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opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai
sairauden korvaamisesta

Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tämän lain mukaan maksetaan korvausta

vahinkotapahtumasta, jota ei korvata työtapa-
turma- ja ammattitautilain (459/2015) mu-
kaan ja joka on aiheuttanut vamman tai sai-
rauden henkilölle, joka osallistuu seuraavien
lakien mukaisesti järjestettyyn koulutukseen:

1) ammatillisesta peruskoulutuksesta an-
nettu laki (630/1998), lukuun ottamatta sen
3 §:n 3 momentin mukaista opetukseen lähei-
sesti liittyvää muuta toimintaa;

2) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta an-
nettu laki (631/1998);

3) ammattikorkeakoululaki (932/2014);
4) yliopistolaki (558/2009);
5) perusopetuslaki (628/1998), lukuun ot-

tamatta siinä tarkoitettua esiopetusta, perus-
opetukseen valmistavaa opetusta ja vuosi-
luokkia 1—6; sekä

6) lukiolaki (629/1998).
Edellytyksenä korvauksen maksamiselle

on, että vahinkotapahtuma on sattunut opis-
kelulle ominaisissa olosuhteissa henkilön
osallistuessa opetussuunnitelman tai tutkin-
non perusteiden mukaiseen työhön rinnastet-
tavaan käytännön opetukseen, työssä oppi-

misjaksoon, työharjoitteluun, näyttötutkin-
toon tai perusopetuksessa työelämään tutus-
tuttamiseen oppilaitoksessa taikka muussa
koulutuksen tai opetuksen järjestäjän tai op-
pilaitoksen ylläpitäjän osoittamassa paikassa.

Korvausta maksetaan myös vahinkotapah-
tumasta, joka on sattunut siirryttäessä välittö-
mästi oppilaitoksesta tai asunnosta 2 momen-
tissa tarkoitettuun koulutuksen tai opetuksen
järjestäjän tai oppilaitoksen ylläpitäjän osoit-
tamaan työharjoittelupaikkaan, työssä oppi-
mispaikkaan, työelämään tutustuttamispaik-
kaan tai näyttötutkinnon suorittamispaikkaan
oppilaitoksen ulkopuolelle tai päinvastoin.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, sovelle-
taan myös Poliisiammattikorkeakoulussa, Pe-
lastusopistossa ja Rikosseuraamusalan koulu-
tuskeskuksessa annettavassa koulutuksessa
oleviin sekä muussa näihin rinnastettavassa
koulutuksessa oleviin.

2 §
Poiketen siitä, mitä 1 §:ssä säädetään, jul-

kisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun
lain (916/2012) 5 luvussa tarkoitetussa työ-
voimakoulutuksessa oleva henkilöön sovelle-
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taan korvattavien olosuhteiden osalta, mitä
työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään
työntekijästä.

3 §
Tätä lakia sovellettaessa koulutuksen tai

opetuksen järjestäjään ja oppilaitoksen ylläpi-
täjään sovelletaan, mitä työtapaturma- ja am-
mattitautilaissa säädetään työnantajasta.

4 §
Mitä työtapaturma- ja ammattitautilain II

osassa säädetään korvattavista vahinkotapah-
tumista, III osassa etuuksista, IV osassa
etuuksien toimeenpanosta, V osassa vakuut-
tamisesta ja vakuutusmaksusta, VII osassa
toimeenpanojärjestelmästä, VIII osassa muu-
toksenhausta, oikaisumenettelyistä, päätök-
sen poistamisesta ja takaisinperinnästä sekä
IX osassa tietojen antamisesta, saamisesta ja
salassapidosta, tietojen maksuttomuudesta,
terveydentilatiedoista maksettavista korvauk-
sista, rahamäärien ja korvausten tarkistami-
sesta työeläkeindeksillä ja palkka-kertoi-
mella, rahamäärien pyöristämisestä, vakuu-
tuslaitoksen takautumisoikeudesta, vakuutus-

laitoksen oikeudesta saada takaisin maksa-
mansa täyskustannusmaksu liikennevakuu-
tuslaitokselta, esteellisyydestä, asiakirjojen
säilyttämisestä sekä siirto- ja ulosmittauskiel-
losta sovelletaan myös tämän lain nojalla kä-
siteltävään asiaan, jollei tässä laissa toisin
säädetä.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 70 §:ää
sovelletaan myös tämän lain mukaiseen va-
hinkotapahtumaan sitä seuraavan 28 päivän
ajalta. Jos vahinkotapahtuma ei estä tai mer-
kittävästi rajoita opiskelua, työtapaturma- ja
ammattitautilain 79 §:ää ei sovelleta mainitun
lain 58 §:n mukaiseen päivärahaan.

5 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2016.
Ennen tämän lain voimaantuloa sattunei-

siin vahinkotapahtumiin sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Tällä lailla kumotaan opiskeluun liittyvissä
työhön rinnastettavissa olosuhteissa synty-
neen vamman tai sairauden korvaamisesta
annettu laki (1318/2002).
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