EV 209/2005 vp — HE 178/2005 vp

EDUSKUNNAN VASTAUS 209/2005 vp
Hallituksen esitys liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä liikennevakuutuslainsäädännön, potilasvakuutuslainsäädännön ja ympäristövahinkovakuutuslainsäädännön indeksijärjestelmän muuttamisesta (HE 178/2005 vp).

Valiokuntakäsittely
Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta
mietinnön (StVM 39/2005 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden liikennevahingonkorvausten sitomisesta palkkatasoon 17 päivänä joulukuuta
1971 annetun lain (875/1971) 1 §, sellaisena kuin se on laissa 1123/1983, seuraavasti:
1§
Liikennevakuutusta koskevien eri lakien nojalla henkilövahingon johdosta suoritettaviin
jatkuviin korvauksiin tehdään indeksitarkistus
noudattaen,
mitä
työntekijäin
eläkelain
(395/1961) 9 §:ssä säädetään.
Ansionmenetyksen ja elatuksen menetyksen
määrittämistä varten eri vuosien ansiotulot tarkistetaan vahinkovuoden tasoon työntekijäin
eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

HE 178/2005 vp
StVM 39/2005 vp

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.
Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän lain
voimaantuloa sattuneisiin liikennevahinkoihin.
Tämän lain 1 §:n 1 momentin mukainen indeksitarkistus ja 1 §:n 2 momentin mukainen ansiotulojen tarkistaminen palkkakertoimella tehdään määrään, joka on tarkistettu vuotta 2005
vastaavaan indeksitasoon niiden indeksitarkistussäännösten mukaisesti, jotka olivat voimassa
tämän lain voimaan tullessa.
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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 pienempi kuin 5,5 euroa, ei ole maksettava. Määrä
tarkistetaan vuosittain työntekijäin eläkelain
(395/1961) 7 b §:ssä säädetyn palkkakertoimen
mukaan. Tarkistettu euromäärä pyöristetään lähimpään kymmeneen senttiin.
— — — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.
Tätä lakia sovelletaan myös ennen lain voimaantuloa sattuneisiin liikennevahinkoihin.

Laki
eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden potilasvahinkokorvausten sitomisesta palkkatasoon 6 päivänä maaliskuuta
1987 annetun lain (255/1987) 1 § seuraavasti:
1§
Potilasvahinkolain (585/1986) nojalla henkilövahingon johdosta suoritettaviin jatkuviin korvauksiin tehdään indeksitarkistus noudattaen,
mitä työntekijäin eläkelain (395/1961) 9 §:ssä
säädetään.
Ansionmenetyksen ja elatuksen menetyksen
määrittämistä varten eri vuosien ansiotulot tarkistetaan vahinkovuoden tasoon työntekijäin
2

eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.
Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän lain
voimaantuloa sattuneisiin potilasvahinkoihin.
Tämän lain 1 §:n 1 momentin mukainen indeksitarkistus ja 1 §:n 2 momentin mukainen an-
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siotulojen tarkistaminen palkkakertoimella tehdään määrään, joka on tarkistettu vuotta 2005
vastaavaan indeksitasoon niiden indeksitarkis-

tussäännösten mukaisesti, jotka olivat voimassa
tämän lain voimaan tullessa.

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:

Korvauksen korotus

mukaan. Tarkistettu euromäärä pyöristetään lähimpään kymmeneen senttiin.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Korvauksen korotusta, jonka määrä on pienempi kuin 4,6 euroa, ei makseta. Määrä tarkistetaan
vuosittain
työntekijäin
eläkelain
(395/1961) 7 b §:ssä säädetyn palkkakertoimen

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.
Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän lain
voimaantuloa sattuneisiin potilasvahinkoihin.

10 a §

Laki
ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristövahinkovakuutuksesta 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain (81/1998)
21 § seuraavasti:
21 §
Indeksitarkistus
Tämän lain nojalla henkilövahingoista maksettaviin jatkuviin korvauksiin tehdään indeksitarkistus noudattaen, mitä työntekijäin eläkelain
(395/1961) 9 §:ssä säädetään.
Ansionmenetyksen ja elatuksen menetyksen
määrittämistä varten eri vuosien ansiotulot tar-

kistetaan vahinkovuoden tasoon työntekijäin
eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.
Indeksitarkistuksen on velvollinen suorittamaan peruskorvauksen maksamisesta vastuussa
oleva vakuutusyhtiö tai Ympäristövakuutuskeskus. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella
annetaan tarkemmat säännökset siitä, miten korotuksista vakuutusyhtiöille ja Ympäristövakuu3
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tuskeskukselle vuosittain aiheutuvat kulut jaetaan vakuutusyhtiöiden ja keskuksen kesken niiden toiminnan laajuuden mukaan.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.
Tätä lakia sovelletaan myös ennen tämän lain
voimaantuloa sattuneisiin ympäristövahinkoihin.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2005
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Tämän lain 1 §:n 1 momentin mukainen indeksitarkistus ja 1 §:n 2 momentin mukainen ansiotulojen tarkistaminen palkkakertoimella tehdään määrään, joka on tarkistettu vuotta 2005
vastaavaan indeksitasoon niiden indeksitarkistussäännösten mukaisesti, jotka olivat voimassa
tämän lain voimaan tullessa.

