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Hallituksen esitys Eduskunnalle liikennevakuutuslain-
säädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristö-
vahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän väli-
aikaisesta muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Henkilövahingosta johtuvien liikenneva-
kuutuksesta, potilasvakuutuksesta ja ympä-
ristövahinkovakuutuksesta maksettavien jat-
kuvien ansionmenetyskorvauksien ja perhe-
eläkkeiden indeksitaso ehdotetaan säilytettä-
väksi muuttumattomana  vuoden 2005 lop-
puun saakka näissä lakisääteisissä vakuutus-
järjestelmissä. Jatkuvat ansionmenetyskorva-
ukset ja perhe-eläkkeet ehdotetaan nykyiseen 
tapaan tarkistettaviksi sen kalenterivuoden 
loppuun, jona vahingonkärsinyt tai edunjättä-
jä saavuttaa tai saavuttaisi eläkeiän, indeksil-
lä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin 
on 0,5 ja hintatason muutoksen painokerroin 
on 0,5. Tämän jälkeiseltä ajalta ehdotetaan 
käytettäväksi indeksiä, jossa palkkatason 
muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason 
muutoksen painokerroin on 0,8. 

Muiden jatkuvien kulukorvausluonteisten 
henkilövahinkokorvausten osalta ehdotetaan 
siirryttäväksi vuoden 2005 alussa yhdenmu-
kaisesti lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
kanssa työntekijäin eläkelain mukaisen uu-
den työeläkeindeksin käyttöön. Nämä korva-
ukset tarkistettaisiin indeksillä, jossa palkka-
tason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hin-
tatason muutoksen painokerroin on 0,8. 

Ehdotettuja indeksejä sovellettaisiin myös 
ennen lain voimaan tuloa sattuneisiin liiken-
nevahinkoihin, potilasvahinkoihin ja ympä-
ristövahinkoihin. Muihin jatkuviin korvauk-

siin kuin ansionmenetyskorvauksiin ja perhe-
eläkkeisiin indeksitarkistus tehtäisiin mää-
rään, joka on tarkistettu vuotta 2004 vastaa-
vaan indeksitasoon. 

Liikennevakuutuksesta ja potilasvakuutuk-
sesta maksettavan pienimmän viivästyskoro-
tuksen perusmäärään tehtäisiin uuden indek-
sijärjestelmän edellyttämä tarkistus. 

Muutokset tehtäisiin lakiin eräiden liiken-
nevahingonkorvausten sitomisesta palkka-
tasoon, liikennevakuutuslakiin, lakiin eräiden 
potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkka-
tasoon, potilasvahinkolakiin ja ympäristöva-
hinkovakuutuksesta annettuun lakiin. 

Esitys liittyy hallituksen esitykseen edus-
kunnalle lakisääteisen tapaturmavakuutuksen 
indeksijärjestelmää koskeviksi muutoksiksi 
ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydes-
sä. 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2005 ja olemaan voimassa 31 
päivään joulukuuta 2005 saakka. 

Muutokset ovat pääosin luonteeltaan tekni-
siä ja välttämättömiä vuoden 2005 alussa 
voimaantulevan yksityisten alojen työeläke-
uudistukseen liittyvien indeksimuutosten 
johdosta. Liikennevakuutuksesta, potilas-
vakuutuksesta ja ympäristövahinkovakuutuk-
sesta maksettavien jatkuvien ansionmenetys-
korvausten ja perhe-eläkkeiden indeksitur-
vassa ei tapahtuisi muutosta. 

————— 
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PERUSTELUT 

1.  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

Liikennevakuutuslain mukaisiin henkilö-
vahingon johdosta suoritettaviin jatkuviin 
korvauksiin tehdään vuosittain indeksitarkis-
tus noudattaen, mitä työntekijäin eläkelain 9 
§:ssä säädetään (laki eräiden liikennevahin-
gonkorvausten sitomisesta palkkatasoon, 
875/1971). Vastaavasti potilasvakuutuksen ja 
ympäristövahinkovakuutuksen indeksit on 
sidottu samaan indeksiin.  

Työeläkkeiden indeksijärjestelmää on uu-
distettu vuoden 2005 alusta voimaan tulevan 
lainmuutoksen (634/2003) mukaisesti siten, 
että työntekijäin eläkelain muutetun 9 §:n 
mukaan myös työikäisten maksussa olevia 
eläkkeitä tarkistetaan voimassa olevan lain 9 
§:n 2 momentin mukaista eläkeindeksiä vas-
taavalla työeläkeindeksillä, jossa palkkatason 
muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason 
muutoksen painokerroin on 0,8. Tämän esi-
tyksen kanssa samanaikaisesti annettavassa 
hallituksen esityksessä HE 250/2004 esite-
tään, että lakisääteisessä tapaturmavakuutus-
järjestelmässä siirryttäisiin vuoden 2005 
alusta lukien käyttämään muun muassa tapa-
turmaeläkkeiden ja perhe-eläkkeiden indeksi-
tarkistuksissa työeläkejärjestelmän mukaista 
työeläkeindeksiä. Työeläkejärjestelmän ta-
voin myös lakisääteisen tapaturmavakuutuk-
sen perusteella suoritettaviin tapaturmaeläk-
keisiin ehdotetaan tehtäväksi nuorina työky-
vyttömäksi tulleille, pitkään eläkettä saaville 
tapaturmaeläkkeen kertakorotus eläketason 
säilyttämiseksi. On perusteltua että lakisää-
teisissä järjestelmissä, joissa saatetaan käsi-
tellä samasta vakuutustapahtumasta johtuvia 
vahinkoja, pyritään edelleen soveltamaan 
samoja indeksejä. Erot järjestelmien oikeus-
perustassa ovat kuitenkin huomattavia. Tästä 
johtuen toisen järjestelmän  muutoksia ei 
voida kaavamaisesti viedä toiseen järjestel-
mään.  

Liikennevakuutuksessa, potilasvakuutuk-
sessa ja ympäristövahinkovakuutuksessa säi-

lyisivät yhdenmukaiset indeksitasot tapatur-
mavakuutuksen kanssa jatkuvissa ansionme-
netyskorvauksissa vahingonkärsineen saavu-
tettua eläkeiän ja perhe-eläkkeissä siitä lähti-
en, kun edunjättäjä olisi saavuttanut eläkeiän 
(työeläkeindeksi). Myös kulukorvausluon-
teisten jatkuvien korvausten osalta tehtäisiin 
tarkistukset yhdenmukaisella indeksillä (työ-
eläkeindeksi). Työikäisten osalta jatkuvien 
ansionmenetyskorvauksien ja työkyvyttö-
myyseläkkeiden sekä perhe-eläkkeiden osalta 
olisi liikennevakuutuksessa, potilasvakuutuk-
sessa ja ympäristövahinkovakuutuksessa 
korkeampi indeksitaso kuin lakisääteisessä 
tapaturmavakuutuksessa. 

Erillisen kertakorotuksen tekeminen lii-
kenne-, potilas- ja ympäristövahinkovakuu-
tukseen ei ole perusteltua ottaen huomioon 
niiden luonne vahingonkorvauslakiin 
(412/1974) perustuvina täyden korvauksen 
järjestelminä. Näissä järjestelmissä ansion-
menetyskorvausten ja työkyvyttömyyseläk-
keiden korvaustaso vastaa vahingonkärsineen 
todellista menetystä. Kertakorotuksen teke-
minen johtaisi näissä järjestelmissä siihen, et-
tä vakuutuksesta maksettava ansionmenetys-
korvaus tai työkyvyttömyyseläke olisi suu-
rempi kuin vahingonkärsineen todelliset an-
siot työssä ollessa. Tästä syystä ehdotetaan-
kin, että näissä vakuutusjärjestelmissä tältä 
osin viitattaisiin edelleen nykyistä vastaa-
vaan, vuoteen 2011 saakka jatkuvalla siirty-
mäkaudella vahvistettavaan indeksiin, jolloin 
indeksiturva ei heikkenisi. Tästä säädetään 
työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun 
lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 17 
momentissa, sellaisena kuin se on laissa 
886/2004.  

Liikennevakuutuksen kokonaisuudistusta 
pohditaan parhaillaan työryhmässä, jonka työ 
jatkuu koko ensi vuoden. Lakisääteisen tapa-
turmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen 
välisiä yhteensovitettavia asioita, kuten in-
deksijärjestelmää, voidaan  selvittää tässä yh-
teydessä. Myös liikennevakuutukseen sovel-
lettavat henkilövahingon ja elatuksen mene-
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tyksen korvaamista koskevat säännökset 
muuttuvat vahingonkorvauslain muutoksen 
johdosta vuoden 2006 alusta. Liikennevakuu-
tuksesta korvattavan työkyvyttömyyseläk-
keen määrittämisperusteet on sidottu liiken-
nevakuutuslaissa vahingonkorvauslain sään-
nöksiin. Muutosten tekeminen liikenneva-
kuutusjärjestelmän jatkuvien korvausten 
määrittämis- ja laskentatapaan sekä indeksi-
järjestelmään edellyttää laajojen vakuutus-
maksu- ja korvaustasoselvitysten lisäksi lii-
kennevakuutuslain ja vahingonkorvauslain 
muuttamista tältä osin. 

Liikennevakuutuksen kokonaisuudistuksen  
yhteydessä tai erikseen sovittavassa laajapoh-
jaisessa valmistelussa selvitetään mahdolliset 
muutostarpeet indeksijärjestelmään ja työky-
vyttömyyseläkkeiden sekä muiden jatkuvien 
korvausten määrittämisperusteisiin.  

 
2.  Esityksen vaikutukset  

Esityksen tarkoituksena on mahdollistaa 
nykyisen käytännön jatkuminen henkilöva-
hingosta johtuvien jatkuvien ansionmenetys-
korvausten ja perhe-eläkkeiden osalta vuoden 
2005 loppuun saakka. Muiden jatkuvien, ly-
hytkestoisten, kulukorvausluonteisten henki-
lövakuutuskorvausten osalta ehdotetaan siir-
ryttäväksi yhdenmukaisesti lakisääteisen ta-
paturmavakuutuksen kanssa työeläkeindeksin 
käyttöön, jolloin indeksitaso alenisi vähäises-
ti. Vuoden 2005 aikana selvitettäisiin indek-
sijärjestelmän mahdolliset muutostarpeet. 
Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaiku-
tuksia. 

 

3.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveys-
ministeriössä virkatyönä. Valmistelun yhtey-
dessä on kuultu Liikennevakuutuskeskusta, 
Potilasvakuutuskeskusta ja Ympäristövakuu-
tuskeskusta. 

 
4.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulevaksi voimaan yhtä ai-
kaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen in-
deksijärjestelmän muutosten kanssa 1 päivä-
nä tammikuuta 2005 ja olemaan voimassa 31 
päivään joulukuuta 2005 saakka. 

 
5.  Säätämisjärjestys  

Esityksellä ei alenneta kenenkään maksus-
sa olevaa etuutta. 

Kysymys uuteen indeksijärjestelmään siir-
tymisestä oli esillä eduskunnassa käsiteltäes-
sä työeläkejärjestelmän uudistamista koske-
vaa hallituksen esitystä (HE 242/2002). 
Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, 
että työeläkejärjestelmän indeksimuutokset 
voitiin käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä (PeVL 60/2002 vp). Hallitus kat-
soo, että esityksessä ehdotetut työeläkejärjes-
telmän mukaisiin indekseihin siirtymistä 
koskevat lakimuutokset voidaan käsitellä ta-
vallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Edellä olevan perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 



 HE 249/2004 vp 

  

  

 

4

Lakiehdotukset 
 
 
 

1. 

Laki 

 
eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttami-

sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon 17 päivänä joulu-

kuuta 1971 annetun lain (875/1971) 1 §, sellaisena kuin se on laissa 1123/1983 seuraavasti: 
 

1 § 
Liikennevakuutuksesta henkilövahingon 

johdosta suoritettaviin jatkuviin korvauksiin 
tehdään indeksitarkistus sen estämättä, mitä 
työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun 
lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 17 
momentissa säädetään, soveltaen mainitun 
momentin mukaista indeksiä ja työntekijäin 
eläkelain (395/1961) 9 §:n mukaista työelä-
keindeksiä siten kuin jäljempänä säädetään.  

Jatkuvat ansionmenetyskorvaukset ja per-
he-eläkkeet tarkistetaan sen kalenterivuoden 
loppuun, jona vahingonkärsinyt saavuttaa tai 
edunjättäjä olisi saavuttanut eläkeiän, indek-
sillä, jossa palkkatason muutoksen painoker-
roin on 0,5 ja hintatason muutoksen paino-
kerroin on 0,5. Tämän jälkeiseltä ajalta käy-
tetään indeksiä, jossa palkkatason muutoksen 
painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen 
painokerroin on 0,8. 

Muut henkilövahingon johdosta suoritetta-
vat jatkuvat korvaukset tarkistetaan indeksil-
lä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin 
on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin 
on 0,8. 

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2005 saakka.  

Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän 
lain voimaantuloa sattuneisiin liikennevahin-
koihin. Tämän lain mukainen indeksitarkis-
tus muihin jatkuviin korvauksiin kuin ansi-
onmenetyskorvauksiin ja perhe-eläkkeisiin 
tehdään määrään, joka on tarkistettu vuotta 
2004 vastaavaan indeksitasoon niiden indek-
sitarkistussäännösten mukaisesti, jotka olivat 
voimassa tämän lain voimaan tullessa. 

————— 
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2. 

Laki 

liikennevakuutuslain 12 a §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/1959) 12 a §:n 4 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1211/1998, seuraavasti: 
 

12 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Korvauksen korotusta, jonka määrä on pie-
nempi kuin 5,4 euroa, ei ole maksettava. 
Määrä tarkistetaan vuosittain sen estämättä, 
mitä työntekijäin eläkelain muuttamisesta 
annetun lain (634/2003) voimaantulosään-
nöksen 17 momentissa säädetään, soveltaen 
mainitun momentin mukaista indeksiä. Tar-

kistettu euromäärä pyöristetään lähimpään 
kymmeneen senttiin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2005 saakka. Tätä lakia sovelletaan 
myös ennen lain voimaantuloa sattuneisiin 
liikennevahinkoihin. 

————— 
 

3. 

Laki 

eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttamises-
ta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 6 päivänä maaliskuuta 1987 eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palk-

katasoon (255/1987) annetun lain 1 § seuraavasti: 
 

1 § 
Potilasvakuutuksesta henkilövahingon joh-

dosta suoritettaviin jatkuviin korvauksiin 
tehdään indeksitarkistus sen estämättä, mitä 
työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun 
lain (634/2003) voimaantulosäännöksen 17 
momentissa säädetään, soveltaen mainitun 
momentin mukaista indeksiä ja työntekijäin 
eläkelain (395/1961) 9 §:n mukaista työelä-
keindeksiä siten kuin jäljempänä säädetään. 

Jatkuvat ansionmenetyskorvaukset ja per-
he-eläkkeet tarkistetaan sen kalenterivuoden 
loppuun, jona vahingonkärsinyt saavuttaa tai 
edunjättäjä olisi saavuttanut eläkeiän, indek-
sillä, jossa palkkatason muutoksen painoker-
roin on 0,5 ja hintatason muutoksen paino-
kerroin on 0,5. Tämän jälkeiseltä ajalta käy-
tetään indeksiä, jossa palkkatason muutoksen 
painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen 
painokerroin on 0,8. 

Muut henkilövahingon johdosta suoritetta-
vat jatkuvat korvaukset tarkistetaan indeksil-
lä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin 
on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin 
on 0,8. 

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2005 saakka. 

Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän 
lain voimaantuloa sattuneisiin potilasvahin-
koihin. Tämän lain mukainen indeksitarkis-
tus muihin jatkuviin korvauksiin kuin ansi-
onmenetyskorvauksiin ja perhe-eläkkeisiin 
tehdään määrään, joka on tarkistettu vuotta 
2004 vastaavaan indeksitasoon niiden indek-
sitarkistussäännösten mukaisesti, jotka olivat 
voimassa tämän lain voimaan tullessa. 

————— 
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4. 

Laki 

potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun potilasvahinkolain (585/1986) 10 a §:n 4 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 640/2000, seuraavasti: 
 

10 a § 

Korvauksen korotus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Korvauksen korotusta, jonka määrä on pie-

nempi kuin 4,5 euroa, ei makseta. Määrä tar-
kistetaan vuosittain sen estämättä, mitä työn-
tekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain 
(634/2003) voimaantulosäännöksen 17 mo-
mentissa säädetään, soveltaen mainitun mo-
mentin mukaista indeksiä. Tarkistettu euro-

määrä pyöristetään lähimpään kymmeneen 
senttiin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2005 saakka. 

Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän 
lain voimaantuloa sattuneisiin potilasvahin-
koihin.  

————— 
 
 

5. 

Laki 

 
ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) 21 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä tammikuuta 1998 ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 § 

seuraavasti: 
 

21 § 

Indeksitarkistus 

Ympäristövahinkovakuutuksesta henkilö-
vahingon johdosta suoritettaviin jatkuviin 
korvauksiin tehdään indeksitarkistus sen es-
tämättä, mitä työntekijäin eläkelain muutta-
misesta annetun lain (634/2003) voimaantu-
losäännöksen 17 momentissa säädetään, so-
veltaen mainitun momentin mukaista indek-

siä ja työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:n 
mukaista työeläkeindeksiä siten kuin jäljem-
pänä säädetään. 

Jatkuvat ansionmenetyskorvaukset ja per-
he-eläkkeet tarkistetaan sen kalenterivuoden 
loppuun, jona vahingonkärsinyt saavuttaa  tai 
edunjättäjä olisi saavuttanut eläkeiän, indek-
sillä, jossa palkkatason muutoksen painoker-
roin on 0,5 ja hintatason muutoksen paino-
kerroin on 0,5. Tämän jälkeiseltä ajalta käy-
tetään indeksiä, jossa palkkatason muutoksen 
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painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen 
painokerroin on 0,8. 

Muut henkilövahingon johdosta suoritetta-
vat jatkuvat korvaukset tarkistetaan indeksil-
lä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin 
on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin 
on 0,8. 

Indeksitarkistuksen on velvollinen suorit-
tamaan peruskorvauksen maksamisesta vas-
tuussa oleva vakuutusyhtiö tai Ympäristöva-
kuutuskeskus. Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksessa annetaan tarkemmat säännökset 
siitä, miten korotuksista vakuutusyhtiöille ja 
Ympäristövakuutuskeskukselle vuosittain ai-
heutuvat kulut jaetaan vakuutusyhtiöiden ja 

keskuksen kesken niiden toiminnan laajuu-
den mukaan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään jou-
lukuuta 2005 saakka. 

Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän 
lain voimaantuloa sattuneisiin ympäristöva-
hinkoihin. Tämän lain mukainen indeksitar-
kistus muihin jatkuviin korvauksiin kuin an-
sionmenetyskorvauksiin ja perhe-eläkkeisiin 
tehdään määrään, joka on tarkistettu vuotta 
2004 vastaavaan indeksitasoon niiden indek-
sitarkistusten mukaisesti, jotka olivat voi-
massa tämän lain voimaan tullessa. 

————— 

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 

 
 

Sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

 
eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttami-

sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon 17 päivänä joulu-

kuuta 1971 annetun lain (875/1971) 1 §, sellaisena kuin se on laissa 1123/1983 seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 
Liikennevakuutusta koskevien eri lakien 

nojalla sekä niissä olevien perusteiden mu-
kaisesti henkilövahingon johdosta suoritet-
taviin jatkuviin korvauksiin tehdään indek-
sitarkistus noudattaen vastaavasti, mitä 
työntekijän eläkelain (395/1961) 9 §:ssä 
säädetään. 

1 § 
Liikennevakuutuksesta henkilövahingon 

johdosta suoritettaviin jatkuviin korvauksiin 
tehdään indeksitarkistus sen estämättä, mi-
tä työntekijäin eläkelain muuttamisesta an-
netun lain (634/2003) voimaantulosäännök-
sen 17 momentissa säädetään, soveltaen 
mainitun momentin mukaista indeksiä ja 
työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:n mu-
kaista työeläkeindeksiä siten kuin jäljempä-
nä säädetään.  

Jatkuvat ansionmenetyskorvaukset ja per-
he-eläkkeet tarkistetaan sen kalenterivuo-
den loppuun, jona vahingonkärsinyt saavut-
taa tai edunjättäjä olisi saavuttanut eläke-
iän, indeksillä, jossa palkkatason muutok-
sen painokerroin on 0,5 ja hintatason muu-
toksen painokerroin on 0,5. Tämän jälkei-
seltä ajalta käytetään indeksiä, jossa palk-
katason muutoksen painokerroin on 0,2 ja 
hintatason muutoksen painokerroin on 0,8. 

Muut henkilövahingon johdosta suoritet-
tavat jatkuvat korvaukset tarkistetaan in-
deksillä, jossa palkkatason muutoksen pai-
nokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen 
painokerroin on 0,8. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään 
joulukuuta 2005 saakka. Tätä lakia sovelle-
taan myös ennen lain voimaantuloa sattu-
neisiin liikennevahinkoihin. Tämän lain 
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mukainen indeksitarkistus muihin jatkuviin 
korvauksiin kuin ansionmenetyskorvauksiin 
ja perhe-eläkkeisiin tehdään määrään, joka 
on tarkistettu vuotta 2004 vastaavaan in-
deksitasoon niiden indeksitarkistussäännös-
ten mukaisesti, jotka olivat voimassa tämän 
lain voimaan tullessa. 

——— 
 

 
 

2. 

Laki 

liikennevakuutuslain 12 a §:n muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/1959) 12 a §:n 4 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1211/1998, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

12 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Korvauksen korotusta, jonka määrä on 
pienempi kuin 2,5 euroa, ei ole maksettava. 
Mainittua euromäärää tarkistetaan vuosit-
tain työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 
§:ssä säädetyn palkkaindeksin mukaan. 
Tarkistettu euromäärä pyöristetään lähim-
pään kymmeneen senttiin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Korvauksen korotusta, jonka määrä on 
pienempi kuin 5,4 euroa, ei ole maksettava. 
Määrä tarkistetaan vuosittain sen estämät-
tä, mitä työntekijäin eläkelain muuttamises-
ta annetun lain (634/2003) voi-
maantulosäännöksen 17 momentissa sääde-
tään, soveltaen mainitun momentin mukais-
ta indeksiä. Tarkistettu euromäärä pyöriste-
tään lähimpään kymmeneen senttiin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään 
joulukuuta 2005 saakka. Tätä lakia sovelle-
taan myös ennen lain voimaantuloa sattu-
neisiin liikennevahinkoihin. 

——— 
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3. 

Laki 

eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttamises-
ta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 6 päivänä maaliskuuta 1987 annetun lain eräiden potilasvahinkokorvausten sito-

misesta palkkatasoon (255/1987) 1 § seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 
Potilasvahinkolain (585/86) nojalla henki-

lövahingon johdosta suoritettaviin jatkuviin 
korvauksiin tehdään indeksitarkistus nou-
dattaen mitä työntekijäin eläkelain 9 §:ssä 
säädetään. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tar-
kemmat ohjeet tarkistuksen tekemisestä. 

 

1 § 
Potilasvakuutuksesta henkilövahingon 

johdosta suoritettaviin jatkuviin korvauksiin 
tehdään indeksitarkistus sen estämättä, mi-
tä työntekijäin eläkelain muuttamisesta an-
netun lain (634/2003) voimaantulosäännök-
sen 17 momentissa säädetään, soveltaen 
mainitun momentin mukaista indeksiä ja 
työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:n mu-
kaista työeläkeindeksiä siten kuin jäljempä-
nä säädetään. 

Jatkuvat ansionmenetyskorvaukset ja per-
he-eläkkeet tarkistetaan sen kalenterivuo-
den loppuun, jona vahingonkärsinyt saavut-
taa tai edunjättäjä olisi saavuttanut eläke-
iän, indeksillä, jossa palkkatason muutok-
sen painokerroin on 0,5 ja hintatason muu-
toksen painokerroin on 0,5. Tämän jälkei-
seltä ajalta käytetään indeksiä, jossa palk-
katason muutoksen painokerroin on 0,2 ja 
hintatason muutoksen painokerroin on 0,8. 

Muut henkilövahingon johdosta suoritet-
tavat jatkuvat korvaukset tarkistetaan in-
deksillä, jossa palkkatason muutoksen pai-
nokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen 
painokerroin on 0,8. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään 
joulukuuta 2005 saakka. Tätä lakia sovelle-
taan myös ennen lain voimaantuloa sattu-
neisiin potilasvahinkoihin. Tämän lain mu-
kainen indeksitarkistus muihin jatkuviin 
korvauksiin kuin ansionmenetyskorvauksiin 
ja perhe-eläkkeisiin tehdään määrään, joka 
on tarkistettu vuotta 2004 vastaavaan in-
deksitasoon niiden indeksitarkistussäännös-
ten mukaisesti, jotka olivat voimassa tämän 
lain voimaan tullessa. 

——— 
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4. 

Laki 

potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta  

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun potilasvahinkolain (585/1986) 10 a §:n 4 

momentti, sellaisena kuin se on laissa 640/2000, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 a § 

Korvauksen korotus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Korvauksen korotusta, jonka määrä on 

pienempi kuin neljä euroa, ei makseta. 
Mainittua euromäärää tarkistetaan vuosit-
tain työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 
§:ssä säädetyn palkkaindeksiluvun mukaan. 
Tarkistettu euromäärä pyöristetään lähim-
pään kymmeneen senttiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tar-
vittaessa Potilasvakuutuskeskukselle ohjeita 
tämän pykälän soveltamisesta. 
 

10 a § 

Korvauksen korotus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Korvauksen korotusta, jonka määrä on 

pienempi kuin 4,5 euroa, ei makseta. Mää-
rä tarkistetaan vuosittain sen estämättä, mi-
tä työntekijäin eläkelain muuttamisesta an-
netun lain (634/2003) voimaantulosäännök-
sen 17 momentissa säädetään, soveltaen 
mainitun momentin mukaista indeksiä. Tar-
kistettu euromäärä pyöristetään lähimpään 
kymmeneen senttiin. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään 
joulukuuta 2005 saakka. Tätä lakia sovelle-
taan myös ennen lain voimaantuloa sattu-
neisiin potilasvahinkoihin. 

——— 
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5. 

Laki 

 
ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) 21 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain ympäristövahinkovakuutuksesta 21 § 

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

21 § 

Indeksitarkistus 

Tämän lain nojalla henkilövahingoista 
maksettaviin jatkuviin korvauksiin tehdään 
indeksitarkistus noudattaen, mitä työnteki-
jäin eläkelain (395/1961) 9§:ssä säädetään. 

Indeksitarkistuksen on velvollinen suorit-
tamaan peruskorvauksen maksamisesta vas-
tuussa oleva vakuutusyhtiö tai Ympäristö-
vakuutuskeskus. Asianomainen ministeriö 
antaa säännökset siitä, miten korotuksista 
vakuutusyhtiöille ja keskukselle vuosittain 
aiheutuvat kulut jaetaan vakuutusyhtiöiden 
ja keskuksen kesken niiden toiminnan laa-
juuden mukaan. 

21 §

Indeksitarkistus 

Ympäristövahinkovakuutuksesta henkilö-
vahingon johdosta suoritettaviin jatkuviin 
korvauksiin tehdään indeksitarkistus sen es-
tämättä, mitä työntekijäin eläkelain muut-
tamisesta annetun lain (634/2003) voi-
maantulosäännöksen 17 momentissa sääde-
tään, soveltaen mainitun momentin mukais-
ta indeksiä ja työntekijäin eläkelain 
(395/1961) 9 §:n mukaista työeläkeindeksiä 
siten kuin jäljempänä säädetään. 

Jatkuvat ansionmenetyskorvaukset ja per-
he-eläkkeet tarkistetaan sen kalenterivuo-
den loppuun, jona vahingonkärsinyt saavut-
taa  tai edunjättäjä olisi saavuttanut eläke-
iän, indeksillä, jossa palkkatason muutok-
sen painokerroin on 0,5 ja hintatason muu-
toksen painokerroin on 0,5. Tämän jälkei-
seltä ajalta käytetään indeksiä, jossa palk-
katason muutoksen painokerroin on 0,2 ja 
hintatason muutoksen painokerroin on 0,8. 

Muut henkilövahingon johdosta suoritet-
tavat jatkuvat korvaukset tarkistetaan in-
deksillä, jossa palkkatason muutoksen pai-
nokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen 
painokerroin on 0,8. 

Indeksitarkistuksen on velvollinen suorit-
tamaan peruskorvauksen maksamisesta 
vastuussa oleva vakuutusyhtiö tai Ympäris-
tövakuutuskeskus. Sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksessa annetaan tarkemmat 
säännökset siitä, miten korotuksista vakuu-
tusyhtiöille ja Ympäristövakuutuskeskuksel-
le vuosittain aiheutuvat kulut jaetaan va-
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kuutusyhtiöiden ja Ympäristövakuutuskes-
kuksen kesken niiden toiminnan laajuuden 
mukaan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2005 ja se on voimassa 31 päivään 
joulukuuta 2005 saakka. Tätä lakia sovelle-
taan myös ennen lain voimaantuloa sattu-
neisiin ympäristövahinkoihin. Tämän lain 
mukainen indeksitarkistus muihin jatkuviin 
korvauksiin kuin ansionmenetyskorvauksiin 
ja perhe-eläkkeisiin tehdään määrään, joka 
on tarkistettu vuotta 2004 vastaavaan in-
deksitasoon niiden indeksitarkistusten mu-
kaisesti, jotka olivat voimassa tämän lain 
voimaan tullessa. 

——— 
 

 
 


