
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvLiikennevakuutuslaki Julkaistu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2016

460/2016

Liikennevakuutuslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuvien hen-
kilö- ja esinevahinkojen korvaamisesta sekä näiden vahinkojen varalta otettavasta liiken-
nevakuutuksesta.

Moottoriajoneuvo ei ole tässä laissa tarkoitetussa liikenteessä, kun:
1) sitä liikenneväylistä erillään olevassa paikassa käytetään olennaisesti muuhun tar-

koitukseen kuin henkilöiden tai tavaran kuljettamiseen; 
2) se on säilytettävänä, korjattavana, huollettavana tai pestävänä liikenneväylistä eril-

lään olevassa paikassa;
3) sitä käytetään liikenteestä eristetyllä alueella kilpailu- tai testaustarkoituksiin taikka

kilpailuun välittömästi liittyvään harjoitteluun.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) ajoneuvolla moottoriajoneuvoa, joka on tarkoitettu kulkemaan mekaanisella voi-

malla maata mutta ei raiteita pitkin, sekä kytkettyä tai irrallista perävaunua;
2) direktiivillä moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta va-

kuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta annettua Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/103/EY;

3) vakuutusyhtiöllä vakuutusyhtiötä tai muuta vakuutusyritystä, joka on saanut toimi-
luvan harjoittaa direktiivissä tarkoitettua vakuutustoimintaa;

4) vakuutuksenottajalla sitä, joka on tehnyt vakuutusyhtiön kanssa vakuutussopimuk-
sen;

5) vakuutetulla sitä, jonka hyväksi vakuutus on voimassa;
6) liikennevahingolla ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunutta henkilö- tai

esinevahinkoa;
7) rekisterillä ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa (541/2003) tarkoitettua

ajoneuvoliikennerekisteriä;
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8) ajoneuvon haltijalla rekisteriin merkittyä ajoneuvon haltijaa tai, jos ajoneuvoa ei
tarvitse merkitä rekisteriin, sitä henkilöä, jolle ajoneuvon hallinta on pysyvästi luovutettu;

9) ajoneuvon pysyvällä kotipaikalla valtiota, jossa ajoneuvossa oleva rekisterikilpi, va-
kuutuskilpi tai tunnistemerkki on annettu, tai jos näitä ei vaadita, sitä valtiota, jossa ajo-
neuvon haltijalla on pysyvä asuinpaikka, taikka jos rekisterikilpeä ei ole tai se on väärä tai
laiton, sitä valtiota, jossa liikennevahinko on tapahtunut;

10) liikennekäytöstä poistolla ensirekisteröidyn ajoneuvon väliaikaista liikennekäytös-
tä poistamista ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin;

11) lopullisella poistolla ensirekisteröidyn ajoneuvon lopullista poistamista liikenne-
käytöstä Suomessa ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin;

12) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;
13) kolmannella maalla muuta valtiota kuin ETA-valtiota;
14) kansallisella toimistolla erityisjärjestöä, joka on perustettu 25 päivänä tammikuuta

1949 annetun Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sisämaan liikenne-
komitean tieliikenteen alakomitean suosituksen N:o 5 mukaisesti ja joka toimii niiden va-
kuutusyritysten yhteiselimenä, joilla on valtiossa toimilupa liikennevakuutusta käsittävän
vakuutusliikkeen harjoittamiseen;

15) vihreä kortti -järjestelmällä vakuutuksenantajien kansallisten toimistojen hallin-
noimaa kansainvälistä vakuutusjärjestelmää;

16) vihreällä kortilla kansainvälistä vakuutustodistusta, jonka vakuutusyhtiö antaa
14 kohdassa tarkoitetun suosituksen mukaisesti;

17) korvauselimellä direktiivin 10 artiklassa tarkoitettua korvauksen suorittamisesta
vastuussa olevaa elintä;

18) siirtoliikennevakuutuksella ajoneuvolain (1090/2002) 66 f §:ssä tarkoitettua siirto-
lupaa varten annettua määräaikaista liikennevakuutusta;

19) liikenneväylällä yleistä ja yksityistä tietä, katua, rakennuskaavatietä, moottorikelk-
kailureittiä, toria sekä muuta yleiselle liikenteelle tarkoitettua tai yleisesti liikenteeseen
käytettyä aluetta.

3 §

Säännösten pakottavuus

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä vakuutuksenottajan, vakuutetun,
vahinkoa kärsineen tai muun korvaukseen oikeutetun vahingoksi, on mitätön.

4 §

Liikennevakuutuskeskus

Liikennevakuutuskeskuksesta ja sen toiminnan rahoituksesta ja hallinnosta säädetään
Liikennevakuutuskeskuksesta annetussa laissa (461/2016).

Mitä jäljempänä 9, 11, 12, 14, 15, 20, 24, 25, 33—39, 49—52, 55—68, 73, 79—85 ja
95 §:ssä säädetään vakuutusyhtiöstä, sovelletaan myös Liikennevakuutuskeskukseen.

2 luku

Vakuuttaminen ja vakuutusmaksu

5 §

Vakuutettavat ajoneuvot

Ajoneuvo, jonka pysyvä kotipaikka on Suomessa, on vakuutettava tämän lain mukaan,
jollei jäljempänä toisin säädetä.
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Sellainen vientirekisteröity ajoneuvo, joka viedään Suomesta toiseen ETA-maahan,
voidaan vakuuttaa myös kohdemaassa.

6 §

Vakuuttamisvelvolliset ja vakuuttamisvelvollisuuden alkaminen

Ajoneuvon omistaja ja haltija ovat velvollisia vakuuttamaan ajoneuvon sen omistus- tai
hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien. Jos vakuuttamisvelvollisia on enemmän kuin
yksi, he ovat yhteisvastuussa vakuutuksen ottamisesta.

Edellä 1 momentista poiketen toisesta ETA-maasta Suomeen tuotavan ajoneuvon va-
kuuttamisvelvollisuus alkaa välittömästi, kun ajoneuvon ostaja on sopimuksessa hyväksy-
nyt ajoneuvon toimituksen, vaikka ajoneuvoa ei ole vielä rekisteröity Suomessa.

7 §

Rajaliikennevakuutus

Sen, joka tuo Suomeen tilapäistä käyttöä varten ajoneuvon, jonka pysyvä kotipaikka on
kolmannessa maassa, tulee ottaa tälle ajoneuvolle rajaliikennevakuutus.

Rajaliikennevakuutusta ei kuitenkaan tarvitse ottaa sellaista ajoneuvoa varten, jolla on
voimassa oleva vihreä kortti, tai jonka liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneesta vahin-
gosta Liikennevakuutuskeskus on sitoutunut vastaamaan.

Ajoneuvon rajaliikennevakuutuksesta korvataan tämän ajoneuvon kuljettajalle aiheutu-
nut henkilövahinko vain, jos vahinkotapahtuma on sattunut Suomessa, Ruotsissa tai Nor-
jassa.

8 §

Poikkeukset vakuuttamisvelvollisuudesta

Liikennevakuutusta ei tarvitse ottaa:
1) sellaiselle moottorityökoneelle tai traktorille, jota ei tarvitse rekisteröidä ja jonka

suurin rakenteellinen nopeus on enintään 15 kilometriä tunnissa;
2) leikkuupuimurille tai muulle sadonkorjuuseen tarkoitetulle maatilatalouden mootto-

rityökoneelle, jota ei tarvitse rekisteröidä;
3) perävaunulle, jota ei tarvitse rekisteröidä; 
4) sellaiselle yksinomaan lapsen kuljetettavaksi tarkoitetulle ajoneuvolle, jota ei tarvit-

se rekisteröidä;
5) sellaiselle yksinomaan vammaisten käyttöön tarkoitetulle sähköpyörätuolille tai

muulle vastaavalle kevytrakenteiselle ajoneuvolle, jota ei tarvitse rekisteröidä;
6) ajoneuvolle, jota ei tarvitse rekisteröidä, eikä ajoneuvoa käytetä liikenteessä;
7) ajoneuvolle, jonka omistaja tai haltija on Suomen valtio; 
8) ajoneuvolle, jonka aiheuttamasta liikennevahingosta vastaa jokin muu valtio tai

sen korvauselin;
9) ajoneuvolle, joka on poistettu liikennekäytöstä eikä ajoneuvoa käytetä liikenteessä;
10) ajoneuvolle, joka on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä.
Ajoneuvon omistajalla ja haltijalla on kuitenkin oikeus vakuuttaa 1 momentin 6, 7 ja 9

kohdassa tarkoitettu ajoneuvo.

9 §

Tietojen antaminen Liikenteen turvallisuusvirastolle

Vakuutusyhtiö on velvollinen antamaan Liikenteen turvallisuusvirastolle rekisteriin
merkitsemistä varten tiedon:
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1) yhtiössä vakuutetulle ajoneuvolle otetusta uudesta vakuutuksesta seitsemän päivän
kuluessa uuden vakuutuksen alkamisesta; 

2) ajoneuvolle otetun vakuutuksen vakuutusmaksun laiminlyönnistä;
3) liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon vakuutuksen irtisanomisesta.

10 §

Ajoneuvon yksilöinti vakuutussopimuksessa

Ajoneuvo on vakuutussopimuksessa yksilöitävä.
Ajoneuvon yksilöintivaatimuksesta voidaan sopimuksella poiketa, kun vakuutuksenot-

tajana on yhteisö, jolla on yritys- ja yhteisötietolaissa (244/2001) tarkoitettu yritys- ja yh-
teisötunnus.

Jos rekisteriin merkittyä ajoneuvoa ei ole vakuutussopimuksessa yksilöity ja tällaisen
ajoneuvon omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä vakuutuksenottajalle ei ole tehty il-
moitusta rekisteriin seitsemän päivän kuluessa muutoksen tapahtumisesta, vakuutusyhti-
ön vastuu lakkaa sanotun määräajan päättyessä. Jos muutosilmoitus rekisteriin tehdään
myöhemmin, vakuutusyhtiön vastuu alkaa uudelleen ilmoituksen tekemisestä.

11 §

Vakuutuskirja ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuksen päättämisen jälkeen vakuutusyhtiön on ilman aiheetonta viivy-
tystä annettava vakuutuksenottajalle asiakirja, johon on merkitty sopimuksen keskeinen
sisältö (vakuutuskirja), sekä vakuutusehdot.

Vakuutusyhtiön on toimitettava vakuutusehdot kuukautta ennen niiden käyttöönottoa
tiedoksi Finanssivalvonnalle.

12 §

Vakuutuksen voimassaoloaika

Vakuutusyhtiön vastuu alkaa, jollei muusta ajankohdasta ole yksilöllisesti sovittu va-
kuutuksenottajan kanssa, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja antaa tai lähettää hy-
väksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. Vakuutusyhtiön vastuun alka-
misajankohtaa ei voi sopimuksin siirtää tätä aikaisemmaksi.

Vakuutusyhtiön vastuu jatkuu vakuutuskauden kerrallaan, jollei vakuutuksenottaja irti-
sano sopimusta. Ensimmäinen vakuutuskausi on enintään 13 kuukautta ja seuraavat vuo-
den pituisia.

Edellä 2 momentissa säädetyn estämättä raja- ja siirtoliikennevakuutukset voivat olla
määräaikaisia.

13 §

Vakuutuksen voimassaoloalue ja eräissä liikennevahingoissa sovellettava laki

Liikennevakuutus on yhden vakuutusmaksun perusteella voimassa kaikissa ETA-val-
tioissa.

Tämän lain mukaan korvataan ETA-valtion kansalaiselle myös sellainen liikennevahin-
ko, joka on sattunut läpikuljettavalla alueella muussa kuin vihreä kortti -järjestelmään
kuuluvassa valtiossa, kun kysymys on välittömästä matkasta ETA-valtiosta toiseen ETA-
valtioon.

Vakuutus kattaa sen ETA-valtion lainsäädännön mukaisen vakuutusturvan, jossa va-
hinko sattui, tai tämän lain mukaisen vakuutusturvan, jos se on ensiksi mainittua parempi.
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Suomessa asuva vahinkoa kärsinyt voi valita, että tämän lain mukaan vakuutetun ajo-
neuvon liikenteessä käyttämisestä aiheutunut muualla ETA-alueella kuin Suomessa sattu-
nut henkilövahinko korvataan Suomen lain mukaan silloin, kuin vahinko lainvalintaa kos-
kevien säännösten mukaan tulisi korvattavaksi muun kuin Suomen lain mukaan.

Mitä 1—4 momentissa säädetään vakuutuksen voimassaolosta ja vakuutusturvasta, so-
velletaan Valtiokonttorin vastuuseen silloin, kun valtion ajoneuvoa käytetään liikentee-
seen ETA-valtiossa. 

14 §

Tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti

Jos vakuutuksenottaja on tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt va-
kuutussopimuslain (543/1994) 22 §:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden ja vakuutusyh-
tiö olisi oikean tiedon saatuaan antanut vakuutuksen korkeampaa maksua vastaan, vakuu-
tusyhtiöllä on siitä tiedon saatuaan oikeus periä korkeampi vakuutusmaksu takautuvasti.
Jos vakuutusyhtiö olisi antanut vakuutuksen alempaa maksua vastaan kuin oli sovittu, lii-
kaa perittyä maksua ei tarvitse palauttaa.

Jos vakuutuksenottajaksi on 1 momentissa tarkoitetun tiedonantovelvollisuuden tahal-
lisen laiminlyönnin johdosta virheellisesti merkitty henkilö, joka ei ole lain mukaan va-
kuuttamisvelvollinen, vakuutusmaksusta vastaa vakuutuksenottajan lisäksi se, joka on
6 §:n mukaan velvollinen vakuuttamaan ajoneuvon.

Vakuutusyhtiö voi irtisanoa 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa vakuutuksen
14 päivän kuluessa virheellisestä menettelystä tiedon saatuaan.

15 §

Vaaran lisääntymisestä ilmoittamisen laiminlyönti

Jos vakuutuksenottaja on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäi-
senä, laiminlyönyt vakuutussopimuslain 26 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyn velvollisuu-
den ilmoittaa vaaran lisääntymisestä ja vakuutusyhtiö olisi oikean tiedon saatuaan antanut
vakuutuksen korkeampaa maksua vastaan, vakuutusyhtiöllä on siitä tiedon saatuaan oi-
keus periä korkeampi vakuutusmaksu takautuvasti.

16 §

Vakuutuksenottajan oikeus irtisanoa vakuutus ja eräiden ilmoitusten rinnastaminen 
irtisanomisilmoitukseen

Vakuutuksenottajalla, jonka vakuuttamisvelvollisuus ei ole päättynyt, on oikeus irtisa-
noa rekisteröidyn ajoneuvon vakuutus ainoastaan silloin, kun vakuutuksenottaja on otta-
nut vakuutuksen toisesta vakuutusyhtiöstä tai ajoneuvo on anastettu ja siitä on tehty ilmoi-
tus poliisille ja vakuutusyhtiölle. Vakuutuksenottajan oikeuteen irtisanoa vakuutus sovel-
letaan muilta osin vakuutussopimuslain 12 §:ää.

Vakuutuksenottajan irtisanomisilmoitukseksi katsotaan myös Liikenteen turvallisuus-
viraston, Liikennevakuutuskeskuksen tai toisen vakuutusyhtiön toimittama ilmoitus siitä,
että:

1) ajoneuvo on poistettu lopullisesti liikennekäytöstä;
2) ajoneuvo on siirtynyt oikeustoimen johdosta muulle uudelle omistajalle tai haltijalle

kuin vakuutuksenottajan kuolinpesälle tai konkurssipesälle;
3) ajoneuvon hallinta palautuu omistajalle tai hallinta siirtyy uudelle haltijalle, jos ajo-

neuvon haltija on yksin ollut vakuutuksenottaja;
4) vakuutus on otettu toisesta vakuutusyhtiöstä.
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Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa vakuutuksen voimassaolo päättyy il-
moituksessa mainittuna päivänä.

17 §

Vakuutusyhtiön oikeus ja velvollisuus antaa vakuutus ja vihreä kortti

Tämän lain mukaisen vakuutuksen voi antaa sellainen vakuutusyhtiö, jolla on oikeus
harjoittaa vakuutusyhtiölain (521/2008) tai ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain
(398/1995) mukaan vakuutusluokista annetun lain (526/2008) 6 §:ssä tarkoitetun
vahinkovakuutusluokan 10 mukaista vakuutustoimintaa Suomessa.

Vakuutusyhtiö, joka harjoittaa liikennevakuutustoimintaa, ei saa kieltäytyä antamasta
ja voimassa pitämästä siltä haettua vakuutusta, jos vakuutus koskee sellaista ajoneuvoa,
jota varten yhtiöllä toimilupansa sekä vahvistetun yhtiöjärjestyksensä mukaan on oikeus
antaa vakuutus.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei koske raja- ja siirtoliikennevakuutuksia.
Vakuutusyhtiö on pyydettäessä velvollinen antamaan vakuutuksenottajalle vihreän

kortin.

18 §

Omistajan ja haltijan vaihtuminen

Jos vakuutus päättyy vakuutetun ajoneuvon siirtyessä oikeustoimen johdosta muulle
uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai jos haltija on yksin vakuutuk-
senottajana ajoneuvon hallinnan vaihduttua tai palauduttua omistajalle, korvataan päätty-
neestä vakuutuksesta myös ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa
omistusoikeuden siirtymisestä taikka ajoneuvon hallinnan vaihtumisesta tai palautumises-
ta omistajalle, jollei ajoneuvon seuraava omistaja tai haltija ole ottanut vakuutusta maini-
tun ajan kuluessa.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös Valtiokonttoria silloin kun kysymys on val-
tion ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä tai hallinnan vaihtumisesta.

19 §

Vahinkohistoriatieto

Vakuutuksenottajalla on oikeus saada vakuutuksen antaneelta vakuutusyhtiöltä todistus
vakuutuksensa voimassaoloajasta, sen kattamista ajoneuvoista sekä vahingoista, joiden
perusteella vakuutuksesta on suoritettu korvausta (vahinkohistoriatieto). Vakuutusyhtiön
on toimitettava todistus vakuutuksenottajalle 15 päivän kuluessa pyynnöstä. Vakuutusyh-
tiöllä ei kuitenkaan ole velvollisuutta antaa todistusta vakuutuksesta, jonka päättymisestä
on kulunut yli viisi vuotta.

20 §

Vakuutusmaksujen laskuperusteet

Vakuutusyhtiöllä on oltava vakuutusmaksujen laskuperusteet (maksuperusteet), joista
ilmenee, miten vakuutusmaksut määrätään. Maksuperusteita on sovellettava yhdenmukai-
sesti kaikkiin vakuutuksenottajiin.

Maksuperusteet on laadittava siten, että vakuutusmaksut ovat kohtuullisessa suhteessa
vakuutuksista aiheutuvien, odotettavissa olevien kustannusten pääoma-arvoon. Vakuutus-
maksun määräämisessä on otettava huomioon vahinkoa kärsineiden ja vakuutettujen etu-
jen turvaavuus ja liikennevahinkoriski.
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Maksuperusteissa on määriteltävä henkilö-, paketti-, matkailu-, kuorma- tai linja-autoa
tai moottoripyörää koskevan vakuutuksen osalta vahinkohistoriatietojen vaikutus ajoneu-
von tai laadultaan ja käytöltään samanlaisen ajoneuvon vakuutusmaksuun. Vahinkohisto-
rian vaikutus voidaan kuitenkin erityisestä syystä jättää huomioimatta. Maksuperusteissa
voidaan lisäksi määritellä, että vakuutuksenottajan muidenkin ajoneuvojen vahinkohisto-
riatiedot vaikuttavat ajoneuvon vakuutusmaksuun tai että yhden ajoneuvon vahinkohisto-
riatietojen perusteella hinnoitellaan useampi ajoneuvo. 

Mitä 3 momentissa säädetään, ei koske rajaliikennevakuutuksia, siirtoliikennevakuu-
tuksia, vakuutuksia, joissa vakuutuksenottajalla on yritys- ja yhteisötietolaissa tarkoitettu
yritys- ja yhteisötunnus, eikä vakuutuksia, jotka on annettu museoajoneuvoja varten.

21 §

Vahinkohistoriatietojen siirtäminen toiseen vakuutusyhtiöön

Kun ajoneuvon omistaja tai haltija siirtää 20 §:n 3 momentissa tarkoitetun ajoneuvon
vakuutuksen toiseen vakuutusyhtiöön tai ottaa vakuutuksen laadultaan ja käytöltään sa-
manlaiselle ajoneuvolle ja hänellä on tällaisia ajoneuvoja koskevaa vahinkohistoriatietoa
jossain muussa vakuutusyhtiössä, vakuutusyhtiön on vakuutuksenottajan pyynnöstä toi-
mitettava vahinkohistoriatiedot uuden vakuutuksen antaneelle vakuutusyhtiölle viipymät-
tä, kuitenkin viimeistään 15 päivän kuluessa pyynnöstä.

22 §

Liikennekäytöstä poiston aikana käytetyn ajoneuvon korotettu vakuutusmaksu

Jos vakuutettua ajoneuvoa on käytetty liikenteessä sinä aikana, jona se on ollut ilmoi-
tettuna rekisteriin liikennekäytöstä poistetuksi, vakuutuksenottajan on suoritettava vakuu-
tusyhtiölle vakuutusehdoissa määritelty enintään kolminkertainen vakuutusmaksu. Koro-
tettu vakuutusmaksu määrätään liikennekäytöstä poiston alkamispäivän ja liikenteeseen
käytön väliseltä ajalta, jollei erityisen painavasta syystä muuta johdu.

23 §

Vakuutusmaksun palauttaminen vakuutuksen päätyttyä

Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus va-
kuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka sen vastuu on ollut voimassa. Muu osa jo suorite-
tusta vakuutusmaksusta on palautettava vakuutuksenottajalle. Vakuutusehdoissa on mää-
rättävä, miten palautettava vakuutusmaksu lasketaan.

Jos palautettava maksu on vähemmän kuin kahdeksan euroa, sitä ei tarvitse erikseen pa-
lauttaa. Rahamäärää voidaan tarkistaa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella rahanar-
von muutosta vastaavasti.

24 §

Viivästyskorko

Vakuutusmaksulle, jota ei ole suoritettu määräaikana, peritään viivästysajalta korkolain
(633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen viivästys-
korko.

Vakuutusyhtiön on maksettava vakuutusmaksun palautuksen viivästyneelle määrälle
korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen viivästyskor-
ko. Viivästyskorkoa maksetaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut maksunpalautuk-
seen oikeuttavan selvityksen saapumisesta vakuutusyhtiölle.
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25 §

Vastuun jatkuminen ja maksun ulosottokelpoisuus

Vakuutusyhtiön vastuu ei lakkaa, vaikka vakuutusmaksua ei olisikaan määräaikana
suoritettu.

Vakuutusmaksu viivästyskorkoineen on suoraan ulosottokelpoinen. Sen perimisestä
säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).

26 §

Vakuutusmaksusaatavan vanhentuminen

Vakuutusmaksusaatava vanhentuu lopullisesti viiden vuoden kuluttua sitä seuraavan
kalenterivuoden päättymisestä, jona se on määrätty tai maksuunpantu. Jos laskua ei ole lä-
hetetty, vakuutusmaksusaatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua kunkin vakuutuskau-
den päättymisestä.

27 §

Vakuutusmaksua vastaava maksu

Se, joka on laiminlyönyt 6 §:n mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa, on velvollinen
maksamaan maksun, joka vastaa kohtuulliseksi katsottavaa vakuutusmaksua siltä ajalta,
jota laiminlyönti koskee, ei kuitenkaan pitemmältä ajalta kuin kulumassa olevalta ja vii-
deltä viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta.

Mitä 20 §:n 1 ja 2 momentissa, 24 §:ssä, 25 §:n 2 momentissa ja 26 §:ssä säädetään va-
kuutusmaksusta, sovelletaan myös tässä pykälässä tarkoitettuun maksuun.

28 §

Laiminlyöntimaksu

Se, joka on laiminlyönyt 6 §:n mukaisen vakuuttamisvelvollisuutensa, on velvollinen
maksamaan laiminlyöntimaksun, joka on enintään kolme kertaa vakuutusmaksua vastaa-
van maksun suuruinen. Laiminlyöntimaksun korotuskerrointa määrättäessä otetaan huo-
mioon laiminlyöntiajan pituus, laiminlyönnin tahallisuus ja toistuvuus sekä se, onko ajo-
neuvoa käytetty liikenteessä.

Vakuuttamisvelvollisuutta ei katsota laiminlyödyksi sinä aikana, kun ajoneuvon edelli-
sen omistajan vakuutus on voimassa 18 §:n perusteella.

Mitä 24 §:ssä, 25 §:n 2 momentissa ja 26 §:ssä säädetään vakuutusmaksusta, sovelle-
taan myös laiminlyöntimaksuun.

29 §

Vakuutusmaksua vastaavan maksun ja laiminlyöntimaksun määrääminen

Jos Liikennevakuutuskeskus katsoo, että ajoneuvon omistaja tai haltija on laiminlyönyt
vakuuttamisvelvollisuutensa, sen on tehtävä esitys Valtiokonttorille vakuutusmaksua vas-
taavan maksun ja laiminlyöntimaksun määräämisestä.

Valtiokonttori määrää 1 momentissa mainitut maksut sekä velvoittaa vakuuttamisvel-
vollisuutensa laiminlyöneen ajoneuvon omistajan tai haltijan maksamaan maksut Liiken-
nevakuutuskeskukselle. Laiminlyöntimaksu voidaan jättää määräämättä vain erityisestä
syystä. Ajoneuvon omistaja tai haltija saa hakea muutosta päätökseen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Jos ajoneuvolla on omistaja ja haltija, 1 momentissa tarkoitetut maksut määrätään ajo-
neuvon haltijalle siltä osin kuin ne kohdistuvat hänen hallinta-aikaansa. Ajoneuvon omis-
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tajalle maksut määrätään tältä ajalta vasta sen jälkeen, kun ajoneuvon haltija on todettu
maksujen perinnän yhteydessä ulosotossa varattomaksi.

Liikennevakuutuskeskus laskuttaa ja perii ajoneuvon omistajalle tai haltijalle määrätyt
1 momentissa mainitut maksut.

30 §

Ajoneuvon käyttökielto

Ajoneuvon, jonka vakuuttamisvelvollisuus on laiminlyöty, käyttö liikenteessä on kiel-
letty.

Viranomaisten toimivaltuuksista käyttökiellon valvonnassa säädetään ajoneuvolain
84 §:ssä.

3 luku

Liikennevahingon korvaaminen

31 §

Liikennevahingon korvaaminen vahingonkorvausvastuusta riippumatta

Liikennevahinko korvataan, jollei jäljempänä toisin säädetä, vaikka kukaan ei ole hen-
kilökohtaisesti vahingonkorvausvelvollinen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisen perus-
teella.

32 §

Korvausvastuu liikennevahingosta

Vakuutusyhtiö vastaa liikennevahingosta, joka on sattunut ajoneuvoa koskevan vakuu-
tuksen voimassaoloaikana, jollei 18 §:stä muuta johdu.

Valtiokonttori vastaa liikennevahingosta silloin, kun ajoneuvon omistaja tai haltija on
vahingon sattuessa Suomen valtio eikä ajoneuvolle ole otettu liikennevakuutusta, ja sil-
loin, kun Suomen valtio on sitoutunut korvaamaan toisen valtion omistaman ajoneuvon ai-
heuttaman vahingon.

Mitä jäljempänä 33—39, 49—68, 73 ja 79—83 §:ssä, 84 §:n 1 momentissa ja 85 §:ssä
säädetään vakuutusyhtiöstä, sovelletaan myös Valtiokonttoriin.

Liikennevakuutuskeskus on ensisijaisesti vastuussa sellaisen ajoneuvon, jonka pysyvä
kotipaikka on muualla kuin Suomessa, Suomessa aiheuttamasta liikennevahingosta. Lii-
kennevakuutuskeskus vastaa muista kuin edellä tässä pykälässä tarkoitetuista tämän lain
mukaan korvattavista vahingoista siten kuin jäljempänä säädetään.

33 §

Korvausvastuu kahden tai useamman ajoneuvon välisissä liikennevahingoissa

Kun ajoneuvon aiheuttama vahinko on kohdistunut toiseen ajoneuvoon, kiskoilla kul-
kevaan raideliikenneajoneuvoon tai tällaisessa ajoneuvossa olevaan henkilöön tai omai-
suuteen, vahinkoa ei korvata ensiksi mainitun ajoneuvon vakuutuksesta, jollei vahinko ole
aiheutunut ajoneuvon:

1) omistajan, haltijan, kuljettajan tai matkustajan tuottamuksesta;
2) liikennesääntöjen vastaisesta kulusta tai sijainnista; tai
3) puutteellisesta kunnosta tai virheellisestä kuormauksesta.
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Jos myös sillä vahingon osapuolella, jolle vahinkoa aiheutui, oli tuottamusta tai muu 1
momentin 1—3 kohdassa mainittu olosuhde, korvausvastuu osapuolten välillä jaetaan ot-
taen huomioon kaikki vahinkoon vaikuttaneet seikat.

Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, korvaus henkilövahingosta suorite-
taan vahinkoa kärsineelle kokonaan sen ajoneuvon vakuutuksesta, jossa vahinkoa kärsinyt
oli matkustajana tai kuljettajana, ja muiden vahinkoa kärsineiden osalta tämän valitseman
vahinkoon osallisen ajoneuvon vakuutuksen perusteella. Tämän jälkeen vakuutusyhtiöi-
den keskinäinen vastuunjako määräytyy 51 §:n perusteella.

34 §

Henkilövahingon korvaaminen

Korvaus henkilövahingosta määrätään vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2,
2 a—2 d, 3, 4, 4 a, 4 b, 7 ja 8 §:n sekä 7 luvun 3 §:n mukaisesti, jollei tässä laissa toisin
säädetä. Oikeutta korvaukseen kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta ei ole,
jos henkilövahinko on vähäinen.

Sairaanhoidon kustannusten korvaamisesta säädetään lisäksi tämän lain 4 luvussa ja
kuntoutuksen korvaamisesta liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuk-
sesta annetussa laissa (626/1991).

Ansionmenetyksen tai elatuksen menetyksen johdosta suoritettavan jatkuvan korvauk-
sen sijasta voidaan maksaa kertakaikkista pääoma-arvoa vastaava korvaus vain erityisen
painavasta syystä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetään henkilövahingon johdosta suori-
tettavan jatkuvan korvauksen sijasta maksettavan kertakaikkisen korvauksen laskemispe-
rusteista.

35 §

Jatkuvien korvausten indeksitarkistus

Tämän lain ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun
lain nojalla henkilövahingon johdosta suoritettavat jatkuvat korvaukset tarkistetaan kalen-
terivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 98 §:ssä tarkoitetulla työeläkeindeksillä.

Ansionmenetyksen ja elatuksen menetyksen määrittämistä varten eri vuosien ansiotulot
tarkistetaan kalenterivuosittain vahinkovuoden tasoon työntekijän eläkelain 96 §:ssä tar-
koitetulla palkkakertoimella.

36 §

Korvausten yhteensovitus eräiden työtapaturmakorvausten kanssa

Jos ajoneuvon omistajalla, haltijalla tai kuljettajalla on oikeus saada omistamansa tai
kuljettamansa ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneesta henkilövahingosta
korvausta työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015), maatalousyrittäjän työtapaturma-
ja ammattitautilain (873/2015) tai urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain
(276/2009) nojalla, korvataan mainitun ajoneuvon liikennevakuutuksesta vain se osa va-
hingosta, jota ei korvata edellä mainittujen lakien mukaan.

37 §

Esinevahingon korvaaminen

Korvaus esinevahingosta määrätään vahingonkorvauslain 5 luvun 5 §:n mukaisesti,
jollei tässä laissa toisin säädetä.
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Ajoneuvolle aiheutuneena vahinkona korvataan korjauskustannus tai sitä vastaava
määrä. Ajoneuvon arvon alentumista ei korvata. Kun ajoneuvo on tuhoutunut tai sitä ei
voida kohtuullisin kustannuksin korjata, esinevahinkona korvataan ajoneuvon käypä arvo
välittömästi ennen vahinkotapahtumaa. Tällöin vahingoittuneen tai tuhoutuneen ajoneu-
von omistusoikeus siirtyy vakuutusyhtiölle.

Liikenneväylällä valvonnatta olleelle muulle eläimelle kuin porolle aiheutunutta vahin-
koa ei korvata, ellei vahinko ole aiheutunut ajoneuvon omistajan, haltijan, kuljettajan tai
matkustajan tahallisuudesta tai tuottamuksesta.

38 §

Korvattavan esinevahingon enimmäismäärä

Esinevahinkona korvataan enintään 5 000 000 euroa kutakin vahingosta vastuussa ole-
vaa liikennevakuutusta kohden.

Jos 1 momentissa tarkoitettu enimmäismäärä ei riitä täyteen korvaukseen, jaetaan mak-
settava korvaus korvattavien vahinkojen suuruuden osoittamassa suhteessa. Jos korvaus-
vaatimusten tultua ratkaistuiksi osoittautuu, että jollakulla, joka ei ole vielä saanut korva-
usta, on siihen oikeus, korvataan hänen vahinkonsa siinäkin tapauksessa, että korvauksen
enimmäismäärä siten ylittyy. Korvauksen määrä ei kuitenkaan saa tällöin ylittää sitä suh-
teellista osuutta korvauksesta, jonka korvaukseen oikeutettu olisi saanut, jos hän olisi alun
perin ollut korvauksensaajien joukossa.

39 §

Vahinkoa kärsineen auttamisesta aiheutuneet vahingot

Jos joku on liikenneonnettomuuden seurauksena joutunut sellaiseen tilaan, että hänelle
on välttämätöntä heti antaa ensiapua tai kuljettaa hänet saamaan hoitoa, liikennevahingos-
ta vastuussa oleva vakuutusyhtiö on velvollinen korvaamaan vahinkoa kärsinyttä autta-
neelle henkilölle auttamisesta aiheutuneen välittömän henkilö- ja esinevahingon. Vahin-
koja, jotka ovat aiheutuneet pelastustointa ammattimaisesti hoitavalle henkilölle tai tähän
toimintaan liittyvälle omaisuudelle, ei kuitenkaan korvata.

40 §

Eräät korvaamatta jäävät esinevahingot

Ajoneuvon vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tälle ajoneuvolle, sii-
hen kiinteästi kytketylle toiselle ajoneuvolle tai näissä olleelle omaisuudelle.

Ajoneuvon vakuutuksesta ei korvata myöskään vahinkoa, joka on aiheutunut ajoneu-
von omistajan, haltijan tai kuljettajan muulle kuin ajoneuvoissa tai muutoin hallinnassa
olevalle omaisuudelle. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin vahinko, joka on aiheutunut
muun matkustajan kuin ajoneuvon omistajan tai haltijan yllä tai mukana olleiden vaattei-
den ja henkilökohtaisten käyttöesineiden vahingoittumisesta.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei koske vahinkoa, joka on aiheutunut ajoneuvon omis-
tajan, haltijan tai kuljettajan omistamalle tai hallinnassa olevalle toiselle ajoneuvolle.

41 §

Vahingon korvaaminen vakuutuksen voimassaolon päätyttyä anastuksen johdosta

Jollei 49 §:stä muuta johdu, Liikennevakuutuskeskus korvaa liikennevahingon silloin,
kun sen on aiheuttanut ajoneuvo, jonka omistaja tai haltija on 16 §:n 1 momentin nojalla
irtisanonut vakuutuksen ajoneuvon anastuksen johdosta.
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42 §

Eräiden työsuoritusten aikana sattuneet vahingot

Vahinkoa ei korvata, kun se on aiheutunut kuormauksen, kuorman purkamisen tai
muun työsuorituksen aikana:

1) ajoneuvon ollessa liikkumattomana ajoneuvon omistajalle, kuljettajalle tai muulle
henkilölle, joka suorittaa tässä tarkoitettua työtä; eikä

2) työsuorituksen kohteena olevalle omaisuudelle taikka tähän toimintaan osalliselle
toiselle ajoneuvolle.

43 §

Vakuuttamisvelvollisuudesta vapautetun ajoneuvon aiheuttama vahinko

Liikennevakuutuskeskus korvaa Suomessa sattuneen liikennevahingon, joka on aiheu-
tunut sellaisen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä, jonka pysyvä kotipaikka on Suo-
messa ja jolle ei 8 §:n 1 momentin 1—5 kohdan mukaan tarvitse ottaa liikennevakuutusta.

Liikennevakuutuskeskus korvaa Suomessa sattuneen liikennevahingon, jonka on ai-
heuttanut sellainen ajoneuvo, jonka pysyvä kotipaikka on muussa ETA-valtiossa kuin
Suomessa ja jota varten ei ole velvollisuutta ottaa vakuutusta kyseisessä valtiossa.

44 §

Tuntemattoman ajoneuvon aiheuttama vahinko

Liikennevakuutuskeskus korvaa Suomessa sattuneen mutta tuntemattomaksi jääneen
ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen henkilövahingon, kavio- tai sork-
kaeläimelle aiheutuneen esinevahingon sekä merkittävän henkilövahingon yhteydessä ai-
heutuneen muun esinevahingon.

45 §

Eräiden Suomen ulkopuolella sattuneiden liikennevahinkojen korvaaminen

Liikennevakuutuskeskus korvaa 43 §:n 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon liikentee-
seen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon silloin, kun se on sattunut muussa ETA-
valtiossa kuin Suomessa, jollei ajoneuvon omistaja tai haltija ole Suomen valtio.

Jos tuntemattomaksi jääneen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahin-
kotapahtuma on sattunut muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa, voi vahinkoa kärsinyt,
jolla on kotipaikka Suomessa, esittää korvausvaatimuksensa Liikennevakuutuskeskuksel-
le.

Vahinkoa kärsinyt, jonka kotipaikka on Suomessa, voi esittää Liikennevakuutuskes-
kukselle korvausvaatimuksen liikennevahingosta, joka on sattunut muussa ETA-valtiossa
tai vihreä kortti -järjestelmään kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa ja se on aiheutunut sel-
laisen ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä, jolla on pysyvä kotipaikka muussa ETA-
valtiossa kuin Suomessa, eikä korvausvelvollista vakuutusyhtiötä saada selville kahden
kuukauden kuluessa vahingon tapahtumisesta.

46 §

Vahingon korvaaminen vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyöntitapauksissa

Liikennevakuutuskeskus korvaa liikennevahingon, jos ajoneuvolla ei vahingon sattues-
sa ollut voimassaolevaa vakuutusta, vaikka ajoneuvo olisi tullut vakuuttaa tämän lain tai
jonkin muun ETA-valtion lainsäädännön perusteella.
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Edellä 1 momentissa tarkoitettua vahinkoa ei korvata, jos vahinkoa kärsinyt on ajoneu-
vossa matkustajana ollut ajoneuvon omistaja tai haltija taikka ajoneuvon kuljettaja ja Lii-
kennevakuutuskeskus voi osoittaa hänen tienneen ajoneuvon olleen vakuuttamaton.

47 §

Vahinkotapahtuman aiheuttaminen ja siihen myötävaikuttaminen

Jos joku on tahallisesti aiheuttanut itselleen henkilövahingon, korvausta suoritetaan ai-
noastaan siltä osin kuin muut olosuhteet ovat vaikuttaneet vahingon syntymiseen. Jos joku
on törkeällä huolimattomuudella myötävaikuttanut kärsimänsä henkilövahingon syntymi-
seen, korvausta voidaan alentaa tai evätä se sen mukaan kuin olosuhteet huomioon ottaen
on kohtuullista.

Liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain mukaisiin
korvauksiin ei tehdä 1 momentissa tarkoitettua vähennystä. Jos korvaus evätään koko-
naan, ei kuntoutustakaan korvata.

Esinevahingosta suoritettavaa korvausta voidaan vahinkoa kärsineen myötävaikutuk-
sen perusteella kohtuuden mukaan alentaa tai evätä korvaus ottaen huomioon vahinkoa
kärsineen viaksi jäävä syyllisyyden määrä ja muut olosuhteet.

48 §

Alkoholin tai muun huumaavan aineen käytön vaikutus korvaukseen

Jos vahinkoa kärsinyt on vahinkotapahtuman sattuessa kuljettanut ajoneuvoa sellaises-
sa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen vähintään
1,2 promillea tai että hänellä on vähintään 0,53 milligrammaa alkoholia litrassa uloshen-
gitysilmaa, tai hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on tuntuvasti huonontunut
muun huumaavan aineen kuin alkoholin vaikutuksesta taikka tällaisten aineiden yhteisvai-
kutuksesta, hänelle aiheutunut henkilövahinko korvataan vain siltä osin kuin muut olosuh-
teet ovat vaikuttaneet vahinkoon.

Jos vahinkoa kärsinyt on vahinkotapahtuman sattuessa kuljettanut ajoneuvoa sellaises-
sa tilassa, että hänen verensä alkoholipitoisuus on ajon aikana tai sen jälkeen vähintään
0,5 promillea tai että hänellä on vähintään 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshen-
gitysilmaa, tai hänen kykynsä tehtävän vaatimiin suorituksiin on huonontunut muun huu-
maavan aineen kuin alkoholin vaikutuksesta taikka tällaisten aineiden yhteisvaikutukses-
ta, korvausta alennetaan sen mukaan, mikä oli hänen osuutensa vahinkoon.

Liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain mukaisiin
korvauksiin ei tehdä 1 ja 2 momenteissa tarkoitettua vähennystä. Jos korvaus evätään ko-
konaan, ei kuntoutustakaan korvata.

49 §

Vahingon korvaaminen luvattomasti käyttöön otetussa ajoneuvossa olleelle

Jos liikennevahinko on aiheutunut vahinkoa kärsineen ollessa luvattomasti käyttöön
otetussa ajoneuvossa ja vakuutusyhtiö voi osoittaa hänen tienneen ajoneuvon käyttöönoton
luvattomuudesta, hänelle suoritetaan korvausta ajoneuvon vakuutuksesta vain erityisestä
syystä. Luvattomalla käytöllä tarkoitetaan rikoslain (39/1889) 28 luvun 9 a—9 c §:ssä tar-
koitettuja rangaistavia tekoja.
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50 §

Syyntakeettomuus ja pakkotila

Vakuutusyhtiö ei saa vastuusta vapautuakseen tai sen rajoittamiseksi vedota 47—49 §:n
säännöksiin, jos henkilövahinkoa kärsinyt oli vahingon syntyessä kahtatoista vuotta nuo-
rempi tai sellaisessa mielentilassa, ettei häntä olisi voitu tuomita rangaistukseen rikoksesta
tai hän toimi henkilön tai omaisuuden vahingoittumisen ehkäisemiseksi sellaisissa olosuh-
teissa, että laiminlyönti tai toimenpide oli puolustettavissa.

51 §

Vastuunjako vakuutusyhtiöiden kesken

Jos kaksi tai useampi vakuutusyhtiö on vastuussa samasta liikennevahingosta, vakuu-
tusyhtiöt vastaavat korvauksesta yhteisvastuullisesti sen mukaan kuin ilmenneeseen tuot-
tamukseen ja muihin vahingon aiheuttaneisiin seikkoihin katsoen on kohtuullista. Jos va-
hinko on kuitenkin johtunut yksinomaan tietyn ajoneuvon puutteellisuudesta, virheellises-
tä kuormauksesta tai sen puolella olevasta tuottamuksesta, korvauksesta vastaa tälle ajo-
neuvolle vakuutuksen antanut vakuutusyhtiö.

52 §

Vastuunjako liikennevakuutuksen ja raideliikennevastuulain välillä

Jos vahinkoa kärsineellä on oikeus saada saman vahinkotapahtuman johdosta korvausta
sekä tämän lain että raideliikennevastuulain (113/1999) nojalla, vastuu vakuutusyhtiön ja
raideliikennevastuulain mukaan korvausvelvollisen kesken jaetaan sen mukaan kuin il-
menneeseen huolimattomuuteen ja muihin vahingon aiheuttaneisiin seikkoihin nähden on
kohtuullista. Jos kuitenkin vahinko on aiheutunut yksinomaan tämän lain 33 §:n 1 mo-
mentissa tai raideliikennevastuulain 5 §:ssä mainitusta seikasta, korvaus jää kokonaan va-
hingon aiheuttaneen osapuolen suoritettavaksi.

Jos liikennevakuutusyhtiö on maksanut vahingonkorvausta yli oman osuutensa, sillä on
oikeus saada raideliikennevastuulain mukaan korvausvelvolliselta, mitä se on tämän osal-
ta maksanut.

4 luku

Suomessa annetun sairaanhoidon korvaaminen

53 §

Sairaanhoidon korvaamisen edellytykset

Vahingon vuoksi tarpeellisen sairaanhoidon kustannusten korvaaminen edellyttää, että
hoitoa annetaan kansanterveyslain (66/1972), erikoissairaanhoitolain (1062/1989) tai ter-
veydenhuoltolain (1326/2010) nojalla julkisena terveydenhuoltona, yksityisestä tervey-
denhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitettuna palveluna tai terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettuna itsenäisenä ammatinharjoit-
tajana siten kuin jäljempänä säädetään.
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54 §

Julkisessa terveydenhuollossa annetun sairaanhoidon korvaaminen

Vahinkoa kärsineelle korvataan julkisessa terveydenhuollossa annetusta vahingon
vuoksi tarpeellisesta sairaanhoidosta asiakasmaksu, joka määräytyy sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992), jäljempänä asiakasmaksulaki, no-
jalla.

Jos sairaanhoitoa varten on annettu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä anne-
tussa laissa (569/2009) tarkoitettu palveluseteli, vahinkoa kärsineelle korvataan mainitun
lain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettu omavastuuosuus.

55 §

Kunnan tai kuntayhtymän oikeus täyskustannusmaksuun

Jos vahinkoa kärsineellä on oikeus korvaukseen annetusta sairaanhoidosta, vakuutus-
yhtiön on maksettava sairaanhoidon järjestäneelle kunnalle tai kuntayhtymälle sairaanhoi-
don kustannuksista täyskustannusmaksu. Edellytyksenä on, että sairaanhoidon järjestänyt
julkisen terveydenhuollon toimintayksikkö on täyttänyt 56 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvol-
lisuutensa.

Täyskustannusmaksua ei makseta vahingon vuoksi annetusta pitkäaikaisesta laitoshoi-
dosta. Pitkäaikaisella laitoshoidolla tarkoitetaan hoitoa ja hoivaa, jota annetaan sen jäl-
keen, kun vamman hoidollinen lopputulos on saavutettu, kuitenkin viimeistään, kun pysy-
vä haitta voidaan määritellä. Laitoshoitoa ei voida katsoa pitkäaikaiseksi ennen kuin hoito
on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kolmen kuukauden ajan.

Täyskustannusmaksu on samansuuruinen kuin määrä, jonka hoidon järjestämisestä
vastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä on velvollinen terveydenhuoltolain 58 §:n nojalla
korvaamaan sellaisen potilaan hoidosta, joka ei ole hoitoa antavaa toimintayksikköä yllä-
pitävän kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ylläpitävän kunnan asukas, vähennet-
tynä vahinkoa kärsineeltä hoidosta asiakasmaksulain perusteella perityllä asiakasmaksul-
la. Jos sairaanhoitoa varten on annettu 54 §:n 2 momentissa tarkoitettu palveluseteli, täys-
kustannusmaksu on sen arvon suuruinen.

Vakuutusyhtiön on annettava täyskustannusmaksusta päätös kunnalle tai kuntayhty-
mälle, jos kysymys on korvaukseen oikeuttavan hoidon perusteella maksettavan täyskus-
tannusmaksun suuruudesta ja vakuutusyhtiö maksaa maksun kunnan tai kuntayhtymän
laskussa tai vaatimuksessa esitettyä maksua pienempänä taikka maksu on evätty sillä pe-
rusteella, ettei kunta tai kuntayhtymä ole täyttänyt sille 56 §:ssä säädettyä ilmoittamisvel-
vollisuutta. Päätös annetaan myös, jos kunta tai kuntayhtymä pyytää vakuutusyhtiöltä pää-
töstä.

56 §

Julkisen terveydenhuollon toimintayksikön ilmoitusvelvollisuus

Julkisen terveydenhuollon toimintayksikön on täyskustannusmaksun saamiseksi annet-
tava salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä va-
kuutusyhtiölle korvausvastuun selvittämistä ja täyskustannusmaksun maksamista varten
potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 12 §:ssä tarkoitetut välttämättö-
mät tiedot hoitokäynneistä. Tiedot on annettava viipymättä vahinkoa kärsineen hakeudut-
tua vahinkotapahtuman vuoksi hoitoon. Vakuutusyhtiölle on samalla ilmoitettava ne lii-
kennevahinkoon osallisen tai sen aiheuttaneen ajoneuvon yksilöintitiedot, jotka julkisen
terveydenhuollon toimintayksikkö saa tietoonsa vahinkoa kärsineeltä. Tiedot voidaan si-
sällyttää myös 2 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen.
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Jos hoitoon hakeutumisen tai myöhemmän hoitokäynnin yhteydessä päätetään toimen-
piteestä, josta laaditaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 4 a §:n mukainen
suunnitelma tai josta muulla tavoin tehdään päätös, terveydenhuollon toimintayksikön on
lähetettävä suunnitelma tai päätös vakuutusyhtiölle neljän arkipäivän kuluessa päivästä,
jona potilasasiakirjamerkinnät on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain nojalla an-
nettujen säännösten mukaan tehtävä. Jos suunnitelmaa ei ole tehty, vakuutusyhtiölle on lä-
hetettävä päätettyä hoitoa kuvaava lääkärinlausunto tai potilaskertomus. Jos kunta tai kun-
tayhtymä aikoo järjestää hoidon ostopalveluna tai palveluseteliä käyttäen, tästä on samalla
ilmoitettava vakuutusyhtiölle. Jos ilmoitusta ei ole mahdollista tehdä edellä sanotussa
ajassa suuronnettomuuden, sairausepidemian tai muun niihin rinnastettavan ylivoimaisen
esteen vuoksi, ilmoitus on tehtävä heti, kun mainittu este on lakannut.

Edellä 2 momentissa säädetty ilmoitusvelvollisuus ei koske:
1) kiireellistä sairaanhoitoa, jolla tarkoitetaan välittömän hoidon tarpeen arviointia, ja

hoitoa, jota ei voida siirtää ilman vamman tai sairauden olennaista pahentumista;
2) vastaanottokäyntiä julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä ja sen yhteydessä

tehtävää röntgentutkimusta, ultraäänitutkimusta ja muuta niihin rinnastettavaa vähäistä
tutkimus- ja hoitotoimenpidettä.

Jos vahinkoa kärsinyt tai terveydenhuollon toimintayksikkö ei ole saanut tietoonsa ajo-
neuvon vakuuttanutta vakuutusyhtiötä, ilmoitus tehdään korvausvastuussa olevan vakuu-
tusyhtiön selvittämiseksi Liikennevakuutuskeskukselle.

57 §

Vakuutusyhtiön oikeus ohjata vahinkoa kärsinyt hoitopaikkaan

Vakuutusyhtiöllä on oikeus maksusitoumuksella ohjata vahinkoa kärsinyt valitsemaan-
sa hoitopaikkaan silloin, kun on kyse 56 §:n 2 momentissa tarkoitetusta hoidosta. Hoito-
paikan on oltava sellainen, jossa vahinkoa kärsinyt saa korvattavan liikennevahingon
edellyttämän hoidon.

Maksusitoumuksesta on viipymättä annettava päätös vahinkoa kärsineelle sekä ilmoi-
tettava julkisen terveydenhuollon toimintayksikölle, joka on tehnyt hoitoa koskevan il-
moituksen vakuutusyhtiölle, ja julkisen terveydenhuollon toimintayksikölle, jonne vahin-
koa kärsinyt on edellä mainitun ilmoituksen mukaan siirretty tai tarkoitus siirtää hoidetta-
vaksi.

Jos hoito on annettu julkisessa terveydenhuollon toimintayksikössä, vaikka vakuutus-
yhtiö on ohjannut vahinkoa kärsineen maksusitoumuksella yksityisen terveydenhuollon
toimintayksikköön, vakuutusyhtiö on velvollinen sen estämättä, mitä 55 §:ssä säädetään,
korvaamaan hoidosta vain 54 §:n 1 momentin mukaisen asiakasmaksun.

58 §

Ilman maksusitoumusta annetun sairaanhoidon kustannusten korvaaminen yksityisessä 
terveydenhuollossa

Ilman maksusitoumusta yksityisessä terveydenhuollossa annetusta hoidosta vahinkoa
kärsineelle aiheutuneet kohtuulliset kustannukset korvataan, kun kyse on:

1) kiireellisestä sairaanhoidosta, jolla tarkoitetaan välittömän hoidon tarpeen arviointia
ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman vamman tai sairauden olennaista pahentumista;

2) vastaanottokäynnistä ja sen yhteydessä tehdystä röntgentutkimuksesta, ultraäänitut-
kimuksesta tai muusta niihin rinnastettavasta vähäisestä tutkimus- ja hoitotoimenpiteestä.

Yksityisen terveydenhuollon palvelun antajan on annettava salassapitosäännösten ja
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä vakuutusyhtiölle potilaan asemasta
ja oikeuksista annetun lain 12 §:ssä tarkoitetut tiedot 1 momentissa tarkoitetusta hoito-
käynnistä.
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59 §

Maksusitoumusta edellyttävän sairaanhoidon kustannusten korvaaminen yksityisessä 
terveydenhuollossa

Yksityisessä terveydenhuollossa annetusta muusta kuin 58 §:ssä tarkoitetusta hoidosta
vahinkoa kärsineelle aiheutuneet kustannukset korvataan edellyttäen, että vakuutusyhtiö
on antanut vahinkoa kärsineelle hoitoon maksusitoumuksen. Vakuutusyhtiöllä on oikeus
maksusitoumuksella ohjata vahinkoa kärsinyt valitsemaansa hoitopaikkaan. Hoitopaikan
on oltava sellainen, jossa vahinkoa kärsinyt saa korvattavan vahingon edellyttämän hoi-
don.

Jos 1 momentissa tarkoitettu hoito annetaan muualla kuin maksusitoumuksen osoitta-
massa hoitopaikassa tai vakuutusyhtiö ei ole antanut 1 momentin mukaista maksusi-
toumusta, hoidosta korvataan vahinkoa kärsineelle enintään asiakasmaksu, jonka vahin-
koa kärsinyt olisi joutunut asiakasmaksulain mukaan itse maksamaan vastaavasta hoidos-
ta julkisessa terveydenhuollossa.

Hoitoa yksityisenä terveydenhuoltona antavan on ilmoitettava hoitoon hakeutuvalle va-
hinkoa kärsineelle ennen hoidon alkamista maksusitoumuksen tarpeellisuudesta sekä toi-
mitettava vakuutusyhtiölle maksusitoumuspyynnön mukana potilaan asemasta ja oikeuk-
sista annetun lain 4 a §:n mukainen suunnitelma.

5 luku

Korvausmenettely ja takautumisoikeus

60 §

Korvausvaatimuksen esittäminen

Vahinkoa kärsineellä on oikeus vaatia korvausta suoraan vakuutusyhtiöltä.
Korvausvaatimus on esitettävä sille vakuutusyhtiölle, joka on todennäköisesti vastuus-

sa vahinkotapahtuman korvaamisesta. Korvausvaatimus henkilövahingosta voidaan esit-
tää myös sille vakuutusyhtiölle, joka on antanut vakuutuksen ajoneuvolle, jossa vahinkoa
kärsinyt oli vahingon sattuessa. Muu henkilövahinkoa kärsinyt kuin ajoneuvon kuljettaja
tai matkustaja voi esittää korvausvaatimuksen minkä tahansa liikennevahinkoon osallisen
ajoneuvon vakuuttaneelle vakuutusyhtiölle.

61 §

Korvausvaatimuksen esittämisajankohta ja vanhentuminen

Korvausvaatimus on esitettävä vakuutusyhtiölle kolmen vuoden kuluessa siitä, kun
korvauksen hakija on saanut tietää vahinkotapahtumasta ja siitä aiheutuneesta vahinko-
seuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä kymmenen vuoden ku-
luessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.

Korvausvaatimuksen esittämiseen rinnastetaan ilmoituksen tekeminen vahinkotapahtu-
masta. Korvausvaatimuksen tulee sisältää tieto vahingon paikasta ja ajasta sekä vahinkoa
kärsineestä ja hänen osoitteestaan.

Jos korvausvaatimusta ei esitetä 1 momentissa säädetyssä ajassa, korvauksen hakija
menettää oikeutensa korvaukseen. Erityisen painavasta syystä korvausvaatimus voidaan
käsitellä myös 1 momentissa säädetyn määräajan jälkeen.
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62 §

Korvauksen suorittamisen määräaika

Vakuutusyhtiön on aloitettava korvausasian selvittäminen viipymättä ja viimeistään
seitsemän arkipäivän kuluessa vireilletulosta.

Vakuutusyhtiön on suoritettava korvaus tai ilmoitettava, ettei korvausta suoriteta, jou-
tuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut vakuutussopimuslain
69 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot ja muun riittävän selvityksen. 

Jos korvauksen määrä ei ole riidaton, vakuutusyhtiö on kuitenkin velvollinen suoritta-
maan 2 momentissa mainitussa ajassa korvauksen riidattoman osan.

Jos vastuu korvauksesta on epäselvä tai jos korvauksen suuruutta ei ole voitu kokonaan
määritellä, vakuutusyhtiön on 2 momentissa säädetyn estämättä kolmen kuukauden ku-
luessa siitä päivästä, jona vahinkoa kärsinyt on esittänyt vaatimuksensa, annettava siihen
perusteltu vastaus. 

63 §

Päätöksen antaminen ja perusteleminen

Vakuutusyhtiön on annettava päätöksensä tiedoksi lähettämällä se vastaanottajalle tä-
män ilmoittamaan osoitteeseen. Vakuutusyhtiön päätöksen perustelemiseen sovelletaan,
mitä hallintolain (434/2003) 45 §:ssä säädetään. Jos henkilövahinkoa koskevan korvauk-
sen alentamista tai epäämistä koskeva päätös perustuu keskeisiltä osin lääketieteellisiin
seikkoihin, päätöksen perustelujen tulee sisältää arviointiin pääasiallisesti vaikuttaneet
seikat ja näiden seikkojen pohjalta tehdyt johtopäätökset.

64 §

Liikennevahinkolautakunta

Liikennevahinkolautakunnasta ja sen asettamisesta, jäsenistä, hallinnosta ja toiminnan
rahoituksesta säädetään liikennevahinkolautakunnasta annetussa laissa (441/2002).

65 §

Oikeus pyytää lausuntoa liikennevahinkolautakunnalta

Vahinkoa kärsineellä, vakuutuksenottajalla ja muulla korvaukseen oikeutetulla on kor-
vausasiassa oikeus pyytää liikennevahinkolautakunnalta lausuntoa vuoden kuluessa va-
kuutusyhtiön päätöksen antamisesta.

Jos korvausasiassa on annettu tuomioistuimen lainvoimainen ratkaisu, liikennevahin-
kolautakunta ei saa käsitellä asiaa siltä osin kuin tuomioistuin on ratkaissut sen.

Vakuutusyhtiö ja tuomioistuin voi pyytää lautakunnalta lausunnon korvausasian ollessa
niiden käsiteltävänä.

66 §

Velvollisuus pyytää lausuntoa liikennevahinkolautakunnalta

Vakuutusyhtiön on, jollei korvausasiaa ole ratkaistu tuomioistuimen tai muutoksenha-
kulautakunnan lainvoimaisella tuomiolla tai päätöksellä, pyydettävä liikennevahinkolau-
takunnalta lausunto ennen päätöksensä antamista, kun asia koskee:

1) pysyvän ansionmenetyksen taikka kuoleman perusteella suoritettavaa jatkuvaa kor-
vausta tai sen sijasta suoritettavaa kertakaikkista pääoma-arvoa;

2) jatkuvan korvauksen korottamista tai alentamista vahingonkorvauslain 5 luvun
8 §:n perusteella;
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3) haitan perusteella suoritettavaa korvausta, jos vamma on vaikea;
4) virheellisen päätöksen oikaisua asianosaisen vahingoksi, jos asianosainen ei suostu

virheen korjaamiseen; lausuntoa ei tarvitse kuitenkaan pyytää, jos virhe on ilmeinen ja se
on aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä tai jos kysymyksessä on ilmeinen kirjoi-
tus- tai laskuvirhe.

Jos vakuutusyhtiön päätös poikkeaa lautakunnan lausunnosta korvauksensaajan vahin-
goksi, vakuutusyhtiön on liitettävä lausunto päätökseensä ja annettava päätös tiedoksi lau-
takunnalle.

67 §

Korvauksen viivästyminen

Henkilövahingosta suoritettavan korvauksen viivästyessä vakuutusyhtiön on maksetta-
va viivästynyt korvaus viivästysajalta korotettuna (viivästyskorotus). Esinevahingosta
suoritettavalle korvaukselle on sen viivästyessä maksettava viivästyskorkoa. Viivästysko-
rotus ja viivästyskorko määräytyvät korkolain 4 §:n 1 momentissa säädetyn korkokannan
mukaan. Velvollisuus maksaa korvaus korotettuna ei koske lakisääteistä vakuutusta har-
joittavien vakuutus- ja eläkelaitosten välisiä yhteensovitukseen eikä takautumisoikeuteen
perustuvia suorituksia.

Viivästyskorotusta ja viivästyskorkoa on maksettava siitä päivästä lukien, kun vakuu-
tusyhtiön olisi 62 ja 70 §:n mukaan viimeistään tullut suorittaa korvaus. Jos asiasta on
pyydettävä liikennevahinkolautakunnan lausunto, viivästyskorotusta ja viivästyskorkoa
on kuitenkin maksettava vasta lausunnon antopäivästä lähtien. Jos selvitystä on pidettävä
riittämättömänä ainoastaan korvauksen määrän osalta, viivästyskorotusta ja viivästyskor-
koa on kuitenkin maksettava sille korvauksen määrälle, jota kohtuudella voidaan pitää sel-
vitettynä. Saman päätöksen perusteella myöhemmin suoritettavalle korvauserälle viiväs-
tyskorotus lasketaan kuitenkin eräpäivästä.

Milloin korvausta ei ole voitu vahinkoa kärsineestä johtuvasta syystä maksaa määrä-
ajassa, vakuutusyhtiö ei ole velvollinen maksamaan viivästyskorotusta tai viivästyskorkoa
pidemmältä ajalta kuin siitä päivästä, jona este vakuutusyhtiön tieten on lakannut. Jos kor-
vauksen suorittaminen viivästyy lain säännöksen johdosta taikka yleisen liikenteen tai
maksuliikenteen keskeytymisen taikka muun senkaltaisen ylivoimaisen esteen vuoksi, va-
kuutusyhtiö ei ole velvollinen maksamaan viivästyskorotusta tai viivästyskorkoa tällaisen
esteen aiheuttamalta viivästysajalta.

Viivästyskorotusta tai viivästyskorkoa, jonka määrä on pienempi kuin 7,28 euroa, ei
makseta. Rahamäärä tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoi-
tetulla palkkakertoimella. Tarkistettu euromäärä pyöristetään lähimmäksi sentiksi.

68 §

Korvauksensaajan ilmoitusvelvollisuus

Korvauksensaaja on velvollinen viipymättä ja oma-aloitteisesti ilmoittamaan vahin-
gonkorvauslain 5 luvun 2, 2 d, 4 ja 4 b §:n sekä liikennevakuutuslain perusteella korvat-
tavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla korvausta maksavalle vakuutusyhtiölle korva-
ukseen vaikuttavista muutoksista edellyttäen, että tästä velvollisuudesta on mainittu kor-
vauspäätöksessä.

69 §

Korvausedustaja ja korvausasiamies

Jos vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vakuutusyhtiö tai ulkomaisista vakuutusyhtiöistä
annetussa laissa tarkoitettu kolmannen maan vakuutusyhtiö aikoo harjoittaa liikenneva-
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kuutusta tai vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vakuutusyhtiö aikoo harjoittaa muuta
vahinkovakuutusluokkaan 10 kuuluvaa vakuutusta kuin rahdinkuljettajan vastuuvakuu-
tusta muissa ETA-valtioissa, yhtiön on nimettävä korvausedustaja jokaiseen muuhun
ETA-valtioon.

Korvausedustajalla on oikeus korvausvaatimusten käsittelyä ja selvittelyä varten edus-
taa yhtä tai useampaa vakuutusyhtiötä ja suorittaa vahingosta johtuvat korvaukset. Kor-
vausedustajan on asuttava tai oltava sijoittunut siihen ETA-valtioon, johon hänet on ni-
metty, ja kyettävä toimimaan kyseisen valtion virallisilla kielillä.

Vakuutusyhtiön on viipymättä toimitettava kaikkien ETA-valtioiden direktiivissä tar-
koitetuille tietokeskuksille korvausedustajiensa nimet ja yhteystiedot sekä muutokset
näissä tiedoissa.

Jos ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö aikoo harjoittaa Suomessa liikennevakuutusta pal-
velujen vapaan tarjoamisen oikeuden perusteella ulkomaisesta toimipaikasta käsin, yhtiön
on sen lisäksi, mitä sanotusta toiminnasta erikseen säädetään, nimettävä tänne edustaja
(korvausasiamies) huolehtimaan korvausvaatimusten käsittelyn ja korvausten maksami-
sen asianmukaisesta järjestämisestä. Korvausasiamies on valtuutettava edustamaan yhtiö-
tä asioissa, jotka koskevat liikennevahinkojen korvaamista ja liikennevakuutuksen voi-
massaoloa. Korvausasiamiehellä on oltava Suomessa pysyvä koti- tai toimipaikka.

70 §

Oikeus vaatia korvausta korvausedustajalta

Jos vahinkotapahtuma on sattunut muussa ETA-valtiossa tai vihreä kortti -järjestel-
mään kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa ja vahinko on aiheutunut sellaisen ajoneuvon
liikenteeseen käyttämisestä, jonka pysyvä kotipaikka on muussa ETA-valtiossa kuin Suo-
messa, voi vahinkoa kärsinyt, jolla on asuinpaikka Suomessa, vaatia korvausta vahingosta
vastuussa olevalta vakuutusyhtiöltä tai sen Suomeen nimeämältä korvausedustajalta.

Korvausedustajan on kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jona vahinkoa kärsinyt on
esittänyt korvausvaatimuksensa, korvattava 1 momentissa tarkoitettu liikennevahinko tai
tehtävä perusteltu korvaustarjous, jos korvausvastuuta ei kiistetä ja jos vahinkojen suuruus
on määritelty.

Jos korvausvastuu kiistetään osittain tai kokonaan tai se on epäselvä taikka jos vahin-
kojen suuruutta ei ole kokonaan määritelty, on vakuutusyhtiön tai sen korvausedustajan
2 momentissa mainitun ajan kuluessa annettava perusteltu vastaus korvausvaatimukseen.

Jos vakuutusyhtiö tai sen korvausedustaja ei noudata 1—3 momentissa tarkoitettuja
säännöksiä, Finanssivalvonta voi ryhtyä Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008)
säädettyihin valvontatoimenpiteisiin vakuutusyhtiöitä kohtaan.

71 §

Liikennevakuutuskeskuksen vastuu korvausasian käsittelyn viivästyessä

Vahinkoa kärsinyt, jolla on asuinpaikka Suomessa, voi vaatia korvausta Liikenneva-
kuutuskeskukselta 70 §:ssä tarkoitetun vahinkotapahtuman johdosta, jos vahingosta vas-
tuussa oleva vakuutusyhtiö tai sen korvausedustaja ei ole kolmen kuukauden kuluessa
korvausvaatimuksen esittämisestä tehnyt 70 §:n 2 momentissa tarkoitettua korvaustarjo-
usta tai antanut mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettua perusteltua vastausta korvaus-
vaatimukseen taikka jos vakuutusyhtiö ei ole nimennyt Suomeen korvausedustajaa. Lii-
kennevakuutuskeskus ei kuitenkaan voi käsitellä korvausvaatimusta, jos vahinkoa kärsi-
nyt on saattanut korvausasian vakuutusyhtiötä vastaan vireille yleisessä tuomioistuimessa.

Liikennevakuutuskeskuksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin korvausasian käsittelemi-
seksi kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt on esittänyt sille korvaus-
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vaatimuksensa. Keskus ei saa jatkaa asian korvauskäsittelyä, jos vakuutusyhtiö tai sen
korvausedustaja antaa käsittelyn aikana korvausvaatimukseen perustellun vastauksen.

Liikennevakuutuskeskuksen on ilmoitettava välittömästi 2 momentin mukaisesta kor-
vausvaatimuksesta ja aikomuksestaan vastata siihen kahden kuukauden kuluessa korvaus-
vaatimuksen esittämisestä:

1) vakuutusyhtiölle tai sen korvausedustajalle;
2) sen ETA-valtion korvauselimelle, jossa vakuutusyhtiön kotipaikka sijaitsee; ja
3) vahingon aiheuttajalle, jos tämä on Liikennevakuutuskeskuksen tiedossa.

72 §

Vahinkoa kärsineen oikeus saada tietoja Liikennevakuutuskeskukselta

Liikennevakuutuskeskuksen on pyynnöstä annettava Suomessa asuvalle vahinkoa kär-
sineelle vahingon aiheuttaneen ajoneuvon omistajan tai haltijan nimi ja osoite.

Jos liikennevahinko on sattunut ETA-valtiossa tai vihreä kortti -järjestelmään kuulu-
vassa valtiossa ja jos vahingon on aiheuttanut muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa si-
jaitsevassa vakuutusyhtiössä vakuutettu ajoneuvo, jonka pysyvä kotipaikka on muussa
ETA-valtiossa kuin Suomessa, Liikennevakuutuskeskuksen on pyynnöstä annettava Suo-
messa asuvalle vahinkoa kärsineelle tiedot vakuutusyhtiöstä ja yhtiön osoitteesta, vakuu-
tussopimuksen numerosta sekä vakuutusyhtiön Suomeen nimetystä korvausedustajasta ja
tämän osoitteesta. Liikennevakuutuskeskuksella ei kuitenkaan ole velvollisuutta antaa tie-
toja liikennevahingosta, jonka sattumisesta on kulunut yli seitsemän vuotta.

Muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa asuvalla vahinkoa kärsineellä on oikeus saada
Liikennevakuutuskeskukselta 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot, jos liikennevahingon
aiheuttaneen ajoneuvon pysyvä kotipaikka on Suomessa tai liikennevahinko on tapahtu-
nut Suomessa. Lisäksi Liikennevakuutuskeskus voi edellyttää, että tässä momentissa tar-
koitettu vahinkoa kärsinyt osoittaa, että hänellä on perusteltu syy 1 momentissa tarkoitet-
tujen tietojen saamiseen.

73 §

Vakuutusyhtiön takautumisoikeus

Vahinkoa kärsineen oikeus vaatia kolmannelta henkilöltä korvausmäärä, jonka vakuu-
tusyhtiö on hänelle suorittanut, siirtyy vakuutusyhtiölle.

Jos kolmas henkilö on yksityishenkilö taikka työntekijä, virkamies tai näihin vahingon-
korvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan rinnastettava muu henkilö taikka ajoneuvon omistaja,
haltija, kuljettaja tai matkustaja, oikeus siirtyy kuitenkin vain, jos hän on aiheuttanut va-
kuutustapahtuman tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos kuljettaja on ai-
heuttanut vahingon kuljettaessaan ajoneuvoa 48 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa olosuh-
teissa. 

74 §

Liikennevakuutuskeskuksen takautumisoikeus

Jos Liikennevakuutuskeskus on maksanut vahinkoa kärsineelle korvausta 43 §:n 2 mo-
mentin, 44 §:n, 45 §:n 2 tai 3 momentin tai 46 §:n 1 momentin perusteella, keskuksella on
oikeus vaatia maksamansa korvaus takaisin, jos:

1) ajoneuvoa ei ole velvollisuutta vakuuttaa, sen ETA-valtion kansalliselta takuurahas-
tolta, jossa ajoneuvolla on pysyvä kotipaikka;

2) vakuutusyhtiötä ei saada selville, sen ETA-valtion kansalliselta takuurahastolta, jos-
sa vahingon aiheuttaneella ajoneuvolla on pysyvä kotipaikka;
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3) ajoneuvo jää tunnistamatta, sen ETA-valtion kansalliselta takuurahastolta, jossa va-
hinko tapahtui;

4) kyse on ajoneuvosta, jonka pysyvä kotipaikka on kolmannessa maassa, sen ETA-
valtion kansalliselta takuurahastolta, jossa vahinko tapahtui; tai

5) kyse on ajoneuvosta, jonka vakuuttamisvelvollisuus on laiminlyöty, sen ETA-val-
tion kansalliselta takuurahastolta, jossa ajoneuvolla on pysyvä kotipaikka.

Liikennevakuutuskeskuksella on oikeus vaatia takaisin 71 §:n perusteella maksamansa
korvaus sen ETA-valtion korvauselimeltä, jossa vakuutussopimuksen tehneen vakuutus-
yhtiön toimipaikka on. Jos toimipaikka on Suomessa ja sen ETA-valtion, jossa vahinkoa
kärsinyt asuu, korvauselin on maksanut korvauksen, mainitun ETA-valtion korvauseli-
mellä on oikeus vaatia maksamansa korvaus takaisin Liikennevakuutuskeskukselta. Täl-
löin vahinkoa kärsineen oikeus saada korvausta vahingon aiheuttajalta tai tämän vakuu-
tusyhtiöltä siirtyy Liikennevakuutuskeskukselle siltä osin kuin mainitun ETA-valtion kor-
vauselin on suorittanut korvausta vahingosta.

Jos Liikennevakuutuskeskus on vakuutusyhtiön selvitystilasta tai konkurssista johtu-
van vakuutuskannan luovutuksen seurauksena maksanut vahinkoa kärsineelle korvausta,
vahinkoa kärsineen oikeus korvaukseen selvitys- tai konkurssipesästä siirtyy keskukselle
siihen määrään saakka kuin tämä on korvausta maksanut.

6 luku

Jakojärjestelmä

75 §

Jakojärjestelmä ja siitä katettavat kustannukset

Liikennevakuutusta harjoittavien vakuutusyhtiöiden on osallistuttava vuosittain niiden
ja Liikennevakuutuskeskuksen kunakin kalenterivuonna maksamien, 2 momentissa tar-
koitettujen kustannusten kattamiseen jakojärjestelmän rahoituksen perustana käytettävän
vakuutusmaksutulon (jakojärjestelmämaksutulo) mukaisessa suhteessa siten kuin tässä
luvussa säädetään (jakojärjestelmä). Jakojärjestelmämaksutulo saadaan lisäämällä vakuu-
tusyhtiön tuloslaskelmaan sisältyvään liikennevakuutuksen maksutuloon asiakkaiden yh-
tiölle suorittamat omavastuut.

Jakojärjestelmällä katettavat kustannukset (jakojärjestelmäkustannukset) ovat:
1) Liikennevakuutuskeskuksen vastuulla olevista vahingoista aiheutuvat kustannukset

ilman 2—6 kohdassa tarkoitettuja korvauksia, josta määrästä on vähennetty sekä 27 ja
28 §:n mukaiset maksut että raja- ja siirtoliikennevakuutuksien maksut;

2) 35 §:ssä tarkoitetut jatkuviin korvauksiin liittyvät indeksitarkistukset;
3) 34, 53, 54, 58 ja 59 §:ssä säädetyt sairaanhoidon korvaukset, jotka maksetaan, kun

vahinkotapahtuman sattumispäivää seuraavan kalenterivuoden alusta on kulunut yli yh-
deksän vuotta;

4) sellaiset liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain
7 §:ssä tarkoitetun kuntoutuksen korvaukset, jotka maksetaan, kun vahinkotapahtuman
sattumispäivää seuraavan kalenterivuoden alusta on kulunut yli yhdeksän vuotta;

5) 55 §:n mukainen täyskustannusmaksu, kun vahinkotapahtuman sattumispäivää seu-
raavan kalenterivuoden alusta on kulunut yli yhdeksän vuotta;

6) korvaukset suurvahingosta siten kuin 4 momentissa säädetään.
Edellä 2 momentin 6 kohdassa suurvahingolla tarkoitetaan ajallisesti ja paikallisesti ra-

joittunutta tapahtumaa tai samaa alkuperää olevaa tapahtumasarjaa, jonka seurauksena lii-
kennevakuutuksen perusteella maksettuja korvauksia maksetaan yhdelle tai useammalle
vahinkoa kärsineelle tai muulle korvaukseen oikeutetulle yhteensä yli 75 000 000 euroa
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(suurvahinkoraja). Edellä tarkoitettuihin korvauksiin luetaan myös 55 §:n mukaiset täys-
kustannusmaksut.

Suurvahingon korvaukset otetaan huomioon vain siltä osin kuin nämä korvaukset ylit-
tävät suurvahinkorajan. Vakuutusyhtiön osuuden suurvahingosta muodostavat ne korva-
ukset, jotka vakuutusyhtiö maksaa sen jälkeen, kun kaikkien vakuutusyhtiöiden samasta
suurvahingosta yhteensä maksamat korvaukset ovat ylittäneet suurvahinkorajan. Korva-
uksina ei kuitenkaan oteta huomioon 2 momentin 1—5 kohdassa tarkoitettuja suorituksia.
Suorituksista vähennetään vakuutusyhtiön 73 §:ssä säädetyn takautumisoikeuden perus-
teella saamat korvaukset.

76 §

Jakojärjestelmämaksun suuruus

Liikennevakuutuskeskus ilmoittaa vakuutusyhtiöille 75 §:ssä tarkoitettujen jakojärjes-
telmäkustannusten maksamisvuotta (jakojärjestelmävuosi) edeltävän toukokuun 31 päi-
vään mennessä suhdeluvun, joka määrittelee jakojärjestelmän rahoitusta varten tarvittavi-
en rahoitusosuuksien (jakojärjestelmämaksut) määrän suhteessa jakojärjestelmävuoden
jakojärjestelmämaksutuloon. Suhdeluvun on perustuttava arvioon jakojärjestelmävuoden
jakojärjestelmäkustannusten ja jakojärjestelmämaksutulon määristä. Lisäksi suhdeluvus-
sa on otettava huomioon jakojärjestelmämaksujen ja jakojärjestelmäkustannusten erotuk-
sena syntynyt yli- tai alijäämä (jakojärjestelmäsaldo) jakojärjestelmävuotta edeltäviltä
vuosilta. Tarkemmat säännökset jakojärjestelmäsaldon huomioon ottamisesta suhdelukua
määrättäessä annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Vakuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmämaksu saadaan kertomalla 1 momentin mukai-
nen suhdeluku vakuutusyhtiön jakojärjestelmävuoden jakojärjestelmämaksutulolla. Va-
kuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmäsaldo vastaa samaa suhteellista osuutta jakojärjes-
telmävuodelta ja sitä edeltäviltä vuosilta kertyneestä jakojärjestelmäsaldosta kuin mitä va-
kuutusyhtiön jakojärjestelmämaksutulo vastaa jakojärjestelmävuoden kaikkien yhtiöiden
jakojärjestelmämaksutulosta. Vakuutusyhtiökohtainen jakojärjestelmäsaldo on vakuutus-
yhtiön velkaa jakojärjestelmälle, jos saldo on ylijäämäinen, ja vakuutusyhtiön saamista ja-
kojärjestelmältä, jos saldo on alijäämäinen.

Liikennevakuutuskeskus tekee jakojärjestelmävuoden toukokuun 31 päivään mennessä
ennakkoarvion jakojärjestelmäkustannusten määrästä sekä vakuutusyhtiökohtaisten jako-
järjestelmämaksujen ja jakojärjestelmäsaldojen määristä. Tarkemmat säännökset ennak-
koarvion perusteista annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Liikennevakuutuskeskus vahvistaa lopullisesti jakojärjestelmävuotta seuraavan touko-
kuun 31 päivään mennessä jakojärjestelmävuoden jakojärjestelmäkustannusten määrän
sekä vakuutusyhtiökohtaiset jakojärjestelmämaksut ja jakojärjestelmäsaldot.

77 §

Jakojärjestelmämaksun suorittaminen

Vakuutusyhtiön on maksettava Liikennevakuutuskeskukselle tai Liikennevakuutuskes-
kuksen on maksettava vakuutusyhtiölle 76 §:n 3 momentissa tarkoitetun ennakkoarvion
mukainen ja 76 §:n 4 momentissa tarkoitetun lopullisesti vahvistetun ja vastaavan ennak-
koarvion erotuksesta johtuva suoritus. Tarkemmat säännökset maksusta annetaan sosiaali-
ja terveysministeriön asetuksella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun lopullisesti vahvistetun ja vastaavan ennakkoarvion
erotuksesta johtuvaan suoritukseen sisällytetään erotukselle laskettu korko vuoden pitui-
selta ajalta jakojärjestelmävuoden heinäkuun 1 päivästä lukien. Korkona käytetään mai-
nittuna päivänä voimassa ollutta korkolain 12 §:n mukaista viitekorkoa.
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78 §

Vakuutuskannan siirron tai luovutuksen vaikutus jakojärjestelmämaksuun

Jos vakuutuskantaa on siirtynyt vakuutusyhtiöstä toiseen jakautumisen tai vakuutus-
kannan luovutuksen seurauksena, siirtyneisiin vakuutuksiin kohdistuvien toteutuneiden ja
ennakkoarvion mukaisten vakuutusmaksutulojen ja jakojärjestelmäkustannusten sekä va-
kuutuksia vastaavan osuuden jakojärjestelmävuotta edeltävän vuoden vahvistetusta jako-
järjestelmäsaldosta katsotaan 76 §:n mukaista ennakkoarviota tehtäessä ja jakojärjestel-
mäeriä vahvistettaessa kuuluvan sille vakuutusyhtiölle, jolle vakuutuskanta on siirtynyt.

7 luku

Erinäiset säännökset

79 §

Kanneaika

Kanne vakuutusyhtiön tekemän korvausta koskevan päätöksen taikka vakuutuksenotta-
jan, vakuutetun, vahinkoa kärsineen tai muun korvaukseen oikeutetun asemaan vaikutta-
van muun päätöksen johdosta on oikeuden menettämisen uhalla nostettava vakuutusyhtiö-
tä vastaan kolmen vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon va-
kuutusyhtiön päätöksestä ja tästä määräajasta.

Jos asia saatetaan vireille Vakuutuslautakunnassa, liikennevahinkolautakunnassa tai
muussa kuluttajariitoja ratkaisevassa toimielimessä, kanneajan kuluminen keskeytyy me-
nettelyn ajaksi, 

Kanneaika katsotaan katkenneeksi sinä päivänä, kun asian käsittely päättyy näissä toi-
mielimissä.

Kanneajan ei katsota katkenneen, jos asian käsittely tuomioistuimessa tai 2 momentissa
tarkoitetussa toimielimessä keskeytyy tai peruuntuu ennen kuin asia on ratkaistu. Tällöin
kanneaika umpeutuu kuitenkin aikaisintaan vuoden kuluessa menettelyn päättymisestä.
Kanneaikaa voidaan pidentää tällä tavoin vain yhden kerran.

80 §

Korvausasian käsittely tuomioistuimessa

Jos korvausta vaaditaan tuomioistuimessa liikennevahingosta ajoneuvon omistajalta,
haltijalta, kuljettajalta tai matkustajalta muun kuin tämän lain nojalla, korvaus on tuomit-
tava tämän lain mukaisesti ja siitä riippumatta, onko hänellä vahinkoa kärsineeltä myös
saaminen. Näin tuomittu määrä saadaan periä vain liikennevahingosta vastuussa olevalta
vakuutusyhtiöltä, joka vapautuu vastuusta maksamalla korvauksen vahinkoa kärsineelle.
Vakuutusyhtiö on velvollinen korvaamaan vahinkoa kärsineelle myös tämän lain perus-
teella korvattavan vahingonkorvausvaatimuksen käsittelyn johdosta tuomitut oikeuden-
käyntikulut ja viivästyskoron.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua korvausvaatimusta ei voida tutkia, ellei näytetä, että
vakuutusyhtiö, joka on vastuussa vahingosta, on kieltäytynyt suorittamasta vaadittua va-
hingonkorvausta.

Liikennevahingosta vastuussa oleva vakuutusyhtiö, joka on kieltäytynyt suorittamasta
siltä vaadittua vahingonkorvausta, on kutsuttava kuultavaksi kirjallisesti siten kuin haas-
teen tiedoksi antamisesta säädetään. Kutsuaika on vähintään 14 päivää.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus hakea muutosta käräjäoikeuden ja hovioikeuden ratkai-
suun.
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81 §

Kunnan ja kuntayhtymän muutoksenhakuoikeus

Kunta tai kuntayhtymä ei ole asianosainen asiassa, joka koskee vahinkoa kärsineen oi-
keutta tämän lain mukaiseen korvaukseen, sillä perusteella, että se on järjestänyt hoitoa
vahinkoa kärsineelle.

Kunta tai kuntayhtymä saa hakea muutosta täyskustannusmaksua koskevaan päätök-
seen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

82 §

Vakuutusyhtiön ja Liikennevakuutuskeskuksen tiedonsaantioikeus

Vakuutusyhtiöllä on oikeus salassapitovelvollisuutta ja muiden tiedon saantia koske-
vien rajoitusten estämättä saada:

1) lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalta vakuutus- ja eläkelaitokselta, viranomai-
selta ja muulta taholta, johon viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia
(621/1999) sovelletaan, tiedot vahinkoa kärsineen tai korvaukseen oikeutetun työsuhteis-
ta, yrittäjätyöstä ja ansioista, hänelle maksetuista etuuksista sekä muista näihin verratta-
vista seikoista;

2) työnantajalta tiedot työntekijän työstä, työnantajan hänelle maksamista vastikkeista
ja niiden perusteista sekä muista näihin verrattavista seikoista; ja

3) lääkäriltä ja muulta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoite-
tulta ammattihenkilöltä, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n 4 kohdassa
tarkoitetulta terveydenhuollon toimintayksiköltä sekä vahinkoa kärsineen kuntoutusta toi-
meenpanevalta taholta ja muulta terveydenhuollon toimintayksiköltä sekä sosiaalipalve-
luiden tuottajalta tai hoitolaitokselta pyynnöstä tämän laatima lausunto ja muita tietoja po-
tilasasiakirjoista, terveydentilasta, työkyvystä, hoidosta ja kuntoutuksesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu vakuutusyhtiön tiedonsaantioikeus edellyttää, että tie-
dot ovat välttämättömiä käsiteltävänä olevan vakuutus- tai korvausasian ratkaisemista
varten tai muuten välttämättömiä tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

Liikennevakuutuskeskuksella on oikeus salassapitovelvollisuutta ja muiden tiedon
saantia koskevien rajoitusten estämättä saada viranomaisilta ja vakuutusyhtiöiltä tiedot
vakuuttamattomista ajoneuvoista 29 §:ssä tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi.

Vakuutusyhtiöllä on vakuutusmaksun määräämiseksi ja Liikennevakuutuskeskuksella
mainittujen tietojen välittämiseksi vakuutusyhtiöille oikeus salassapitovelvollisuutta ja
muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada viranomaiselta tiedot:

1) liikennekäytöstä poistetuista ajoneuvoista, joita on käytetty liikenteessä;
2) ajoneuvoista, joiden teknisiä ominaisuuksia on muutettu siten, että ajoneuvon luok-

ka on muuttunut; ja 
3) ajoneuvoista, jotka on rekisteröity yksityiskäyttöön, mutta niitä on käytetty luvan-

varaisessa ammattiliikenteessä.
Tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja saa hakea teknisen käyttöyhteyden avulla ilman sen

suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty. 

83 §

Tekninen käyttöyhteys

Vakuutusyhtiöllä on oikeus avata tekninen käyttöyhteys lakisääteistä vakuutusta toi-
meenpanevalle yhteisölle henkilörekisterinsä sellaisiin tietoihin, jotka mainitulla yhteisöl-
lä on lain perusteella oikeus saada tehtäviensä toimeenpanoa varten.
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Tämän pykälän perusteella avatun teknisen käyttöyhteyden avulla saa hakea myös sa-
lassa pidettäviä tietoja ilman sen suostumusta, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovel-
vollisuus on säädetty.

Ennen teknisen käyttöyhteyden avaamista tietojen pyytäjän on esitettävä käyttöyhtey-
den avaajalle selvitys sitä, että tietojen suojauksesta huolehditaan asianmukaisesti.

84 §

Vakuutusyhtiön oikeus antaa tietoja

Vakuutusyhtiöllä on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tiedon luovuttamista kos-
kevien rajoitusten estämättä antaa 53 §:ssä tarkoitettuja palveluja tarjoaville terveyden-
huollon toimintayksiköille ja itsenäisille ammatinharjoittajille sellaiset vahinkoa kärsinyt-
tä koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä maksusitoumuksen antamista varten tai va-
kuutusyhtiön pyytäessä asiantuntijalausuntoa korvausasian ratkaisemiseksi.

Vakuutusyhtiön oikeudesta antaa tietoja salassapitosäännösten ja muiden tiedon luo-
vuttamista koskevien rajoitusten estämättä säädetään muutoin vakuutusyhtiölain 30 luvun
3 §:ssä.

85 §

Asiakirjojen säilyttäminen vakuutusyhtiössä

Vakuutusyhtiön on säilytettävä asiakirjat siten kuin arkistolaissa (831/1994) säädetään.
Jos arkistolaitos ei ole määrännyt asiakirjoja säilytettäväksi pysyvästi, vakuutusyhtiön on
säilytettävä:

1) vakuutuksen voimassaoloa ja henkilövahinkoa koskevat asiakirjat vähintään
100 vuoden ajan;

2) muutoksenhakua koskevat asiakirjat vähintään 50 vuoden ajan, jollei niitä 1 kohdan
mukaan ole säilytettävä sitä pidemmän ajan;

3) muut tämän lain toimeenpanoa koskevat asiakirjat vähintään 10 vuoden ajan.
Korvausasiaa koskevan asiakirjan säilytysaika alkaa siitä, kun korvausasia on tullut va-

kuutusyhtiössä vireille. Vakuuttamiseen liittyvän asiakirjan säilytysaika alkaa siitä, kun
asiakirja saapui vakuutusyhtiölle. 

86 §

Tietokeskus

Liikennevakuutuskeskus toimii direktiivin tarkoittamana tietokeskuksena.
Vahinkoa kärsineiden etujen turvaamiseksi ja tietojen nopean saatavuuden varmistami-

seksi 70 §:ssä tarkoitetuissa vahinkotapauksissa Liikennevakuutuskeskus kerää ja jakaa
tietoja, joilla on vaikutusta korvauksen saamiseen, sekä avustaa näiden tietojen saamisessa
siihen oikeutettuja.

Liikennevakuutuskeskuksen on 2 momentissa tarkoitetun tehtävän hoitamiseksi järjes-
tettävä seuraavien tietojen keruu ja jakelu:

1) Suomessa rekisteröityjen ajoneuvojen rekisteritunnukset;
2) vakuutussopimusten numerot ja päättyneiden sopimusten päättymispäivämäärät;
3) liikennevakuutusta Suomessa harjoittavat vakuutusyhtiöt ja niiden nimeämät kor-

vausedustajat; 
4) vakuuttamisvelvollisuudesta 8 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla vapautetut ajoneu-

vot sekä näiden aiheuttamista vahingoista vastuussa olevat elimet; ja
5) muissa ETA-valtioissa kuin Suomessa toimivien vakuutusyhtiöiden Suomeen ni-

meämät korvausedustajat.
26



460/2016  
Liikennevakuutuskeskuksen on toimittava yhteistyössä toisen ETA-valtion tietokes-
kuksen kanssa 3 momentissa ja 72 §:ssä mainittujen tietojen luovuttamiseksi toisen ETA-
valtion tietokeskukselle tai vastaavien tietojen hankkimiseksi toisen ETA-valtion tieto-
keskukselta vahinkoa kärsineelle.

Liikennevakuutuskeskuksella on oikeus saada 3 momentissa tarkoitettujen tietojen han-
kinnasta tai ylläpitämisestä vastaavilta viranomaisilta ja vakuutusyhtiöiltä nämä tiedot sii-
hen saakka, kunnes seitsemän vuotta on kulunut ajoneuvon poistamisesta rekisteristä tai
vakuutussopimuksen päättymisestä.

87 §

Liikennevakuutuskeskuksen muut tehtävät

Sen lisäksi, mitä edellä säädetään, Liikennevakuutuskeskuksen tehtävänä on toimia
kansallisena toimistona sekä laatia tilastot korvatuista liikennevahingoista (liikennevahin-
kotilasto) ja liikennevakuutuksen perusteella maksetuista korvauksista ajoneuvoryhmit-
täin (riskitutkimus). Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia
säännöksiä riskitutkimuksen sisällöstä.

Liikennevakuutuskeskus voi:
1) tehdä liikennevakuutuksen toimeenpanoon liittyviä kansainvälisiä sopimuksia;
2) valtuuttaa edustajan huolehtimaan keskuksen tekemään vihreä kortti -sopimukseen

perustuvista korvausedustajan tehtävistä;
3) antaa raja- ja siirtoliikennevakuutuksia;
4) hoitaa muita tehtäviä, jotka edistävät liikennevakuutuslainsäädännön toimeenpanoa

ja kehittämistä tai liikenneturvallisuutta; ja
5) hoitaa hallituksensa määrittelemät palvelutehtävät.
Liikennevakuutuskeskus ei voi kieltäytyä antamasta siltä haettua raja- tai siirtoliiken-

nevakuutusta, jos vakuutusyhtiö on siitä kieltäytynyt.

88 §

Tietojen luovuttaminen Liikennevakuutuskeskukselle

Vakuutusyhtiöllä on oikeus luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja
Liikennevakuutuskeskukselle takautumisoikeuden käyttämiseksi ja 29 §:ssä säädettyjen
tehtävien suorittamiseksi.

Vakuutusyhtiön on lisäksi annettava salassapitosäännösten estämättä kalenterivuosit-
tain Liikennevakuutuskeskukselle liikennevahinkotilaston ja riskitutkimuksen laatimisek-
si tarvittavat tiedot sekä tiedot, joita tarvitaan Eläketurvakeskuksesta annetun lain
(397/2006) 4 §:ssä tarkoitettua tilasto-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa varten.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä siitä, miten
ja milloin liikennevahinkotilastoa ja riskitutkimusta varten tarvittavat tiedot on toimitetta-
va.

89 §

Finanssivalvonnan tilastotutkimus

Finanssivalvonnan tulee julkaista vuosittain selvitys, josta ilmenee kunkin vakuutusyh-
tiön liikennevakuutuksen toteutunut tulos vähintään viideltä edeltävältä kalenterivuodelta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella voidaan säätää tilastotutkimukseen sisälly-
tettävän tiedon jaottelusta ajoneuvoryhmittäin tai muulla vastaavalla tavalla.
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90 §

Liikenteen turvallisuusviraston ilmoitusvelvollisuus

Liikenteen turvallisuusviraston on viipymättä annettava sille vakuutusyhtiölle, joka on
vakuuttanut kyseisen ajoneuvon, seuraavat rekisteriin merkittävää ajoneuvoa koskevat
tiedot:

1) ajoneuvon lopullinen poisto rekisteristä;
2) ajoneuvon vakuutuksen siirtyminen toiseen vakuutusyhtiöön;
3) ajoneuvon omistajan ja haltijan vaihtuminen; ja
4) ajoneuvon liikennekäyttöön ottaminen ja liikennekäytöstä poisto.
Jos ajoneuvoa varten ei ole otettu vakuutusta 7 päivän kuluessa ajoneuvon omistusoi-

keuden alkamisesta tai hallintaoikeuden vaihtumisesta, Liikenteen turvallisuusviraston on
ajoneuvoa rekisteröidessään lähetettävä ilmoitus siitä, ettei vakuutusta ole otettu Liiken-
nevakuutuskeskukselle 27 ja 28 §:ssä tarkoitettujen maksujen määräämistä varten.

91 §

Tullin velvollisuudet

Tulli valvoo, että kolmannesta maasta Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuodun ajo-
neuvon omistaja tai haltija on täyttänyt 7 §:ssä säädetyn velvollisuutensa ottaa ajoneuvolle
rajaliikennevakuutus.

Jos 1 momentissa tarkoitetulla ajoneuvolla ei sitä maahan tuotaessa ole vihreää korttia
tai rajaliikennevakuutusta, Tulli kantaa vakuutusmaksun siltä ajalta, jona ajoneuvoa on
tarkoitus käyttää Suomessa tai muussa ETA-valtiossa, ja antaa vakuutusyhtiöiden puoles-
ta ajoneuvolle ETA-valtioissa voimassa olevan vakuutustodistuksen.

Jos vakuutusmaksua ei ole suoritettu koko siltä ajalta kuin 2 momentissa edellytetään,
Tulli kantaa ajoneuvon maastaviennin yhteydessä yhden kuukauden vakuutusmaksun ja
antaa tätä koskevan uuden vakuutustodistuksen.

Tulli valvoo osana suorittamaansa tullivalvontaa myös, että toisesta ETA-valtiosta Suo-
meen tilapäistä käyttöä varten tuodulla ajoneuvolla, jonka kotipaikka on kolmannessa
maassa, on voimassa oleva liikenne- tai rajaliikennevakuutus.

Tulli tilittää tämän pykälän nojalla kantamansa maksut Liikennevakuutuskeskukselle.

92 §

Vakuutusyhtiön selvitystila ja konkurssi

Vakuutus päättyy kuukauden kuluttua siitä, kun vakuutuksenottaja sai tiedon vakuutus-
yhtiön selvitystilan tai konkurssin alkamisesta ja hänen velvollisuudestaan ottaa uusi va-
kuutus tässä määräajassa. Jollei vakuutuksenottaja ole tätä ennen ottanut vakuutusta toi-
sesta vakuutusyhtiöstä, hänen katsotaan laiminlyöneen liikennevakuuttamisvelvollisuu-
tensa. Selvitysmiehet ja konkurssipesä sekä ulkomaisen vakuutusyhtiön osalta Liikenne-
vakuutuskeskus ovat velvolliset viipymättä ilmoittamaan kirjallisesti vakuutuksenottajille
edellä mainitusta velvollisuudesta ottaa vakuutus toisesta vakuutusyhtiöstä.

Liikennevakuutuskeskus huolehtii vakuutusyhtiön selvitystilan ja konkurssin yhteydes-
sä korvausten maksamisesta sen jälkeen, kun vakuutuskanta ja sitä vastaava omaisuus on
siirretty keskukselle, sekä muista vakuutusyhtiölain 23 luvun 21 §:ssä ja ulkomaisista va-
kuutusyhtiöistä annetun lain 49 §:ssä säädetyistä tehtävistä. Sellaisen vakuutusyhtiön sel-
vitystilan tai konkurssin osalta, jonka kotipaikka on muussa ETA-valtiossa kuin Suomes-
sa, Liikennevakuutuskeskuksen velvollisuus maksaa korvaukset alkaa sosiaali- ja terveys-
ministeriön määräämästä ajankohdasta.
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Liikennevakuutuskeskuksella on sen jälkeen, kun vakuutusyhtiö on asetettu selvitysti-
laan tai konkurssiin, oikeus saada selvitysmiehiltä ja konkurssipesästä 2 momentissa ja
93 §:ssä säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi tarvittavat tiedot.

93 §

Vakuutuksenottajan lisämaksuvelvollisuus

Jos vakuutusyhtiön selvitystilan tai konkurssin johdosta korvaus jää joko osittain tai ko-
konaan turvaamatta vakuutusyhtiölain 14 luvun 5 §:n mukaisen vakuutuksenottajaosak-
kaalle mahdollisesti määrätyn lisämaksuvelvollisuuden toteuttamisen jälkeen, vakuutuk-
senottaja voidaan velvoittaa maksamaan lisävakuutusmaksu siten kuin tässä pykälässä
säädetään. Mitä tässä pykälässä säädetään, ei koske kuluttajaa eikä sellaista elinkeinonhar-
joittajaa, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa laatu ja laajuus sekä olosuh-
teet muutoin on vakuutusyhtiön sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan.

Lisävakuutusmaksu voidaan määrätä sellaiselle vakuutuksenottajalle, joka on omistuk-
sen perusteella tai muutoin käyttänyt merkittävää vaikutusvaltaa vakuutusyhtiön hallin-
nossa, jos liikennevakuutusta harjoitettaessa on olennaisesti jätetty noudattamatta vakuu-
tusliikkeen harjoittamista koskevia säännöksiä tai määräyksiä taikka jos liiketoiminnassa
on syyllistytty rikolliseen menettelyyn, jota ei voida pitää vähäisenä. Lisävakuutusmaksun
suuruus on kunkin vakuutuksenottajan osalta hänen saamansa taloudellisen hyödyn suu-
ruinen.

Jos 2 momentin mukainen lisävakuutusmaksu ei riitä turvaamatta jääneen osuuden kat-
tamiseksi ja jos vakuutusmaksut ovat keskimäärin olleet kohtuuttoman alhaiset vakuutuk-
sista aiheutuneisiin kustannuksiin verrattuina ja tämän voidaan arvioida olennaisesti vai-
kuttaneen vakuutusyhtiön joutumiseen selvitystilaan tai konkurssiin, voidaan 2 momentin
mukaisen maksun lisäksi määrätä lisävakuutusmaksu vakuutusyhtiön niille muille liiken-
nevakuutuksenottajille, jotka ovat saaneet olennaista taloudellista hyötyä liian alhaisista
vakuutusmaksuista. Lisävakuutusmaksu saa kunkin vakuutuksenottajan osalta olla enin-
tään yhtä suuri kuin se taloudellinen hyöty, jonka hän on liian alhaisten vakuutusmaksujen
johdosta saanut kolmen vuoden aikana ennen vakuutusyhtiön joutumista selvitystilaan tai
konkurssiin.

Päätöksen lisävakuutusmaksusta, sen suuruudesta ja tilittämisestä tekee Liikenneva-
kuutuskeskus. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan tarvittaessa tarkempia
säännöksiä lisävakuutusmaksun suuruudesta ja tilittämisestä. Maksuunpannulle ja mak-
settavaksi erääntyneelle lisävakuutusmaksulle, jota ei ole suoritettu viimeistään eräpäivä-
nä, peritään viivästyskorkoa korkolain 4 a §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan. Mitä
tämän lain 25 ja 26 §:ssä säädetään vakuutusmaksusta, sovelletaan myös lisävakuutus-
maksuun.

94 §

Vakuutusyhtiöille määrättävä yhteistakuumaksu

Jos vakuutusyhtiön selvitystilan tai konkurssin johdosta tämän lain mukainen korvaus
jää joko osittain tai kokonaan turvaamatta vakuutuksenottajien lisämaksuvelvollisuuden
toteuttamisen jälkeen, korvauksesta tai sen osasta vastaavat liikennevakuutusta harjoitta-
vat vakuutusyhtiöt yhdessä. Turvaamatta jäävä osuus rahoitetaan perimällä vuosittain yh-
teistakuumaksu niiltä vakuutusyhtiöiltä, jotka harjoittavat liikennevakuutusta maksuunpa-
novuonna. Vakuutusyhtiö voi sisällyttää yhteistakuumaksusta aiheutuvan menojen lisäyk-
sen liikennevakuutuksen erääntyviin vakuutusmaksuihin.

Yhteistakuumaksun suuruus määräytyy vakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta saaman
taikka tällä vakuutuksella katettavien riskien perusteella arvioidun vakuutusmaksutulon
mukaisessa suhteessa. Maksun suuruus voi olla vuodessa enintään kaksi prosenttia edellä
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tarkoitetusta vakuutusmaksutulosta. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella annetaan
tarvittaessa tarkempia säännöksiä yhteistakuumaksun suuruudesta.

Maksuunpannulle ja maksettavaksi erääntyneelle yhteistakuumaksulle ja sen ennakol-
le, jota ei ole suoritettu viimeistään eräpäivänä, peritään viivästyskorkoa korkolain
4 a §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan. Yhteistakuumaksu ja sen ennakko sekä viiväs-
tyskorko ovat suoraan ulosottokelpoisia. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksu-
jen täytäntöönpanosta annetussa laissa.

95 §

Virkavastuu

Vakuutusyhtiön palveluksessa olevaan henkilöön sekä hallituksen jäseneen sovelletaan
rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä heidän suorittaessaan tässä laissa
tarkoitettuja tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa.

8 luku

Voimaantulo

96 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Sairaanhoitokustannusten kor-
vaamista koskevat 4 luvun säännökset tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä elokuuta
2016.

97 §

Kumottavat lait ja asetukset

Tällä lailla kumotaan:
1) liikennevakuutuslaki (279/1959); 
2) eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annettu laki

(875/1971); ja
3) maahan tilapäistä käyttöä varten tuotujen moottoriajoneuvojen liikennevakuutuk-

seen liittyvistä tullilaitoksen tehtävistä annettu asetus (456/1995). 

98 §

Viittaukset aikaisempaan lakiin

Jos muualla lainsäädännössä viitataan tällä lailla kumottuun liikennevakuutuslakiin,
sen asemesta sovelletaan tätä lakia.

99 §

Siirtymäsäännökset

Tätä lakia sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleeseen vakuutussopimukseen
lain voimaantuloa lähinnä seuraavan vakuutuskauden alusta lukien.

Ennen tämän lain voimaantuloa sattuneeseen vahinkotapahtumaan sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Edellä 2 momentista poiketen 60 ja 62—68 §:ää sekä 75 §:n 2 momentin 2—5 kohtaa
sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa sattuneisiin liikennevahinkoihin.
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Liikennevakuutuskeskuksessa lain voimaan tullessa vireillä olleisiin laiminlyöntita-
pauksiin, joista ei ole annettu päätöstä lain voimaan tullessa, sovelletaan 27—29 §:ää.

 Niiden ennen lain voimaantuloa sattuneiden liikennevahinkojen osalta, joista Liiken-
nevakuutuskeskus on vastuussa ja joita se ei ole kokonaisuudessaan vielä korvannut, kes-
kuksen on laskettava se määrä, joka vastaa vakuutusyhtiölain mukaisesti määräytyvää va-
kuutusyhtiön korvausvastuuta, sekä jaettava se keskuksen jäseninä olevien vakuutusyhti-
öiden kesken niiden tuloslaskelman mukaisen edellisen kalenterivuoden liikennevakuu-
tuksen vakuutusmaksutulon mukaisessa suhteessa. Vakuutusyhtiön on kirjattava sille tu-
leva osuus korvausvastuuseensa. Jos vakuutuskantaa on siirtynyt vakuutusyhtiöstä toiseen
jakautumisen tai vakuutuskannan luovutuksen seurauksena, Liikennevakuutuskeskuksen
on määrättävä siirtyneitä vakuutuksia vastaava osuus korvausvastuuta vastaavasta mää-
rästä vakuutuskannan siirtoajankohtana. Se vakuutusyhtiö, jolle vakuutuskanta on siirty-
nyt, vastaa tästä osuudesta.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö
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