 
 

1. 

 

Laki 

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan elokuun 20 päivänä 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 60 §:n 

6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1358/2004,  
lisätään lakiin uusi 60 b § seuraavasti: 

 
 

60 b § 
Tämän lain mukaista vakuutusta harjoitta-

vien vakuutusyhtiöiden on osallistuttava vuo-
sittain niiden ja Tapaturmavakuutuslaitosten 
liiton kunakin kalenterivuonna maksamien 

1) tapaturmaeläkkeiden, jatkuvina makset-
tavien haittarahojen, perhe-eläkkeiden, ker-
takaikkisten korvausten, hautausapujen sekä 
haitta-, vaate- ja opaskoiralisien indeksikoro-
tusten, 

2) sellaisten 15, 15 a ja 15 b §:ssä säädetty-
jen sairaanhoidon korvausten ja maksujen, 
jotka maksetaan, kun tapaturman sattumis-
päivää seuraavan kalenterivuoden alusta on 
kulunut yli yhdeksän vuotta ja 

3) sellaisten tapaturmavakuutuslain perus-
teella korvattavasta kuntoutuksesta annetun 
lain 7 §:ssä tarkoitetun kuntoutuksen korva-
usten, jotka maksetaan, kun tapaturman sat-
tumispäivää seuraavan kalenterivuoden alus-
ta on kulunut yli yhdeksän vuotta, 

rahoitukseen vakuutusmaksutulon mukai-
sessa suhteessa siten kuin 2-7 momentissa 
säädetään (jakojärjestelmä). Vakuutusmaksu-
tulolla tarkoitetaan tässä pykälässä vakuutus-
yhtiön tuloslaskelmaan sisältyvää tämän lain 
mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksutuloa. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ilmoittaa 
vakuutusyhtiöille 1 momentissa mainittujen 
korotusten, korvausten ja maksujen suoritus-
vuotta (jakojärjestelmävuosi) edeltävän tou-
kokuun 31 päivään mennessä suhdeluvun, 
joka määrittelee jakojärjestelmän rahoitusta 

varten tarvittavien rahoitusosuuksien (jako-
järjestelmämaksut) määrän suhteessa jakojär-
jestelmävuoden vakuutusmaksutuloon. Suh-
deluvun on perustuttava arvioon jakojärjes-
telmävuonna vakuutusyhtiöiden ja liiton 
maksettaviksi tulevien 1 momentin mukais-
ten korotusten, korvausten ja maksujen (jako-
järjestelmäkorvaukset) ja vakuutusmaksutu-
lojen määristä. Lisäksi suhdeluvussa on otet-
tava huomioon jakojärjestelmämaksujen ja 
jakojärjestelmäkorvausten erotuksena synty-
nyt yli- tai alijäämä (jakojärjestelmäsaldo) 
jakojärjestelmävuotta edeltäviltä vuosilta. 
Tarkemmat  säännökset jakojärjestelmäsal-
don huomioon ottamisesta suhdelukua mää-
rättäessä annetaan sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella. 

Vakuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmä-
maksu saadaan kertomalla 2 momentin mu-
kainen suhdeluku vakuutusyhtiön jakojärjes-
telmävuoden vakuutusmaksutulolla. Vakuu-
tusyhtiökohtainen jakojärjestelmäsaldo mää-
räytyy vakuutusyhtiöiden jakojärjestelmä-
vuoden vakuutusmaksutulojen suhteessa ja-
kojärjestelmävuodelta ja sitä edeltäviltä vuo-
silta kertyneestä jakojärjestelmäsaldosta. Va-
kuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmäsaldo 
on vakuutusyhtiön velkaa jakojärjestelmälle, 
jos saldo on ylijäämäinen ja vakuutusyhtiön 
saamista jakojärjestelmältä, jos saldo on ali-
jäämäinen. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto tekee ja-
kojärjestelmävuoden toukokuun 31 päivään 
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mennessä ennakkoarvion liiton ja vakuutus-
yhtiöiden jakojärjestelmävuonna maksetta-
viksi tulevien jakojärjestelmäkorvausten 
määristä sekä vakuutusyhtiökohtaisten jako-
järjestelmämaksujen ja jakojärjestelmäsaldo-
jen määristä. Tarkemmat säännökset ennak-
koarvion perusteista annetaan sosiaali- ja ter-
veysministeriön asetuksella. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto vahvistaa 
jakojärjestelmävuotta seuraavan toukokuun 
31 päivään mennessä liiton ja vakuutusyhti-
öiden maksettaviksi tulleet jakojärjestelmä-
vuoden jakojärjestelmäkorvaukset sekä va-
kuutusyhtiökohtaiset jakojärjestelmämaksut 
ja jakojärjestelmäsaldot. 

Vakuutusyhtiön on maksettava ennakkoar-
vion mukainen ja lopullisesti vahvistettu ja-
kojärjestelmämaksu ja yhtiökohtaisen jako-
järjestelmäsaldon muutoksesta johtuva suori-
tus Tapaturmavakuutuslaitosten liitolle sekä 
liiton on tilitettävä vakuutusyhtiölle ennak-
koarvion mukainen ja lopullisesti vahvistettu 
jakojärjestelmäkorvaus ja yhtiökohtaisen ja-
kojärjestelmäsaldon muutoksesta johtuva 
suoritus. Tarkemmat säännökset maksusta ja 
tilityksestä annetaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella. 

Edellä 6 momentissa tarkoitettuihin lopulli-

siin suorituksiin sisällytetään niiden ja en-
nakkosuoritusten erotukselle laskettu korko 
vuoden pituiselta ajalta jakojärjestelmävuo-
den heinäkuun 1 päivästä lukien. Korkona 
käytetään mainittuna päivänä voimassa ollut-
ta korkolain 12 §:n mukaista viitekorkoa. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2007. 
Tätä lakia sovelletaan vuonna 2007 ja sen 

jälkeen jakojärjestelmällä rahoitettaviin koro-
tuksiin, korvauksiin ja maksuihin.  

Tätä lakia sovellettaessa 60 b §:n 2 mo-
mentin mukainen jakojärjestelmävuotta 2007 
edeltäviltä vuosilta kertyvä jakojärjestel-
mäsaldo sekä 60 b §:n 3 momentin mukainen 
vuotta 2006 koskeva vakuutusyhtiökohtainen 
jakojärjestelmäsaldo määräytyvät ennen tä-
män lain voimaan tuloa voimassa olleiden 
säännösten perusteella.  

Tätä lakia sovellettaessa 60 §:n 2 momen-
tin mukaisena jakojärjestelmävuotta 2007 
koskevana suhdelukuna käytetään 14,7 pro-
senttia vakuutusyhtiön tuloslaskelmaan sisäl-
tyvästä tämän lain mukaisen vakuutuksen 
vakuutusmaksutulosta, joka sisältää jakojär-
jestelmämaksun.  

————— 
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2.  

 
 

Laki 

liikennevakuutuslain 18 b §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/1959) 18 b §, sel-

laisena kuin se on laissa 1360/2004, seuraavasti: 
 
 

18 b § 
Tämän lain mukaista vakuutusta harjoitta-

vien vakuutusyhtiöiden on osallistuttava vuo-
sittain niiden ja Liikennevakuutuskeskuksen 
kunakin kalenterivuonna maksamien 

1) eräiden liikennevahinkokorvausten si-
tomisesta palkkatasoon annetun lain 
(875/1971) mukaisten korotusten, 

2) sellaisten tämän lain 6, 6 a ja 6 b §:ssä 
säädettyjen sairaanhoidon korvausten ja 
maksujen, jotka maksetaan, kun liikenneva-
hingon vuoden 2004 jälkeistä sattumispäivää 
seuraavan kalenterivuoden alusta on kulunut 
yli yhdeksän vuotta, tai jotka maksetaan 
vuoden 2014 jälkeen ennen vuotta 2005 sat-
tuneista vahingoista ja 

3) sellaisten liikennevakuutuslain perus-
teella korvattavasta kuntoutuksesta annetun 
lain (626/1991) 7 §:ssä tarkoitetun kuntou-
tuksen korvausten, jotka maksetaan, kun lii-
kennevahingon vuoden 2004 jälkeistä sattu-
mispäivää seuraavan kalenterivuoden alusta 
on kulunut yli yhdeksän vuotta, tai jotka 
maksetaan vuoden 2014 jälkeen ennen vuotta 
2005 sattuneista vahingoista, 

rahoitukseen vakuutusmaksutulon mukai-
sessa suhteessa siten kuin 2-7 momentissa 
säädetään (jakojärjestelmä). Vakuutusmaksu-
tulolla tarkoitetaan tässä pykälässä vakuutus-
yhtiön tuloslaskelmaan sisältyvää tämän lain 
mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksutuloa. 

Liikennevakuutuskeskus ilmoittaa vakuu-
tusyhtiöille 1 momentissa mainittujen koro-
tusten, korvausten ja maksujen suoritusvuotta 
(jakojärjestelmävuosi) edeltävän toukokuun 

31 päivään mennessä suhdeluvun, joka mää-
rittelee jakojärjestelmän rahoitusta varten 
tarvittavien rahoitusosuuksien (jakojärjes-
telmämaksut) määrän suhteessa jakojärjes-
telmävuoden vakuutusmaksutuloon. Suhde-
luvun on perustuttava arvioon jakojärjestel-
mävuonna vakuutusyhtiöiden ja keskuksen 
maksettaviksi tulevien 1 momentin mukais-
ten korotusten, korvausten ja maksujen (jako-
järjestelmäkorvaukset) ja vakuutusmaksutu-
lojen määristä. Lisäksi suhdeluvussa on otet-
tava huomioon jakojärjestelmämaksujen ja 
jakojärjestelmäkorvausten erotuksena synty-
nyt yli- tai alijäämä (jakojärjestelmäsaldo) 
jakojärjestelmävuotta edeltäviltä vuosilta. 
Tarkemmat säännökset jakojärjestelmäsaldon 
huomioon ottamisesta suhdelukua määrättä-
essä annetaan sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella. 

Vakuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmä-
maksu saadaan kertomalla 2 momentin mu-
kainen suhdeluku vakuutusyhtiön jakojärjes-
telmävuoden vakuutusmaksutulolla. Vakuu-
tusyhtiökohtainen jakojärjestelmäsaldo mää-
räytyy vakuutusyhtiöiden jakojärjestelmä-
vuoden vakuutusmaksutulojen suhteessa ja-
kojärjestelmävuodelta ja sitä edeltäviltä vuo-
silta kertyneestä jakojärjestelmäsaldosta. Va-
kuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmäsaldo 
on vakuutusyhtiön velkaa jakojärjestelmälle, 
jos saldo on ylijäämäinen ja vakuutusyhtiön 
saamista jakojärjestelmältä, jos saldo on ali-
jäämäinen. 

Liikennevakuutuskeskus tekee jakojärjes-
telmävuoden toukokuun 31 päivään mennes-
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sä ennakkoarvion keskuksen ja vakuutusyh-
tiöiden jakojärjestelmävuonna maksettaviksi 
tulevista jakojärjestelmäkorvausten määristä 
sekä vakuutusyhtiökohtaisten jakojärjestel-
mämaksujen ja jakojärjestelmäsaldojen mää-
ristä. Tarkemmat  säännökset ennakkoarvion 
perusteista annetaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella.  

Liikennevakuutuskeskus vahvistaa jakojär-
jestelmävuotta seuraavan toukokuun 31 päi-
vään mennessä keskuksen ja vakuutusyhtiöi-
den maksettaviksi tulleet jakojärjestelmä-
vuoden jakojärjestelmäkorvaukset sekä va-
kuutusyhtiökohtaiset jakojärjestelmämaksut 
ja jakojärjestelmäsaldot. 

Vakuutusyhtiön on maksettava ennakkoar-
vion mukainen ja lopullisesti vahvistettu ja-
kojärjestelmämaksu ja yhtiökohtaisen jako-
järjestelmäsaldon muutoksesta johtuva suori-
tus Liikennevakuutuskeskukselle sekä kes-
kuksen on tilitettävä vakuutusyhtiölle ennak-
koarvion mukainen ja lopullisesti vahvistettu 
jakojärjestelmäkorvaus ja yhtiökohtaisen ja-
kojärjestelmäsaldon muutoksesta johtuva 
suoritus. Tarkemmat säännökset maksusta ja 
tilityksestä annetaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella. 

Edellä 6 momentissa tarkoitettuihin lopulli-
siin suorituksiin sisällytetään niiden ja en-
nakkosuoritusten erotukselle laskettu korko 
vuoden pituiselta ajalta jakojärjestelmävuo-
den heinäkuun 1 päivästä lukien. Korkona 
käytetään mainittuna päivänä voimassa ollut-
ta korkolain 12 §:n mukaista viitekorkoa. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2007. 
Tätä lakia sovelletaan vuonna 2007 ja sen 

jälkeen jakojärjestelmällä rahoitettaviin koro-
tuksiin, korvauksiin ja maksuihin.  

Tätä lakia sovellettaessa 18 b §:n 2 mo-
mentin mukaisena jakojärjestelmävuotta 
2007 koskevana suhdelukuna käytetään 9,3 
prosenttia vakuutusyhtiön tuloslaskelmaan 
sisältyvästä tämän lain mukaisen vakuutuk-
sen vakuutusmaksutulosta, joka sisältää jako-
järjestelmämaksun.  

Tämän lain 18 b §:n 2 ja 3 momentissa 
mainitun jakojärjestelmävuotta 2007 edeltä-
viltä vuosilta kertyvän jakojärjestelmäsaldon 
määrä on nolla. 
 

————— 
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3.  

 

Laki 

potilasvahinkolain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään 25 päivänä heinäkuuta 1986 annettuun potilasvahinkolakiin (585/1986) uusi 10 b § 

seuraavasti: 
 
 

10 b §  

Jakojärjestelmä 

Tämän lain mukaista vakuutusta harjoitta-
vien vakuutusyhtiöiden on osallistuttava vuo-
sittain Potilasvakuutuskeskuksen kunakin ka-
lenterivuonna maksamien eräiden potilasva-
hinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon 
annetun lain (255/1987) mukaisten korotus-
ten rahoitukseen vakuutusmaksutulon mukai-
sessa suhteessa siten kuin 2—7 momentissa 
säädetään (jakojärjestelmä). Vakuutusmaksu-
tulolla tarkoitetaan tässä pykälässä vakuutus-
yhtiön tuloslaskelmaan sisältyvää tämän lain 
mukaisen vakuutuksen vakuutusmaksutuloa. 

Potilasvakuutuskeskus ilmoittaa vakuutus-
yhtiöille 1 momentissa mainittujen korotus-
ten suoritusvuotta (jakojärjestelmävuosi) 
edeltävän toukokuun 31 päivään mennessä 
suhdeluvun, joka määrittelee jakojärjestel-
män rahoitusta varten tarvittavien rahoitus-
osuuksien (jakojärjestelmämaksut) määrän 
suhteessa jakojärjestelmävuoden vakuutus-
maksutuloon. Suhdeluvun on perustuttava 
arvioon jakojärjestelmävuonna keskuksen 
maksettaviksi tulevien 1 momentin mukais-
ten korotusten (jakojärjestelmäkorvaukset) ja 
vakuutusmaksutulojen määristä. Lisäksi suh-
deluvussa on otettava huomioon jakojärjes-
telmämaksujen ja jakojärjestelmäkorvausten 
erotuksena syntynyt yli- tai alijäämä (jako-
järjestelmäsaldo) jakojärjestelmävuotta edel-
täviltä vuosilta. Tarkemmat säännökset jako-

järjestelmäsaldon huomioon ottamisesta suh-
delukua määrättäessä annetaan sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella. 

Vakuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmä-
maksu saadaan kertomalla 2 momentin mu-
kainen suhdeluku vakuutusyhtiön jakojärjes-
telmävuoden vakuutusmaksutulolla. Vakuu-
tusyhtiökohtainen jakojärjestelmäsaldo mää-
räytyy vakuutusyhtiöiden jakojärjestelmä-
vuoden vakuutusmaksutulojen suhteessa ja-
kojärjestelmävuodelta ja sitä edeltäviltä vuo-
silta kertyneestä jakojärjestelmäsaldosta. Va-
kuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmäsaldo 
on vakuutusyhtiön velkaa jakojärjestelmälle, 
jos saldo on ylijäämäinen ja vakuutusyhtiön 
saamista jakojärjestelmältä, jos saldo on ali-
jäämäinen. 

Potilasvakuutuskeskus tekee jakojärjestel-
mävuoden toukokuun 31 päivään mennessä 
ennakkoarvion keskuksen jakojärjestelmä-
vuonna maksettaviksi tulevista jakojärjestel-
mäkorvausten määristä sekä vakuutusyhtiö-
kohtaisten jakojärjestelmämaksujen ja jako-
järjestelmäsaldojen määristä. Tarkemmat 
säännökset ennakkoarvion perusteista anne-
taan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksel-
la. 

Potilasvakuutuskeskus vahvistaa jakojär-
jestelmävuotta seuraavan toukokuun 31 päi-
vään mennessä keskuksen maksettaviksi tul-
leet jakojärjestelmävuoden jakojärjestelmä-
korvaukset sekä vakuutusyhtiökohtaiset jako-
järjestelmämaksut ja jakojärjestelmäsaldot. 

Vakuutusyhtiön on maksettava ennakkoar-
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vion mukainen ja lopullisesti vahvistettu ja-
kojärjestelmämaksu ja yhtiökohtaisen jako-
järjestelmäsaldon muutoksesta johtuva suori-
tus Potilasvakuutuskeskukselle sekä keskuk-
sen on tilitettävä vakuutusyhtiölle yhtiökoh-
taisen jakojärjestelmäsaldon muutoksesta 
johtuva suoritus. Tarkemmat säännökset 
maksusta ja tilityksestä annetaan sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksella. 

Edellä 6 momentissa tarkoitettuihin lopulli-
siin suorituksiin sisällytetään lopullisten ja 
ennakkosuoritusten erotukselle laskettu kor-
ko vuoden pituiselta ajalta jakojärjestelmä-
vuoden heinäkuun 1 päivästä lukien. Korko-
na käytetään mainittuna päivänä voimassa ol-
lutta korkolain 12 §:n mukaista viitekorkoa.  

——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2007. 

Tätä lakia sovelletaan vuonna 2007 ja sen 
jälkeen jakojärjestelmällä rahoitettaviin koro-
tuksiin.  

Tätä lakia sovellettaessa 10 b §:n 2 mo-
mentin mukaisena jakojärjestelmävuotta 
2007 koskevana suhdelukuna käytetään 3,9 
prosenttia vakuutusyhtiön tuloslaskelmaan 
sisältyvästä tämän lain mukaisen vakuutuk-
sen vakuutusmaksutulosta, joka sisältää jako-
järjestelmämaksun.  

Tämän lain 10 b §:n 2 ja 3 momentissa 
mainitun jakojärjestelmävuotta 2007 edeltä-
viltä vuosilta kertyvän jakojärjestelmäsaldon 
määrä on nolla. 

 
————— 
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4.  

 

Laki 

ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ympäristövahinkovakuutuksesta 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain 

(81/1998) 21 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1101/2005, ja  
lisätään lakiin uusi 21 a § seuraavasti: 

 
 

21 § 

Indeksitarkistus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Indeksitarkistuksen on velvollinen suorit-

tamaan peruskorvauksen maksamisesta vas-
tuussa oleva vakuutusyhtiö tai Ympäristöva-
kuutuskeskus. 
 

21 a § 

Jakojärjestelmä 

Tämän lain mukaista vakuutusta harjoitta-
vien vakuutusyhtiöiden on osallistuttava vuo-
sittain niiden ja Ympäristövakuutuskeskuk-
sen kunakin kalenterivuonna maksamien 
21 §:n mukaisten korotusten rahoitukseen 
vakuutusmaksutulon mukaisessa suhteessa 
siten kuin 2-7 momentissa säädetään (jako-
järjestelmä). Vakuutusmaksutulolla tarkoite-
taan tässä pykälässä vakuutusyhtiön tuloslas-
kelmaan sisältyvää tämän lain mukaisen va-
kuutuksen vakuutusmaksutuloa. 

Ympäristövakuutuskeskus ilmoittaa vakuu-
tusyhtiöille 1 momentissa mainittujen koro-
tusten suoritusvuotta (jakojärjestelmävuosi) 
edeltävän toukokuun 31 päivään mennessä 
suhdeluvun, joka määrittelee jakojärjestel-
män rahoitusta varten tarvittavien rahoitus-
osuuksien (jakojärjestelmämaksut) määrän 
suhteessa jakojärjestelmävuoden vakuutus-
maksutuloon. Suhdeluvun on perustuttava 

arvioon jakojärjestelmävuonna vakuutusyhti-
öiden ja keskuksen maksettaviksi tulevien 
1 momentin mukaisten korotusten (jakojär-
jestelmäkorvaukset) ja vakuutusmaksutulojen 
määristä. Lisäksi suhdeluvussa on otettava 
huomioon jakojärjestelmämaksujen ja jako-
järjestelmäkorvausten erotuksena syntynyt 
yli- tai alijäämä (jakojärjestelmäsaldo) jako-
järjestelmävuotta edeltäviltä vuosilta. Tar-
kemmat säännökset jakojärjestelmäsaldon 
huomioon ottamisesta suhdelukua määrättä-
essä annetaan sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella. 

Vakuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmä-
maksu saadaan kertomalla 2 momentin mu-
kainen suhdeluku vakuutusyhtiön jakojärjes-
telmävuoden vakuutusmaksutulolla. Vakuu-
tusyhtiökohtainen jakojärjestelmäsaldo mää-
räytyy vakuutusyhtiöiden jakojärjestelmä-
vuoden vakuutusmaksutulojen suhteessa ja-
kojärjestelmävuodelta ja sitä edeltäviltä vuo-
silta kertyneestä jakojärjestelmäsaldosta. Va-
kuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmäsaldo 
on vakuutusyhtiön velkaa jakojärjestelmälle, 
jos saldo on ylijäämäinen ja vakuutusyhtiön 
saamista jakojärjestelmältä, jos saldo on ali-
jäämäinen. 

Ympäristövakuutuskeskus tekee jakojärjes-
telmävuoden toukokuun 31 päivään mennes-
sä ennakkoarvion keskuksen ja vakuutusyh-
tiöiden jakojärjestelmävuonna maksettaviksi 
tulevista jakojärjestelmäkorvausten määristä 
sekä vakuutusyhtiökohtaisten jakojärjestel-
mämaksujen ja jakojärjestelmäsaldojen mää-
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ristä. Tarkemmat säännökset ennakkoarvion 
perusteista annetaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella. 

Ympäristövakuutuskeskus vahvistaa jako-
järjestelmävuotta seuraavan toukokuun 
31 päivään mennessä keskuksen ja vakuutus-
yhtiöiden maksettaviksi tulleet jakojärjestel-
mävuoden jakojärjestelmäkorvaukset sekä 
vakuutusyhtiökohtaiset jakojärjestelmämak-
sut ja jakojärjestelmäsaldot. 

Vakuutusyhtiön on maksettava ennakkoar-
vion mukainen ja lopullisesti vahvistettu ja-
kojärjestelmämaksu ja yhtiökohtaisen jako-
järjestelmäsaldon muutoksesta johtuva suori-
tus Ympäristövakuutuskeskukselle sekä kes-
kuksen on tilitettävä vakuutusyhtiölle ennak-
koarvion mukainen ja lopullisesti vahvistettu 
jakojärjestelmäkorvaus ja yhtiökohtaisen ja-
kojärjestelmäsaldon muutoksesta johtuva 
suoritus. Tarkemmat säännökset maksusta ja 
tilityksestä annetaan sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asetuksella. 

Edellä 6 momentissa tarkoitettuihin lopulli-

siin suorituksiin sisällytetään niiden ja en-
nakkosuoritusten erotukselle laskettu korko 
vuoden pituiselta ajalta jakojärjestelmävuo-
den heinäkuun 1 päivästä lukien. Korkona 
käytetään mainittuna päivänä voimassa ollut-
ta korkolain 12 §:n mukaista viitekorkoa.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2007. 
Tätä lakia sovelletaan vuonna 2007 ja sen 

jälkeen jakojärjestelmällä rahoitettaviin koro-
tuksiin.  

Tätä lakia sovellettaessa 21 a §:n 2 momen-
tin mukaisena jakojärjestelmävuotta 2007 
koskevana suhdelukuna käytetään 
0 prosenttia vakuutusyhtiön tuloslaskelmaan 
sisältyvästä tämän lain mukaisen vakuutuk-
sen vakuutusmaksutulosta, joka sisältää jako-
järjestelmämaksun. 

Tämän lain 21 a §:n 2 ja 3 momentissa 
mainitun jakojärjestelmävuotta 2007 edeltä-
viltä vuosilta kertyvän jakojärjestelmäsaldon 
määrä on nolla. 

 
————— 
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5.  

 

Laki 

eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 3 §:n muuttamises-
ta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon 6 päivänä maaliskuu-

ta 1987 annetun lain (255/1987) 3 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 364/1995, seuraavasti: 
 

3 §  
Tämän lain mukaisen korotuksen on vel-

vollinen suorittamaan peruskorvauksen mak-
samisesta vastuussa oleva vakuutusyhtiö tai 
Potilasvakuutuskeskus. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2007. 
 

————— 

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

 
 

Laki 

tapaturmavakuutuslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan elokuun 20 päivänä 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 60 §:n 

6 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1358/2004,  
lisätään lakiin uusi 60 b § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

60 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vakuutuslaitokset osallistuvat vuosittain 
2, 3 ja 5 momentin mukaisiin korotuksiin ja 
sellaisiin 15, 15 a ja 15 b §:ssä mainittuihin 
korvauksiin ja maksuihin sekä tapaturma-
vakuutuslain perusteella korvattavasta kun-
toutuksesta annetun lain 7 §:ssä tarkoitet-
tuihin kuntoutuksen kustannuksiin, jotka 
maksetaan, kun tapaturman sattumispäivää 
seuraavan kalenterivuoden alusta on kulu-
nut yli yhdeksän vuotta. Vakuutuslaitosten 
välisenä jakosuhteena käytetään tällöin nii-
den vakuutusmaksuihin sisällytettävien, 
näitä korotuksia ja korvauksia varten tarkoi-
tettujen maksujen suhdetta vähennettynä 
vakuutuslaitosten samana vuonna maksa-
mien vastaavien korotusten ja korvausten 
määrällä. Sosiaali- ja terveysministeriö 
vahvistaa Tapaturmavakuutuslaitosten liiton 
hakemuksesta tarkemmin maksun perusteet. 
Vakuutuslaitokset tilittävät korotusten ja 
korvausten jaon mukaisen tasauksen Tapa-
turmavakuutuslaitosten liittoon siten kuin 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
tarkemmin säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

60 § 
 
(kumotaan 6 mom.) 
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 60 b §
Tämän lain mukaista vakuutusta harjoit-

tavien vakuutusyhtiöiden on osallistuttava 
vuosittain niiden ja Tapaturmavakuutuslai-
tosten liiton kunakin kalenterivuonna mak-
samien 

1) tapaturmaeläkkeiden, jatkuvina mak-
settavien haittarahojen, perhe-eläkkeiden, 
kertakaikkisten korvausten, hautausapujen 
sekä haitta-, vaate- ja opaskoiralisien in-
deksikorotusten, 

2) sellaisten 15, 15 a ja 15 b §:ssä säädet-
tyjen sairaanhoidon korvausten ja maksu-
jen, jotka maksetaan, kun tapaturman sat-
tumispäivää seuraavan kalenterivuoden 
alusta on kulunut yli yhdeksän vuotta ja 

3) sellaisten tapaturmavakuutuslain pe-
rusteella korvattavasta kuntoutuksesta an-
netun lain 7 §:ssä tarkoitetun kuntoutuksen 
korvausten, jotka maksetaan, kun tapatur-
man sattumispäivää seuraavan kalenteri-
vuoden alusta on kulunut yli yhdeksän vuot-
ta, 

rahoitukseen vakuutusmaksutulon mukai-
sessa suhteessa siten kuin 2—7 momentissa 
säädetään (jakojärjestelmä). Vakuutusmak-
sutulolla tarkoitetaan tässä pykälässä va-
kuutusyhtiön tuloslaskelmaan sisältyvää 
tämän lain mukaisen vakuutuksen vakuu-
tusmaksutuloa. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto ilmoit-
taa vakuutusyhtiöille 1 momentissa mainit-
tujen korotusten, korvausten ja maksujen 
suoritusvuotta (jakojärjestelmävuosi) edel-
tävän toukokuun 31 päivään mennessä suh-
deluvun, joka määrittelee jakojärjestelmän 
rahoitusta varten tarvittavien rahoitus-
osuuksien (jakojärjestelmämaksut) määrän 
suhteessa jakojärjestelmävuoden vakuutus-
maksutuloon. Suhdeluvun on perustuttava 
arvioon jakojärjestelmävuonna vakuutusyh-
tiöiden ja liiton maksettaviksi tulevien 
1 momentin mukaisten korotusten, korvaus-
ten ja maksujen (jakojärjestelmäkorvauk-
set) ja vakuutusmaksutulojen määristä. Li-
säksi suhdeluvussa on otettava huomioon 
jakojärjestelmämaksujen ja jakojärjestel-
mäkorvausten erotuksena syntynyt yli- tai 
alijäämä (jakojärjestelmäsaldo) jakojärjes-
telmävuotta edeltäviltä vuosilta. Tarkemmat  
säännökset jakojärjestelmäsaldon huomi-
oon ottamisesta suhdelukua määrättäessä 
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annetaan sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella. 

Vakuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmä-
maksu  saadaan kertomalla 2 momentin 
mukainen suhdeluku vakuutusyhtiön jako-
järjestelmävuoden vakuutusmaksutulolla. 
Vakuutusyhtiökohtainen jakojärjestel-
mäsaldo määräytyy vakuutusyhtiöiden jako-
järjestelmävuoden vakuutusmaksutulojen 
suhteessa jakojärjestelmävuodelta ja sitä 
edeltäviltä vuosilta kertyneestä jakojärjes-
telmäsaldosta. Vakuutusyhtiökohtainen ja-
kojärjestelmäsaldo on vakuutusyhtiön vel-
kaa jakojärjestelmälle, jos saldo on ylijää-
mäinen ja vakuutusyhtiön saamista jakojär-
jestelmältä, jos saldo on alijäämäinen. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto tekee 
jakojärjestelmävuoden toukokuun 31 päi-
vään mennessä ennakkoarvion liiton ja va-
kuutusyhtiöiden jakojärjestelmävuonna 
maksettaviksi tulevien jakojärjestelmäkor-
vausten määristä sekä vakuutusyhtiökoh-
taisten jakojärjestelmämaksujen ja jakojär-
jestelmäsaldojen määristä. Tarkemmat  
säännökset ennakkoarvion perusteista an-
netaan sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella. 

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto vahvis-
taa jakojärjestelmävuotta seuraavan touko-
kuun 31 päivään mennessä liiton ja vakuu-
tusyhtiöiden maksettaviksi tulleet jakojär-
jestelmävuoden jakojärjestelmäkorvaukset 
sekä vakuutusyhtiökohtaiset jakojärjestel-
mämaksut ja jakojärjestelmäsaldot. 

Vakuutusyhtiön on maksettava ennakko-
arvion mukainen ja lopullisesti vahvistettu 
jakojärjestelmämaksu ja yhtiökohtaisen ja-
kojärjestelmäsaldon muutoksesta johtuva 
suoritus Tapaturmavakuutuslaitosten liitol-
le sekä liiton on tilitettävä vakuutusyhtiölle 
ennakkoarvion mukainen ja lopullisesti 
vahvistettu jakojärjestelmäkorvaus ja yhtiö-
kohtaisen jakojärjestelmäsaldon muutokses-
ta johtuva suoritus. Tarkemmat säännökset 
maksusta ja tilityksestä annetaan sosiaali- 
ja terveysministeriön asetuksella. 

Edellä 6 momentissa tarkoitettuihin lopul-
lisiin suorituksiin sisällytetään niiden ja 
ennakkosuoritusten erotukselle laskettu 
korko vuoden pituiselta ajalta jakojärjes-
telmävuoden heinäkuun 1 päivästä lukien. 
Korkona käytetään mainittuna päivänä 



 HE 238/2006 vp 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

24

voimassa ollutta korkolain 12 §:n mukaista 
viitekorkoa.  
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007. 

Tätä lakia sovelletaan vuonna 2007 ja sen 
jälkeen jakojärjestelmällä rahoitettaviin ko-
rotuksiin, korvauksiin ja maksuihin. 

Tätä lakia sovellettaessa 60 b §:n 2 mo-
mentin mukainen jakojärjestelmävuotta 
2007 edeltäviltä vuosilta kertyvä jakojärjes-
telmäsaldo sekä 60 b §:n 3 momentin mu-
kainen vuotta 2006 koskeva vakuutusyhtiö-
kohtainen jakojärjestelmäsaldo määräyty-
vät ennen tämän lain voimaan tuloa voi-
massa olleiden säännösten perusteella.  

Tätä lakia sovellettaessa 60 §:n 2 momen-
tin mukaisena jakojärjestelmävuotta 2007 
koskevana suhdelukuna käytetään 14,7 pro-
senttia vakuutusyhtiön tuloslaskelmaan si-
sältyvästä tämän lain mukaisen vakuutuk-
sen vakuutusmaksutulosta, joka sisältää ja-
kojärjestelmämaksun.  

——— 
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2.  

 
 

Laki 

liikennevakuutuslain 18 b §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/1959) 18 b §, sel-

laisena kuin se on laissa 1360/2004, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

18 b § 
Tämän lain mukaista vakuutustoimintaa 

harjoittavat vakuutusyhtiöt osallistuvat vuo-
sittain eräiden liikennevahingonkorvausten 
sitomisesta palkkatasoon annetun lain 
(875/1971) mukaisiin korotuksiin siten kuin 
siitä jäljempänä 2―5 momentissa sääde-
tään. Vastaavasti ne osallistuvat sellaisiin 
tämän lain 6, 6 a ja 6 b §:ssä mainittuihin 
sairaanhoidon kustannusten korvauksiin ja 
liikennevakuutuslain perusteella korvatta-
vasta kuntoutuksesta annetun lain 
(626/1991) 7 §:ssä tarkoitettuihin kuntou-
tuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin, jotka 
maksetaan, kun liikennevahingon vuoden 
2004 jälkeistä sattumispäivää seuraavan 
vuoden alusta on kulunut yli yhdeksän 
vuotta, tai jotka maksetaan vuoden 2014 
jälkeen ennen vuotta 2005 sattuneista va-
hingoista. 

Liikennevakuutuslain mukaista vakuutus-
ta harjoittavien vakuutusyhtiöiden on osal-
listuttava 1 momentissa tarkoitettuihin ku-
nakin vuonna maksettaviin korvauksiin nii-
den samana vuonna Suomessa saamien lii-
kennevakuutuksen vakuutusmaksutulojen 
mukaisessa suhteessa. Vakuutusyhtiön on 
maksettava Liikennevakuutuskeskukselle 
osuutensa 1 momentissa tarkoitetuista kor-
vauksista vähennettynä vakuutusyhtiön sa-

18 b §
Tämän lain mukaista vakuutusta harjoit-

tavien vakuutusyhtiöiden on osallistuttava 
vuosittain niiden ja Liikennevakuutuskes-
kuksen kunakin kalenterivuonna maksamien 

1) eräiden liikennevahinkokorvausten si-
tomisesta palkkatasoon annetun lain 
(875/1971) mukaisten korotusten, 

2) sellaisten tämän lain 6, 6 a ja 6 b §:ssä 
säädettyjen sairaanhoidon korvausten ja 
maksujen, jotka maksetaan, kun liikenneva-
hingon vuoden 2004 jälkeistä sattumispäi-
vää seuraavan kalenterivuoden alusta on 
kulunut yli yhdeksän vuotta, tai jotka mak-
setaan vuoden 2014 jälkeen ennen vuotta 
2005 sattuneista vahingoista ja 

3) sellaisten liikennevakuutuslain perus-
teella korvattavasta kuntoutuksesta annetun 
lain (626/1991) 7 §:ssä tarkoitetun kuntou-
tuksen korvausten, jotka maksetaan, kun lii-
kennevahingon vuoden 2004 jälkeistä sat-
tumispäivää seuraavan kalenterivuoden 
alusta on kulunut yli yhdeksän vuotta, tai 
jotka maksetaan vuoden 2014 jälkeen ennen 
vuotta 2005 sattuneista vahingoista, 

rahoitukseen vakuutusmaksutulon mukai-
sessa suhteessa siten kuin 2—7 momentissa 
säädetään (jakojärjestelmä). Vakuutusmak-
sutulolla tarkoitetaan tässä pykälässä va-
kuutusyhtiön tuloslaskelmaan sisältyvää 
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mana vuonna maksamien vastaavien korva-
usten määrällä. 

Kunkin vakuutusyhtiön on maksettava 
Liikennevakuutuskeskukselle ennakkoa 
2 momentissa tarkoitetusta maksuosuudes-
taan. Ennakko määrätään vakuutuslaitosten 
kohdentumisvuonna maksettaviksi arvioitu-
jen korvausmäärien ja edellisen vuoden ti-
lin-päätöksen mukaisten liikennevakuutuk-
sen vakuutusmaksutulojen perusteella. Lii-
kennevakuutuskeskus tekee vuosittain arvi-
on korvausmääristä ja määrää vakuutusyh-
tiön ennakkona maksettavien tasauserien 
suuruuden. 

Liikennevakuutuskeskus vahvistaa kunkin 
vakuutusyhtiön lopullisen osuuden mukai-
sen tasauksen sen jälkeen, kun liikenneva-
kuutuksen vakuutusmaksutulo ja 1 momen-
tissa tarkoitetut korvaukset on tilinpäätök-
sen yhteydessä ilmoitettu. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
annetaan tarvittaessa tarkemmat säännökset 
ajankohdista, jolloin Liikennevakuutuskes-
kuksen on viimeistään määrättävä tässä py-
kälässä tarkoitettujen ennakkona maksetta-
vien ja lopullisten tasauserien suuruudet 
samoin kuin ajankohdat tähän liittyvästä ti-
littämisestä sekä vakuutusyhtiöiden ta-
sauserien suorittamisajankohdista. 

tämän lain mukaisen vakuutuksen vakuu-
tusmaksutuloa. 

Liikennevakuutuskeskus ilmoittaa vakuu-
tusyhtiöille 1 momentissa mainittujen koro-
tusten, korvausten ja maksujen suoritus-
vuotta (jakojärjestelmävuosi) edeltävän 
toukokuun 31 päivään mennessä suhdelu-
vun, joka määrittelee jakojärjestelmän ra-
hoitusta varten tarvittavien rahoitusosuuk-
sien (jakojärjestelmämaksut) määrän suh-
teessa jakojärjestelmävuoden vakuutusmak-
sutuloon. Suhdeluvun on perustuttava arvi-
oon jakojärjestelmävuonna vakuutusyhtiöi-
den ja keskuksen maksettaviksi tulevien 
1 momentin mukaisten korotusten, korvaus-
ten ja maksujen (jakojärjestelmäkorvauk-
set) ja vakuutusmaksutulojen määristä. Li-
säksi suhdeluvussa on otettava huomioon 
jakojärjestelmämaksujen ja jakojärjestel-
mäkorvausten erotuksena syntynyt yli- tai 
alijäämä (jakojärjestelmäsaldo) jakojärjes-
telmävuotta edeltäviltä vuosilta. Tarkemmat 
säännökset jakojärjestelmäsaldon huomi-
oon ottamisesta suhdelukua määrättäessä 
annetaan sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella. 

Vakuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmä-
maksu saadaan kertomalla 2 momentin mu-
kainen suhdeluku vakuutusyhtiön jakojär-
jestelmävuoden vakuutusmaksutulolla. Va-
kuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmäsaldo 
määräytyy vakuutusyhtiöiden jakojärjestel-
mävuoden vakuutusmaksutulojen suhteessa 
jakojärjestelmävuodelta ja sitä edeltäviltä 
vuosilta kertyneestä jakojärjestelmäsaldos-
ta. Vakuutusyhtiökohtainen jakojärjestel-
mäsaldo on vakuutusyhtiön velkaa jakojär-
jestelmälle, jos saldo on ylijäämäinen ja 
vakuutusyhtiön saamista jakojärjestelmältä, 
jos saldo on alijäämäinen. 

Liikennevakuutuskeskus tekee jakojärjes-
telmävuoden toukokuun 31 päivään men-
nessä ennakkoarvion keskuksen ja vakuu-
tusyhtiöiden jakojärjestelmävuonna makset-
taviksi tulevista jakojärjestelmäkorvausten 
määristä sekä vakuutusyhtiökohtaisten ja-
kojärjestelmämaksujen ja jakojärjestel-
mäsaldojen määristä. Tarkemmat  säännök-
set ennakkoarvion perusteista annetaan so-
siaali- ja terveysministeriön asetuksella.  

Liikennevakuutuskeskus vahvistaa jako-
järjestelmävuotta seuraavan toukokuun 
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31 päivään mennessä keskuksen ja vakuu-
tusyhtiöiden maksettaviksi tulleet jakojär-
jestelmävuoden jakojärjestelmäkorvaukset 
sekä vakuutusyhtiökohtaiset jakojärjestel-
mämaksut ja jakojärjestelmäsaldot. 

Vakuutusyhtiön on maksettava ennakko-
arvion mukainen ja lopullisesti vahvistettu 
jakojärjestelmämaksu ja yhtiökohtaisen ja-
kojärjestelmäsaldon muutoksesta johtuva 
suoritus Liikennevakuutuskeskukselle sekä 
keskuksen on tilitettävä vakuutusyhtiölle 
ennakkoarvion mukainen ja lopullisesti 
vahvistettu jakojärjestelmäkorvaus ja yhtiö-
kohtaisen jakojärjestelmäsaldon muutokses-
ta johtuva suoritus. Tarkemmat säännökset 
maksusta ja tilityksestä annetaan sosiaali- 
ja terveysministeriön asetuksella. 

Edellä 6 momentissa tarkoitettuihin lopul-
lisiin suorituksiin sisällytetään niiden ja 
ennakkosuoritusten erotukselle laskettu 
korko vuoden pituiselta ajalta jakojärjes-
telmävuoden heinäkuun 1 päivästä lukien. 
Korkona käytetään mainittuna päivänä 
voimassa ollutta korkolain 12 §:n mukaista 
viitekorkoa.  
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007. 

Tätä lakia sovelletaan vuonna 2007 ja sen 
jälkeen jakojärjestelmällä rahoitettaviin ko-
rotuksiin, korvauksiin ja maksuihin. 

 Tätä lakia sovellettaessa 18 b §:n 2 mo-
mentin mukaisena jakojärjestelmävuotta 
2007 koskevana suhdelukuna käytetään 9,3 
prosenttia vakuutusyhtiön tuloslaskelmaan 
sisältyvästä tämän lain mukaisen vakuutuk-
sen vakuutusmaksutulosta, joka sisältää ja-
kojärjestelmämaksun.  

Tämän lain 18 b §:n 2 ja 3 momentissa 
mainitun jakojärjestelmävuotta 2007 edel-
täviltä vuosilta kertyvän jakojärjestel-
mäsaldon määrä on nolla. 

——— 
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3.  

Laki 

potilasvahinkolain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään 25 päivänä heinäkuuta 1986 annettuun potilasvahinkolakiin (585/1986) uusi 10 b § 

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 10 b §

Jakojärjestelmä 

Tämän lain mukaista vakuutusta harjoit-
tavien vakuutusyhtiöiden on osallistuttava 
vuosittain Potilasvakuutuskeskuksen kuna-
kin kalenterivuonna maksamien eräiden po-
tilasvahinkokorvausten sitomisesta palkka-
tasoon annetun lain (255/1987) mukaisten 
korotusten rahoitukseen vakuutusmaksutu-
lon mukaisessa suhteessa siten kuin 2—7 
momentissa säädetään (jakojärjestelmä). 
Vakuutusmaksutulolla tarkoitetaan tässä 
pykälässä vakuutusyhtiön tuloslaskelmaan 
sisältyvää tämän lain mukaisen vakuutuk-
sen vakuutusmaksutuloa. 

Potilasvakuutuskeskus ilmoittaa vakuu-
tusyhtiöille 1 momentissa mainittujen koro-
tusten suoritusvuotta (jakojärjestelmävuosi) 
edeltävän toukokuun 31 päivään mennessä 
suhdeluvun, joka määrittelee jakojärjestel-
män rahoitusta varten tarvittavien rahoi-
tusosuuksien (jakojärjestelmämaksut) mää-
rän suhteessa jakojärjestelmävuoden va-
kuutusmaksutuloon. Suhdeluvun on perus-
tuttava arvioon jakojärjestelmävuonna kes-
kuksen maksettaviksi tulevien 1 momentin 
mukaisten korotusten (jakojärjestelmäkor-
vaukset) ja vakuutusmaksutulojen määristä. 
Lisäksi suhdeluvussa on otettava huomioon 
jakojärjestelmämaksujen ja jakojärjestel-
mäkorvausten erotuksena syntynyt yli- tai 
alijäämä (jakojärjestelmäsaldo) jakojärjes-
telmävuotta edeltäviltä vuosilta. Tarkemmat 
säännökset jakojärjestelmäsaldon huomi-
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oon ottamisesta suhdelukua määrättäessä 
annetaan sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella. 

Vakuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmä-
maksu saadaan kertomalla 2 momentin mu-
kainen suhdeluku vakuutusyhtiön jakojär-
jestelmävuoden vakuutusmaksutulolla. Va-
kuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmäsaldo 
määräytyy vakuutusyhtiöiden jakojärjestel-
mävuoden vakuutusmaksutulojen suhteessa 
jakojärjestelmävuodelta ja sitä edeltäviltä 
vuosilta kertyneestä jakojärjestelmäsaldos-
ta. Vakuutusyhtiökohtainen jakojärjestel-
mäsaldo on vakuutusyhtiön velkaa jakojär-
jestelmälle, jos saldo on ylijäämäinen ja 
vakuutusyhtiön saamista jakojärjestelmältä, 
jos saldo on alijäämäinen. 

Potilasvakuutuskeskus tekee jakojärjes-
telmävuoden toukokuun 31 päivään men-
nessä ennakkoarvion keskuksen jakojärjes-
telmävuonna maksettaviksi tulevista jako-
järjestelmäkorvausten määristä sekä vakuu-
tusyhtiökohtaisten jakojärjestelmämaksujen 
ja jakojärjestelmäsaldojen määristä. Tar-
kemmat säännökset ennakkoarvion perus-
teista annetaan sosiaali- ja terveysministe-
riön asetuksella. 

Potilasvakuutuskeskus vahvistaa jakojär-
jestelmävuotta seuraavan toukokuun 31 
päivään mennessä keskuksen maksettaviksi 
tulleet jakojärjestelmävuoden jakojärjes-
telmäkorvaukset sekä vakuutusyhtiökohtai-
set jakojärjestelmämaksut ja jakojärjestel-
mäsaldot. 

Vakuutusyhtiön on maksettava ennakko-
arvion mukainen ja lopullisesti vahvistettu 
jakojärjestelmämaksu ja yhtiökohtaisen ja-
kojärjestelmäsaldon muutoksesta johtuva 
suoritus Potilasvakuutuskeskukselle sekä 
keskuksen on tilitettävä vakuutusyhtiölle  
yhtiökohtaisen jakojärjestelmäsaldon muu-
toksesta johtuva suoritus. Tarkemmat sään-
nökset maksusta ja tilityksestä annetaan so-
siaali- ja terveysministeriön asetuksella. 

Edellä 6 momentissa tarkoitettuihin lopul-
lisiin suorituksiin sisällytetään lopullisten 
ja ennakkosuoritusten erotukselle laskettu 
korko vuoden pituiselta ajalta jakojärjes-
telmävuoden heinäkuun 1 päivästä lukien. 
Korkona käytetään mainittuna päivänä 
voimassa ollutta korkolain 12 §:n mukaista 
viitekorkoa. 
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 ——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2007. 
Tätä lakia sovelletaan vuonna 2007 ja sen 

jälkeen jakojärjestelmällä rahoitettaviin ko-
rotuksiin.  

Tätä lakia sovellettaessa 10 b §:n 2 mo-
mentin mukaisena jakojärjestelmävuotta 
2007 koskevana suhdelukuna käytetään 3,9 
prosenttia vakuutusyhtiön tuloslaskelmaan 
sisältyvästä tämän lain mukaisen vakuutuk-
sen vakuutusmaksutulosta, joka sisältää ja-
kojärjestelmämaksun.  

Tämän lain 10 b §:n 2 ja 3 momentissa 
mainitun jakojärjestelmävuotta 2007 edel-
täviltä vuosilta kertyvän jakojärjestel-
mäsaldon määrä on nolla. 

——— 
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4. 

 

Laki 

ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ympäristövahinkovakuutuksesta 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain 

(81/1998) 21 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1101/2005, ja  
lisätään lakiin uusi 21 a § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

21 § 

Indeksitarkistus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Indeksitarkistuksen on velvollinen suorit-

tamaan peruskorvauksen maksamisesta vas-
tuussa oleva vakuutusyhtiö tai Ympäristö-
vakuutuskeskus. Sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksella annetaan tarkemmat 
säännökset siitä, miten korotuksista vakuu-
tusyhtiöille ja Ympäristövakuutuskeskuksel-
le vuosittain aiheutuvat kulut jaetaan va-
kuutusyhtiöiden ja keskuksen kesken niiden 
toiminnan laajuuden mukaan. 

21 § 

Indeksitarkistus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Indeksitarkistuksen on velvollinen suorit-

tamaan peruskorvauksen maksamisesta vas-
tuussa oleva vakuutusyhtiö tai Ympäristö-
vakuutuskeskus. 
 

 
 21 a § 

Jakojärjestelmä 

Tämän lain mukaista vakuutusta harjoit-
tavien vakuutusyhtiöiden on osallistuttava 
vuosittain niiden ja Ympäristövakuutuskes-
kuksen kunakin kalenterivuonna maksamien 
21 §:n mukaisten korotusten rahoitukseen 
vakuutusmaksutulon mukaisessa suhteessa 
siten kuin 2—7 momentissa säädetään (ja-
kojärjestelmä). Vakuutusmaksutulolla tar-
koitetaan tässä pykälässä vakuutusyhtiön 
tuloslaskelmaan sisältyvää tämän lain mu-
kaisen vakuutuksen vakuutusmaksutuloa. 

Ympäristövakuutuskeskus ilmoittaa va-
kuutusyhtiöille 1 momentissa mainittujen 
korotusten suoritusvuotta (jakojärjestelmä-
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vuosi) edeltävän toukokuun 31 päivään 
mennessä suhdeluvun, joka määrittelee ja-
kojärjestelmän rahoitusta varten tarvittavi-
en rahoitusosuuksien (jakojärjestelmämak-
sut) määrän suhteessa jakojärjestelmävuo-
den vakuutusmaksutuloon. Suhdeluvun on 
perustuttava arvioon jakojärjestelmävuon-
na vakuutusyhtiöiden ja keskuksen makset-
taviksi tulevien 1 momentin mukaisten koro-
tusten (jakojärjestelmäkorvaukset) ja va-
kuutusmaksutulojen määristä. Lisäksi suh-
deluvussa on otettava huomioon jakojärjes-
telmämaksujen ja jakojärjestelmäkorvaus-
ten erotuksena syntynyt yli- tai alijäämä 
(jakojärjestelmäsaldo) jakojärjestelmävuot-
ta edeltäviltä vuosilta. Tarkemmat säännök-
set jakojärjestelmäsaldon huomioon ottami-
sesta suhdelukua määrättäessä annetaan 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.  

Vakuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmä-
maksu saadaan kertomalla 2 momentin mu-
kainen suhdeluku vakuutusyhtiön jakojär-
jestelmävuoden vakuutusmaksutulolla. Va-
kuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmäsaldo 
määräytyy vakuutusyhtiöiden jakojärjestel-
mävuoden vakuutusmaksutulojen suhteessa 
jakojärjestelmävuodelta ja sitä edeltäviltä 
vuosilta kertyneestä jakojärjestelmäsaldos-
ta. Vakuutusyhtiökohtainen jakojärjestel-
mäsaldo on vakuutusyhtiön velkaa jakojär-
jestelmälle, jos saldo on ylijäämäinen ja 
vakuutusyhtiön saamista jakojärjestelmältä, 
jos saldo on alijäämäinen. 

Ympäristövakuutuskeskus tekee jakojär-
jestelmävuoden toukokuun 31 päivään 
mennessä ennakkoarvion keskuksen ja va-
kuutusyhtiöiden jakojärjestelmävuonna 
maksettaviksi tulevista jakojärjestelmäkor-
vausten määristä sekä vakuutusyhtiökoh-
taisten jakojärjestelmämaksujen ja jakojär-
jestelmäsaldojen määristä. Tarkemmat  
säännökset ennakkoarvion perusteista an-
netaan sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksella. 

Ympäristövakuutuskeskus vahvistaa jako-
järjestelmävuotta seuraavan toukokuun 31 
päivään mennessä keskuksen ja vakuutusyh-
tiöiden maksettaviksi tulleet jakojärjestel-
mävuoden jakojärjestelmäkorvaukset sekä 
vakuutusyhtiökohtaiset jakojärjestelmämak-
sut ja jakojärjestelmäsaldot. 

Vakuutusyhtiön on maksettava ennakko-
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arvion mukainen ja lopullisesti vahvistettu 
jakojärjestelmämaksu ja yhtiökohtaisen ja-
kojärjestelmäsaldon muutoksesta johtuva 
suoritus Ympäristövakuutuskeskukselle sekä 
keskuksen on tilitettävä vakuutusyhtiölle 
ennakkoarvion mukainen ja lopullisesti 
vahvistettu jakojärjestelmäkorvaus ja yhtiö-
kohtaisen jakojärjestelmäsaldon muutokses-
ta johtuva suoritus. Tarkemmat säännökset 
maksusta ja tilityksestä annetaan sosiaali- 
ja terveysministeriön asetuksella. 

Edellä 6 momentissa tarkoitettuihin lopul-
lisiin suorituksiin sisällytetään niiden ja 
ennakkosuoritusten erotukselle laskettu 
korko vuoden pituiselta ajalta jakojärjes-
telmävuoden heinäkuun 1 päivästä lukien. 
Korkona käytetään mainittuna päivänä 
voimassa ollutta korkolain 12 §:n mukaista 
viitekorkoa.  
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007. 

Tätä lakia sovelletaan vuonna 2007 ja sen 
jälkeen jakojärjestelmällä rahoitettaviin ko-
rotuksiin. 

 Tätä lakia sovellettaessa 21 a §:n 2 mo-
mentin mukaisena jakojärjestelmävuotta 
2007 koskevana suhdelukuna käytetään 
0 prosenttia vakuutusyhtiön tuloslaskel-
maan sisältyvästä tämän lain mukaisen va-
kuutuksen vakuutusmaksutulosta, joka sisäl-
tää jakojärjestelmämaksun. 

 Tämän lain 21 a §:n 2 ja 3 momentissa 
mainitun jakojärjestelmävuotta 2007 edel-
täviltä vuosilta kertyvän jakojärjestel-
mäsaldon määrä on nolla. 

——— 
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5. 

 

Laki 

eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 3 §:n muut-
tamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon 6 päivänä maaliskuu-

ta 1987 annetun lain (255/1987) 3 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 364/1995, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 
Tämän lain mukaisen korotuksen on vel-

vollinen suorittamaan peruskorvauksen 
maksamisesta vastuussa oleva vakuutusyh-
tiö tai potilasvakuutusyhdistys. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa mää-
räykset siitä, miten korotuksista vakuutus-
yhtiöille ja potilasvakuutusyhdistykselle 
vuosittain aiheutuvat kulut jaetaan vakuu-
tusyhtiöiden ja potilasvakuutusyhdistyksen 
kesken niiden toiminnan laajuus huomioon 
ottaen. 
 

3 §  
Tämän lain mukaisen korotuksen on vel-

vollinen suorittamaan peruskorvauksen 
maksamisesta vastuussa oleva vakuutusyh-
tiö tai Potilasvakuutuskeskus. 
 

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2007. 

——— 
 
 
 
 
 
 


