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EDUSKUNNAN VASTAUS 246/2010 vp
Hallituksen esitys laiksi tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunnasta sekä eräiksi
siihen liittyviksi laeiksi

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
(HE 218/2010 vp).

Valiokuntakäsittely
Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta
mietinnön (StVM 42/2010 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Tehtävä ja kokoonpano
1§
Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tehtävä ja toimivalta
Tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunta (muutoksenhakulautakunta) toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaisissa asioissa ja
muissa asioissa siten kuin erikseen säädetään.
2§
Muutoksenhakulautakunnan jäsenet
Muutoksenhakulautakunnassa jäseninä ovat
puheenjohtaja sekä vähintään:
1) kaksi varapuheenjohtajaa;
HE 218/2010 vp
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2) kolme lakimiesjäsentä;
3) kolme lääkärijäsentä;
4) kuusi työelämän ja työmarkkinoiden
olosuhteita tuntevaa jäsentä; ja
5) kolme maatalousyrittäjien olosuhteita tuntevaa jäsentä.
Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja
on päätoiminen ja muut jäsenet ovat sivutoimisia.
Puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on
yksi yhteinen varajäsen, johon sovelletaan, mitä
tässä laissa säädetään varapuheenjohtajasta ja
jäsenestä. Muilla jäsenillä on kullakin henkilökohtainen varajäsen. Henkilökohtaiseen varajäseneen sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään
muutoksenhakulautakunnan jäsenestä.
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3§

6§

Jäsenten kelpoisuus

Tuomarin vala ja vakuutus sekä eroamisikä

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja lakimiesjäsenten tulee olla oikeustieteen ylemmän
korkeakoulututkinnon suorittaneita ja tapaturmavakuutukseen hyvin perehtyneitä. Puheenjohtajalta edellytetään lisäksi käytännössä osoitettua johtamistaitoa.
Lääkärijäsenen tulee olla laillistettu lääkäri.

Muutoksenhakulautakunnan jäsenen on ryhtyessään tehtäväänsä vannottava tuomarinvala
tai annettava tuomarinvakuutus siten kuin oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 6 a ja 7 §:ssä säädetään, jollei hän ole tehnyt sitä jo aiemmin.
Muutoksenhakulautakunnan jäsen on velvollinen eroamaan tehtävästään sen kuukauden
päättyessä, jonka kuluessa hän täyttää 68 vuotta.

4§
Puheenjohtajan tehtävät
Puheenjohtaja johtaa muutoksenhakulautakuntaa ja vastaa sen toiminnasta, valvoo laintulkinnan yhdenmukaisuutta muutoksenhakulautakunnan ratkaisuissa sekä vastaa muutoksenhakulautakunnan hallinnollisista asioista työjärjestyksessä tarkemmin määrätyllä tavalla.

5§
Muutoksenhakulautakunnan nimittäminen
Valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan toistaiseksi sekä muut
jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan.
Työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita
tuntevista jäsenistä on ainakin kolme määrättävä työnantajayhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ja ainakin kolme työntekijäin ja
toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Maatalousyrittäjien olosuhteita tuntevat jäsenet on
määrättävä maatalousyrittäjien edustavimpien
keskusjärjestöjen ehdotuksesta.
Muutoksenhakulautakunnan jäsenen oikeudesta pysyä tehtävässään on voimassa, mitä tuomarinviran haltijasta säädetään.
Jos muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävä vapautuu kesken toimikauden, määrätään
seuraaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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7§
Esittelijät
Muutoksenhakulautakunnassa on tarpeellinen määrä esittelijöitä.
Muutoksenhakulautakunnan esittelijällä on
oltava oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto. Esittelijän tehtävistä määrätään tarkemmin
muutoksenhakulautakunnan työjärjestyksessä.
2 luku
Asioiden käsittely muutoksenhakulautakunnassa
8§
Muutoksenhakulautakunnan jaostot
Asiat ratkaistaan muutoksenhakulautakunnassa jaostoissa. Lainkäyttöasiat ratkaistaan
esittelystä jaostossa, yhden tuomarin kokoonpanossa, vahvennetussa jaostossa tai täysistunnossa. Muut asiat ratkaistaan hallintojaostossa,
jollei hallintojaosto ole antanut asiaa muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan päätettäväksi.
Jaostossa on puheenjohtajana muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja jäseninä lakimiesjäsen, lääkärijäsen ja
kaksi työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita
tuntevaa jäsentä sekä maatalousyrittäjien olosuhteita tunteva jäsen.
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9§
Jaoston päätösvaltaisuus
Jaosto on päätösvaltainen, kun jaoston
puheenjohtajan, lääkärijäsenen ja lakimiesjäsenen lisäksi läsnä ovat työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevat jäsenet. Maatalousyrittäjien
tapaturmavakuutuslain
(1026/1981) ja sairausvakuutuslain mukaisen
omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/1991) mukaisissa
asioissa jaoston puheenjohtajan, lääkärijäsenen
ja lakimiesjäsenen lisäksi läsnä on oltava maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksen perusteella
nimitetty jäsen.
Jaoston päätösvaltaisuuden edellytyksenä on
lisäksi, että enintään puolet läsnä olevista
jäsenistä on työelämän ja työmarkkinoiden
olosuhteita tuntevia jäseniä ja maatalousyrittäjätoimintaan perehtyneitä jäseniä ja että
1 momentissa tarkoitetuista työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevista jäsenistä
toinen on työnantajayhdistysten edustavimpien
keskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätty jäsen ja
toinen työntekijäin ja toimihenkilöiden ammattiyhdistysten edustavimpien keskusjärjestöjen
ehdotuksesta määrätty jäsen.
Jaosto on päätösvaltainen myös silloin, kun
paikalla ovat jaoston puheenjohtaja ja vähintään
kaksi muuta jäsentä edellyttäen, että ne jaoston
jäsenet, jotka eivät ole paikalla, ovat kirjallisesti
ennen kokousta ilmoittaneet yhtyvänsä esittelijän esitykseen ja tällä kannalla ovat myös läsnä olevat jäsenet.

10 §
Puheenjohtajan ratkaistavat asiat
Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ratkaisee esittelystä asiat,
joissa on kysymys:
1) valituksen tai poistohakemuksen peruuttamisesta;

2) hallintolainkäyttölain (586/1996) 51 §:n
2 momentin mukaisesta valituksen tai hakemuksen tutkimatta jättämisestä;
3) uuden selvityksen johdosta vakuutuslaitokselle kokonaisuudessaan palautettavasta tai
siirrettävästä asiasta;
4) hakemuksesta, joka koskee tietojen tai
asiakirjojen tiedoksisaantia oikeudenkäynnin
julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun
lain (381/2007) nojalla tai pyynnöstä, joka koskee tiedon antamista asiakirjasta viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
nojalla;
5) täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevasta asiasta ja siihen liittyvästä vaatimuksesta;
tai
6) ulosmittausta koskevasta asiasta ja siihen
liittyvästä vaatimuksesta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia voidaan
ratkaista kuitenkin myös 8 §:n 2 momentissa tarkoitetussa jaostossa, jos asian laatu sitä edellyttää.
11 §
Vahvennettu jaosto
Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja
tai jaosto voi määrätä jaostossa käsiteltävänä
olevan asian tai siihen kuuluvan kysymyksen
ratkaistavaksi vahvennetussa jaostossa yhdenmukaisen tulkinnan varmistamiseksi. Vahvennetussa jaostossa on puheenjohtajana muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja jäseninä varapuheenjohtajat
sekä asiaa aikaisemmin käsitelleen jaoston jäsenet ja muiden jaostojen lakimiesjäsenet. Jos
asian ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä, jäseninä ovat
lakimiesjäsenten sijasta muiden jaostojen lääkärijäsenet.
Vahvennettu jaosto on päätösvaltainen, kun
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi
läsnä on vähintään neljä viidesosaa vahvennettuun jaostoon kuuluvista jäsenistä. Tällöin jäseniin sovelletaan, mitä 9 §:n 2 momentissa säädetään.
3
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12 §
Täysistunto
Jos muutoksenhakulautakunnan ratkaistavalla asialla on periaatteellista merkitystä lain
soveltamisen kannalta muissa vastaavanlaisissa
tapauksissa tai jos jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai jaosto voi
määrätä asian käsiteltäväksi muutoksenhakulautakunnan täysistunnossa. Myös muutoksenhakulautakunnan työjärjestystä koskevat asiat
on käsiteltävä täysistunnossa.
Täysistunto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään
puolet muista jäsenistä on läsnä. Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on lisäksi, että läsnä on
vähintään yksi työnantajajärjestöjen ehdotuksen
perusteella nimitetty jäsen, yksi työntekijä- ja
toimihenkilöjärjestöjen ehdotuksen perusteella
nimitetty jäsen sekä yksi maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetty
jäsen. Käsiteltäessä muutoksenhakuasiaa enintään puolet läsnä olevista jäsenistä voi olla työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevia
jäseniä ja maatalousyrittäjätoimintaan perehtyneitä jäseniä. Jos asian ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä,
tulee myös lääkärijäsenen olla läsnä.
13 §
Hallintojaosto
Hallintoasiat käsitellään hallintojaostossa.
Sen puheenjohtajana toimii muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja ja muina jäseninä
ovat muutoksenhakulautakunnan varapuheenjohtajat sekä kolme työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaa jäsentä, joista yhden
ovat nimenneet työnantajajärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetyt jäsenet, yhden työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetyt jäsenet ja yhden maatalousyrittäjien järjestöjen ehdotuksen perusteella
nimitetyt jäsenet keskuudestaan. Hallintojaosto
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähin4

tään puolet muista jäsenistä on läsnä. Asiat käsitellään siten kuin muutoksenhakulautakunnan
työjärjestyksessä määrätään.

14 §
Asian käsittely
Asian käsittelyyn muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia,
jollei erikseen toisin säädetä.
Mitä hallintolainkäyttölain 38 §:ssä säädetään suullisen käsittelyn toimittamisesta yksityisen asianosaisen pyynnöstä hallinto-oikeudessa, koskee suullisen käsittelyn toimittamista
muutoksenhakulautakunnassa. Muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan myös asian käsittelyä
ja selvittämistä koskevia hallintolainkäyttölain
37 ja 39—50 §:n säännöksiä sen estämättä, mitä
mainitun lain 2 §:n 1 momentissa säädetään.
Kustannukset, jotka hallintolainkäyttölain
49 ja 50 §:n mukaan korvataan valtion varoista,
korvataan muutoksenhakulautakunnan varoista
lukuun ottamatta valtion nimeämälle todistajalle korvattavia kustannuksia.
Muutoksenhakulautakunnan
toimivaltaan
kuuluvassa asiassa ei noudateta hallintolainkäyttölain 11 luvun säännöksiä ylimääräisestä muutoksenhausta.
Muutoksenhakulautakunta voi poistaa vakuutuslaitoksen lainvoimaisen päätöksen ja määrätä
asian uudelleen käsiteltäväksi siten kuin siitä
erikseen lailla säädetään.
Muutoksenhakulautakunta voi jättää kirjallisen tai suullisen selvityksen huomioon
ottamatta, jos selvitys saapuu muutoksenhakulautakuntaan vasta asian ratkaisupäivänä tai sen
jälkeen.

15 §
Päätös
Muutoksenhakulautakunnan päätös annetaan
tiedoksi lähettämällä se postitse kirjeellä vas-
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taanottajalle hänen ilmoittamaansa postiosoitteeseen.
Muutoksenhakulautakunnan päätös on maksuton.
16 §
Käsittelyn julkisuus
Oikeudenkäynnin julkisuudesta muutoksenhakulautakunnassa ja muutoksenhakulautakunnan ratkaisukokoonpanosta asiassa, joka koskee
oikeudenkäynnin julkisuutta, säädetään oikeudenkäynnin
julkisuudesta
hallintotuomioistuimissa annetussa laissa.
3 luku
Erinäiset säännökset
17 §
Muutoksenhakulautakunnan toiminnan rahoitus
Muutoksenhakulautakunnan toiminta rahoitetaan lakisääteistä tapaturmavakuutustoimintaa harjoittavilta vakuutuslaitoksilta perittävillä
oikeushallintomaksuilla. Maksujen yhteismäärä
vastaa niitä kokonaiskustannuksia, jotka aiheutuvat muutoksenhakulautakunnalle säädettyjen
muutoksenhakua koskevien tehtävien hoitamisesta.
Finanssivalvonta vahvistaa vuosittain muutoksenhakulautakunnan talousarvion lautakunnan hallintojaoston esityksestä. Talousarvio sisältää muutoksenhakulautakunnan toiminnasta
aiheutuvat kustannukset. Vuosittaisten kustannusten muutosten tulee vastata yleisen kustannustason sekä asioiden lukumäärän ja muutoksenhakulautakunnan
toiminnan
muutosta.
Finanssivalvonta voi hallintojaoston esityksestä
erityisestä syystä vahvistaa tilivuoden kuluessa
lisätalousarvion lisäkustannuksista.
Vakuutuslaitoksen oikeushallintomaksu määrätään siten, että 2 momentissa tarkoitetussa talousarviossa vahvistetut muutoksenhakulautakunnan kustannukset jaetaan tapaturmavakuu-

tuslaitosten kesken määräämisvuotta edeltävänä
vuonna vakuutuslaitosten lakisääteisen tapaturmavakuutuksen tuloslaskelman mukaisen vakuutusmaksutulon sekä Valtiokonttorin ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen laskennallisen
maksutulon perusteella. Oikeushallintomaksun
määrän vahvistaa muutoksenhakulautakunnan
hallintojaoston esityksestä Finanssivalvonta.
Oikeushallintomaksun maksuunpanosta ja perinnästä vastaa muutoksenhakulautakunta. Tarkempia säännöksiä maksun täytäntöönpanosta
voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
Muutoksenhakulautakunnan tilintarkastukseen sovelletaan, mitä tilintarkastuslaissa
(459/2007) säädetään tilintarkastajan riippumattomuudesta, esteellisyydestä, salassapitovelvollisuudesta, erottamisesta ja eroamisesta. Muutoksenhakulautakunnan täysistunto valitsee vuosittain tilintarkastajan ja varatilintarkastajan.
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT). Tilinpäätöksen vahvistaa ja vastuuvapauden hallintojaostolle myöntää muutoksenhakulautakunnan täysistunto. Muutoksenhakulautakunta antaa vahvistetun tilinpäätöksen tiedoksi Finanssivalvonnalle. Jos tilinpäätös osoittaa yli- tai alijäämää vahvistettuun talousarvioon nähden, erotus otetaan huomioon seuraavalta vuodelta määrättävän oikeushallintomaksun perusteissa.
Vakuutuslaitos voi valittaa Finanssivalvonnan oikeushallintomaksun vahvistamista koskevasta päätöksestä siten kuin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) säädetään.
Oikeushallintomaksun suorasta ulosottokelpoisuudesta ilman ulosottoperustetta säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
annetussa laissa (706/2007). Jollei maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, maksamattomalle
pääomalle peritään vuotuista viivästyskorkoa
korkolain (633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta muutoksenhakulautakunta voi periä viiden euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.
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18 §

19 §

Työjärjestys

Voimaantulo

Työskentelyn järjestämisestä muutoksenhakulautakunnassa määrätään tarkemmin työjärjestyksessä, jonka muutoksenhakulautakunnan
täysistunto vahvistaa.

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
20

Laki
tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tapaturmavakuutuslain (608/1948) 5 luku seuraavasti:
5 luku
Muutoksenhaku
53 §
Muutoksenhakuelimet
Muutoksenhakua varten on tapaturmaasioiden muutoksenhakulautakunta, vakuutusoikeus ja korkein oikeus. Tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunnasta säädetään tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (
/
) ja vakuutusoikeudesta
vakuutusoikeuslaissa (132/2003). Korkeimmasta oikeudesta säädetään korkeimmasta oikeudesta annetussa laissa (665/2005).
53 a §
Muutoksenhakuoikeus
Asianosainen, joka ei tyydy vakuutuslaitoksen päätökseen, saa hakea siihen muutosta tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunnalta
kirjallisella valituksella. Asianosainen, joka ei
tyydy tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen, saa hakea siihen muutosta
vakuutusoikeudelta kirjallisella valituksella.
6

Vakuutusoikeuden päätökseen, jos siinä on
ratkaistu kysymys siitä, oikeuttaako ruumiinvamma, sairaus tai kuolema tämän lain mukaiseen korvaukseen tai siitä, kenen on korvaus
suoritettava, sekä vakuutusoikeuden perustevalitukseen antamaan päätökseen saa hakea
muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla,
jos korkein oikeus oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n nojalla myöntää valitusluvan.
53 b §
Päätöksen täytäntöönpano
Vakuutuslaitoksen päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes asia on
lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu. Vakuutuslaitoksen ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan lainvoimainen päätös pannaan täytäntöön niin kuin riita-asiassa annettu lainvoimainen tuomio.
53 c §
Perustevalitus
Asianosainen, joka katsoo, että tämän lain
perusteella määrätyn maksun maksuunpano on
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ollut lain tai sopimuksen vastainen, saa tehdä
siitä kirjallisen perustevalituksen tapaturmaasioiden muutoksenhakulautakunnalle kahden
vuoden kuluessa sitä seuraavan vuoden alusta,
jona saaminen on määrätty tai maksuunpantu.
Jos sellainen valitus tehdään ulosmittauksen johdosta, sovelletaan lisäksi, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa
(706/2007) säädetään perustevalituksesta.
Asianosainen, joka ei tyydy tapaturmaasioiden muutoksenhakulautakunnan 1 momentissa tarkoitetussa asiassa antamaan päätökseen,
saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta
kirjallisella valituksella.
53 d §
Muutoksenhakuaika ja valituksen toimittaminen
Muutoksenhakuaika on 30 päivää siitä päivästä lukien, jona asianosainen on saanut tiedon vakuutuslaitoksen tai tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä. Jollei muuta
näytetä, valittajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen jälkeen,
jona päätös on postitettu valittajan ilmoittamaan
osoitteeseen.
Valituskirjelmä on toimitettava muutoksenhakuajassa päätöksen antaneelle vakuutuslaitokselle. Perustevalitusta koskevassa asiassa
valituskirjelmä toimitetaan muutoksenhakuelimelle.
Haettaessa muutosta vakuutusoikeuden päätökseen on soveltuvin osin noudatettava, mitä
oikeudenkäymiskaaren 30 luvussa säädetään
muutoksenhausta hovioikeuden ratkaisuun.
Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen on 60 päivää siitä päivästä, jona
valittaja on saanut tiedon vakuutusoikeuden päätöksestä.
53 e §
Itseoikaisu ja valituksen siirto muutoksenhakuelimelle
Jos vakuutuslaitos hyväksyy kaikilta osin sille toimitetussa valituksessa esitetyt vaatimuk-

set, sen on annettava asiasta uusi päätös. Uuteen
päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 53 a ja
53 d §:ssä säädetään.
Jos vakuutuslaitos ei voi muuttaa valituksen
kohteena olevaa päätöstä 1 momentissa mainituin tavoin, sen on 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä toimitettava valituskirjelmä,
valitusasiaa koskevat asiakirjat ja lausuntonsa
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle tai, jos valitus koskee tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunnan päätöstä, vakuutusoikeudelle. Vakuutuslaitos voi tällöin väliaikaisella päätöksellä muuttaa aikaisempaa päätöstään siltä osin kuin se hyväksyy valituksessa
esitetyn vaatimuksen. Jos vakuutuslaitos hyväksyy valituksessa esitetyn vaatimuksen osin tai
kokonaan sen jälkeen, kun valitus on jo toimitettu muutoksenhakuelimelle, voi vakuutuslaitos
niin ikään antaa väliaikaisen päätöksen. Väliaikaisesta päätöksestä on ilmoitettava viipymättä muutoksenhakuelimelle. Vakuutuslaitoksen
väliaikaiseen päätökseen ei saa hakea muutosta.
Edellä 2 momentissa tarkoitetusta määräajasta voidaan poiketa, jos valituksen johdosta tarvittavan lisäselvityksen hankkiminen sitä edellyttää. Lisäselvityksen hankkimisesta on tällöin
viipymättä ilmoitettava valittajalle. Valituskirjelmä ja lausunto on kuitenkin toimitettava
asianomaiselle muutoksenhakuelimelle viimeistään 60 päivän kuluttua valitusajan päättymisestä.

53 f §
Muutoksenhakuajan jälkeen tullut valitus
Jos tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle, vakuutusoikeudelle tai korkeimmalle
oikeudelle määräajassa annettava valitus tai muu
kirjelmä on saapunut perille tämän ajan päättymisen jälkeen, se voidaan tästä huolimatta
ottaa tutkittavaksi, jos myöhästymiseen on ollut
painava syy.
7

EV 246/2010 vp — HE 218/2010 vp

53 g §
Asia- ja kirjoitusvirheen korjaaminen
Jos vakuutuslaitoksen päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai
ilmeisen väärään lain soveltamiseen taikka päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe, vakuutuslaitos voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää kuitenkin, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen.
Vakuutuslaitoksen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe tai
muu niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei saa
kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa
asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen.
54 §
Lainvoimaisen päätöksen oikaisu
Jos asiassa, jossa on kysymys evätyn korvauksen myöntämisestä tai myönnetyn korvauksen lisäämisestä, ilmenee uutta selvitystä,
vakuutuslaitoksen on tutkittava asia uudelleen.
Vakuutuslaitos voi aikaisemman lainvoimaisen
päätöksen estämättä myöntää evätyn korvauksen tai myöntää korvauksen aikaisempaa suurempana. Myös tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus voivat muutoksenhakuasiaa käsitellessään menetellä vastaavasti.
54 a §
Lainvoimaisen päätöksen poistaminen
Jos vakuutuslaitoksen tämän lain perusteella
antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka on
ilmeisesti lain vastainen, tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai
vakuutuslaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaisille tilaisuus tulla
kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Tällaiseen
8

päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 53 a §
ja 53 d §:ssä säädetään.
Jos tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan tai vakuutusoikeuden tämän lain perusteella antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka
on ilmeisesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi
asianosaisen tai vakuutuslaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uudelleen
käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden on varattava
asianosaisille tilaisuus tulla kuulluksi ennen
asian ratkaisemista.
Jos vakuutuslaitos tekee päätöksen poistamista koskevan vaatimuksen, se voi keskeyttää
etuuden maksamisen tai maksaa sen vaatimuksensa mukaisena siihen asti, kunnes asia on
uudelleen ratkaistu.
Päätöksen poistamista on haettava viiden
vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Erityisen painavista syistä päätös voidaan
poistaa määräajan jälkeenkin tehdystä hakemuksesta.
Ylimääräisestä muutoksenhausta on lisäksi
voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 31 luvussa säädetään.
54 b §
Takaisinperintä
Jos joku on saanut tämän lain mukaista korvausta enemmän kuin tässä laissa säädetään,
vakuutuslaitoksen on perittävä aiheettomasti
maksettu korvaus.
Aiheettomasti maksettu korvaus voidaan jättää osittain tai kokonaan perimättä takaisin, jos
se katsotaan kohtuulliseksi ja korvauksen maksamisen ei ole katsottava johtuneen korvauksenhakijan tai hänen edustajansa vilpillisestä menettelystä taikka jos takaisin perittävä määrä on
vähäinen.
Aiheettomasti maksettu korvaus saadaan periä takaisin myös kuittaamalla se muista kuin
63 §:n toisessa virkkeessä tarkoitetuista vastaisuudessa maksettavista korvauseristä. Kulloinkin suoritettavasta korvauserästä ei saa korvauksensaajan suostumuksetta kuitenkaan vähentää
enempää kuin kuudesosan siitä korvauserän
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osasta, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun korvauserästä on ennakkoperintälain (1118/1996) nojalla pidätetty ennakko tai rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978)
nojalla lähdevero.
Aiheettomasti maksettu korvaus on perittävä
takaisin kymmenen vuoden kuluessa sen maksupäivästä lukien. Takaisinperintäpäätöksellä vahvistettu saatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua päätöksen antamisesta, jollei vanhentumista
ole sitä ennen katkaistu. Takaisinperintäpäätöksellä vahvistetun saatavan vanhentuminen katkeaa siten kuin velan vanhentumisesta annetun
lain 10 ja 11 §:ssä säädetään. Vanhentumisajan
katkaisemisesta alkaa kulua uusi viiden vuoden
vanhentumisaika.

turmavakuutuslaitosten liiton tämän lain nojalla
antamaa päätöstä. Vakuutuslaitos ei saa hakea
muutosta valittamalla 41 b §:n 1—5 momentin
nojalla annettuun Tapaturmavakuutuslaitosten
liiton tai muutoksenhakuelimen päätökseen.
Jos vakuutuslaitokselle määräajassa tehtävä
hakemus tai ilmoitus on saapunut perille tämän
ajan päätyttyä, tämä seikka ei ole esteenä korvauksen myöntämiselle, jos myöhästymiseen on
ollut painavia syitä.
Mitä 41 a §:n 3 momentin ensimmäisessä
virkkeessä säädetään asianosaisen ja edunvalvojan puhevallasta tämän lain mukaisessa
asiassa, sovelletaan vastaavasti haettaessa muutosta vakuutuslaitoksen ja tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunnan päätökseen.

54 c §
Erinäisiä säännöksiä
Mitä tässä luvussa säädetään vakuutuslaitoksen päätöksestä, koskee soveltuvin osin Tapa-

20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (677/2005) 3 §:n
2 momentti, 8 §:n 1 ja 2 momentti, 12 § ja 14 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti ja 14 §:n 1 momentti laissa
1298/2006, sekä
lisätään lakiin uusi 8 a ja 12 a § seuraavasti:
3§
Puheenjohtajien ja jäsenten nimittäminen
— — — — — — — — — — — — — —
Ministeriö, jonka toimialaan kuntien eläkejärjestelmä kuuluu, tekee sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksen kahdesta varapuheenjohtajasta ja kahdesta työeläkeasioihin pereh-

tyneestä ja oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneesta tai muusta työeläkevakuutukseen erityisesti perehtyneestä jäsenestä. Ministeriö, jonka toimialaan valtion eläkejärjestelmä kuuluu, tekee sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksen yhdestä varapuheenjohtajasta ja yhdestä työeläkeasioihin perehtyneestä ja
oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon
9
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suorittaneesta tai muusta työeläkevakuutukseen
erityisesti perehtyneestä jäsenestä.
8§
Muutoksenhakulautakunnan ratkaisukokoonpanot
Muutoksenhakulautakunta ratkaisee muutoksenhakuasiat yhden tuomarin kokoonpanossa tai
vähintään nelijäsenisessä ja enintään kuusijäsenisessä jaostossa, jonka puheenjohtajana toimii muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja. Jaoston kokoonpanossa
noudatetaan jäsenten kesken vuorojärjestystä siten kuin muutoksenhakulautakunnan hallintojaosto päättää.
Muutoksenhakuasioita käsittelevä jaosto on
päätösvaltainen, kun läsnä ovat jaoston puheenjohtaja, työeläkeasioihin perehtynyt ja oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut tai muu työeläkevakuutukseen erityisesti
perehtynyt jäsen, lääkärijäsen sekä kaksi työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevaa
jäsentä. Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on lisäksi, että:
1) käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen
olennaisesti
riippuu
yrittäjän
eläkelain
(1272/2006) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten soveltamisesta, läsnä on
oltava yrittäjätoimintaan perehtynyt jäsen;
2) käsiteltäessä asiaa, jonka ratkaiseminen
olennaisesti riippuu maatalousyrittäjän eläkelain, maatalouden harjoittamisesta luopumisen
tukemisesta annetun lain (612/2006), maatalousyrittäjien
luopumistuesta
annetun
lain
(1293/1994), maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain (1317/1990),
luopumiseläkelain (16/1974), maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain
(1330/1992), kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn
lopettamistuesta
annetun
lain
(1297/1994) tai niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten soveltamisesta, läsnä on
oltava maatalousyrittäjätoimintaan perehtynyt
jäsen.
— — — — — — — — — — — — — —
10

8a§
Puheenjohtajan ratkaistavat asiat
Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ratkaisee esittelystä asiat,
joissa on kysymys:
1) valituksen tai poistohakemuksen peruuttamisesta;
2) hallintolainkäyttölain (586/1996) 51 §:n
2 momentin mukaisesta valituksen tai hakemuksen tutkimatta jättämisestä;
3) uuden selvityksen johdosta eläkelaitokselle kokonaisuudessaan palautettavasta tai
siirrettävästä asiasta;
4) hakemuksesta, joka koskee tietojen tai
asiakirjojen tiedoksisaantia oikeudenkäynnin
julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun
lain (381/2007) nojalla tai pyynnöstä, joka koskee tiedon antamista asiakirjasta viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
nojalla;
5) täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevasta asiasta ja siihen liittyvästä vaatimuksesta; tai
6) ulosmittausta koskevasta asiasta ja siihen
liittyvästä vaatimuksesta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu asia voidaan
ratkaista kuitenkin myös 8 §:n 2 momentissa tarkoitetussa jaostossa, jos asian laatu sitä edellyttää.
12 §
Hallintolainkäyttölain soveltaminen
Asian käsittelyyn muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia, jollei
erikseen toisin säädetä.
Mitä hallintolainkäyttölain 38 §:ssä säädetään suullisen käsittelyn toimittamisesta yksityisen asianosaisen pyynnöstä hallinto-oikeudessa, koskee suullisen käsittelyn toimittamista
muutoksenhakulautakunnassa. Muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan myös asian käsittelyä
ja selvittämistä koskevia hallintolainkäyttölain
37 ja 39—50 §:n säännöksiä sen estämättä, mitä
mainitun lain 2 §:n 1 momentissa säädetään.
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Kustannukset, jotka hallintolainkäyttölain
49 ja 50 §:n mukaan korvataan valtion varoista,
korvataan muutoksenhakulautakunnan varoista
lukuun ottamatta valtion nimeämälle todistajalle korvattavia kustannuksia.
Muutoksenhakulautakunnan
toimivaltaan
kuuluvassa asiassa ei noudateta hallintolainkäyttölain 11 luvun säännöksiä ylimääräisestä muutoksenhausta.
12 a §
Myöhästynyt selvitys
Muutoksenhakulautakunta voi jättää kirjallisen tai suullisen selvityksen huomioon
ottamatta, jos selvitys saapuu muutoksenhakulautakuntaan vasta asian ratkaisupäivänä tai sen
jälkeen.

toasiat. Hallintojaoston koollekutsujana ja
puheenjohtajana toimii muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessa varapuheenjohtaja ja muina jäseninä kolme varapuheenjohtajaa, joista yksi on nimitetty
sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksesta,
yksi sen ministeriön ehdotuksesta, jonka toimialaan kuntien eläkejärjestelmä kuuluu, ja yksi
sen ministeriön ehdotuksesta, jonka toimialaan
valtion eläkejärjestelmä kuuluu. Lisäksi hallintojaostoon kuuluu kolme jäsentä, joista yhden
ovat nimenneet muutoksenhakulautakunnan
työnantajajärjestöjen ehdotuksen perusteella
nimitetyt jäsenet, yhden työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetyt
jäsenet sekä yhden yrittäjien ja maatalousyrittäjien järjestöjen ehdotuksen perusteella nimitetyt
jäsenet keskuudestaan.
— — — — — — — — — — — — — —

14 §
Hallintoasiat
Hallintojaostossa käsitellään työjärjestyksessä mainitut muutoksenhakulautakunnan hallin-
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Laki
sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 a ja 14 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (1299/2006) 10 a ja 14 §, sellaisena kuin niistä on 10 a § laissa 463/2008, seuraavasti:
10 a §
Puheenjohtajan ratkaistavat asiat
Muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja ratkaisee esittelystä valitusasiat, joissa on kysymys sairausvakuutuslain
3 luvun 4 §:n 1 momentin tai 5 §:n 1 momentin
mukaisen korvauksen määrästä.

Samoin menetellään asioissa, joissa on kysymys:
1) valituksen tai poistohakemuksen peruuttamisesta;
2) hallintolainkäyttölain (586/1996) 51 §:n
2 momentin mukaisesta valituksen tai hakemuksen tutkimatta jättämisestä;

11
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3) uuden selvityksen johdosta Kansaneläkelaitokselle kokonaisuudessaan palautettavasta
tai siirrettävästä asiasta;
4) hakemuksesta, joka koskee tietojen tai
asiakirjojen tiedoksisaantia oikeudenkäynnin
julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun
lain (381/2007) nojalla tai pyynnöstä, joka koskee tiedon antamista asiakirjasta viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
nojalla;
5) täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevasta asiasta ja siihen liittyvästä vaatimuksesta; tai
6) ulosmittausta koskevasta asiasta ja siihen
liittyvästä vaatimuksesta.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut asiat voidaan ratkaista kuitenkin myös 10 §:ssä tarkoitetussa jaostossa, jos asian laatu sitä edellyttää.
14 §
Asian käsittely
Asian käsittelyyn muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia, jollei
erikseen toisin säädetä.
Mitä hallintolainkäyttölain 38 §:ssä säädetään suullisen käsittelyn toimittamisesta
yksityisen asianosaisen pyynnöstä hallintooikeudessa, koskee suullisen käsittelyn toimittamista muutoksenhakulautakunnassa. Muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan myös asian
käsittelyä ja selvittämistä koskevia hallintolain-

käyttölain 37 ja 39—50 §:n säännöksiä sen
estämättä, mitä mainitun lain 2 §:n 1 momentissa säädetään.
Muutoksenhakulautakunnan
toimivaltaan
kuuluvassa asiassa ei noudateta hallintolainkäyttölain 11 luvun säännöksiä ylimääräisestä muutoksenhausta.
Muutoksenhakulautakunnan päätös annetaan
tiedoksi lähettämällä se postitse kirjeellä vastaanottajalle hänen ilmoittamaansa postiosoitteeseen. Jollei muuta näytetä, valittajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona päätös on
postitettu valittajan ilmoittamaan osoitteeseen.
Muutoksenhakulautakunnan lainvoimainen
päätös pannaan täytäntöön niin kuin lainvoimainen tuomio.
Muutoksenhakulautakunnan antama päätös
on maksuton.
Muutoksenhakulautakunta
voi
poistaa
Kansaneläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen
ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi siten
kuin siitä erikseen lailla säädetään.
Muutoksenhakulautakunta voi jättää kirjallisen tai suullisen selvityksen huomioon
ottamatta, jos selvitys saapuu muutoksenhakulautakuntaan vasta asian ratkaisupäivänä tai sen
jälkeen.
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Laki
työttömyysturvalain 12 a luvun muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 12 a luvun 5 §, sellaisena kuin se on laeissa
1089/2006 ja 389/2007, sekä
lisätään 12 a lukuun uusi 3 a § seuraavasti:
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12 a luku
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta
3a§
Puheenjohtajan ratkaistavat asiat
Sen estämättä, mitä 3 §:n 2 momentissa säädetään, työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ratkaisee esittelystä asiat, joissa on kysymys:
1) valituksen tai poistohakemuksen peruuttamisesta;
2) hallintolainkäyttölain (586/1996) 51 §:n
2 momentin mukaisesta valituksen tai hakemuksen tutkimatta jättämisestä;
3) uuden selvityksen johdosta kokonaisuudessaan palautettavasta tai siirrettävästä asiasta;
4) hakemuksesta, joka koskee tietojen tai
asiakirjojen tiedoksisaantia oikeudenkäynnin
julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun
lain (381/2007) nojalla tai pyynnöstä, joka koskee tiedon antamista asiakirjasta viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
nojalla;
5) täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevasta asiasta ja siihen liittyvästä vaatimuksesta; tai
6) ulosmittausta koskevasta asiasta ja siihen
liittyvästä vaatimuksesta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiat voidaan
ratkaista myös 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa
jaostossa, jos asian laatu sitä edellyttää.

Mitä hallintolainkäyttölain 38 §:ssä säädetään suullisen käsittelyn toimittamisesta yksityisen asianosaisen pyynnöstä
hallintooikeudessa, koskee suullisen käsittelyn toimittamista muutoksenhakulautakunnassa. Muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan myös asian
käsittelyä ja selvittämistä koskevia hallintolainkäyttölain 37 ja 39—50 §:n säännöksiä sen
estämättä, mitä mainitun lain 2 §:n 1 momentissa säädetään. Muutoksenhakulautakunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei noudateta hallintolainkäyttölain 11 luvun säännöksiä ylimääräisestä muutoksenhausta.
Oikeudenkäynnin julkisuudesta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa ja lautakunnan ratkaisukokoonpanosta asiassa, joka
koskee oikeudenkäynnin julkisuutta, säädetään
oikeudenkäynnin
julkisuudesta
hallintotuomioistuimissa annetussa laissa.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätös annetaan tiedoksi lähettämällä se
postitse kirjeellä vastaanottajalle hänen työttömyysturvan
muutoksenhakulautakunnalle
ilmoittamaansa postiosoitteeseen. Muutoksenhakulautakunnan lainvoimainen päätös pannaan
täytäntöön niin kuin lainvoimainen tuomio.
Muutoksenhakulautakunta voi jättää kirjallisen tai suullisen selvityksen huomioon
ottamatta, jos selvitys saapuu muutoksenhakulautakuntaan vasta asian ratkaisupäivänä tai sen
jälkeen.

5§
Asian käsittely
Asian käsittelyyn työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia, jollei lailla erikseen toisin säädetä.
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Laki
opintotukilain 32 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opintotukilain (65/1994) 32 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1080/2006,
seuraavasti:
32 §
Opintotuen muutoksenhakulautakunta
— — — — — — — — — — — — — —
Asian käsittelyyn opintotuen muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia (586/1996), jollei erikseen toisin säädetä.
Mitä hallintolainkäyttölain 38 §:ssä säädetään
suullisen käsittelyn toimittamisesta yksityisen
asianosaisen pyynnöstä hallinto-oikeudessa,
koskee suullisen käsittelyn toimittamista opintotuen muutoksenhakulautakunnassa. Muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan myös asian käsittelyä ja selvittämistä koskevia hallintolainkäyt-

tölain 37 ja 39—50 §:n säännöksiä sen estämättä, mitä mainitun lain 2 §:n 1 momentissa säädetään. Muutoksenhakulautakunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei noudateta hallintolainkäyttölain 11 luvun säännöksiä ylimääräisestä muutoksenhausta. Menettelystä päätöksen
poistamisessa on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään
valituksesta.
— — — — — — — — — — — — — —
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Laki
sotilastapaturmalain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sotilastapaturmalain (1211/1990) 4 ja 5 § seuraavasti:
4§
Korvauksen suorittaja
Tämän lain mukaisia korvauksia koskevat
asiat käsittelee Valtiokonttori.
5§
Korvaukset
Korvauksen hakemisesta, korvausvelvollisuudesta, korvauksesta, korvausasioiden käsit14

telystä, korvauksensaajan puhevallan käyttämisestä, osallistumisesta tapaturma-asioiden
muutoksenhakulautakunnan toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, muutoksenhausta, takautumisoikeudesta ja velvollisuudesta tietojen
antamiseen on, jollei tässä laissa toisin säädetä,
soveltuvin osin voimassa, mitä tapaturmavakuutuslaissa, ammattitautilaissa, tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta
annetussa laissa (625/1991) ja tapaturmaasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetus-
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sa laissa ( / ) säädetään. Valtiokonttoria koskee tällöin, mitä vakuutuslaitoksesta säädetään.
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Laki
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 ja 9 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) 7 §:n 3 momentti ja 9 §:n
1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 724/2002, seuraavasti:
7§
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun
tiedoksisaantiin sovelletaan vastaavasti, mitä
tapaturmavakuutuslain 53 d §:n 1 momentissa
säädetään.
9§
Jollei tässä laissa toisin säädetä, korvauksen
hakemisesta, korvausvelvollisuudesta, korvauksesta, korvausasian käsittelystä, puhevallan
käyttämisestä, tietojen salassapitovelvollisuudesta ja sen rikkomisesta, oikeudesta tietojen
saamiseen, oikeudesta ja velvollisuudesta tietojen antamiseen, tapaturmavakuutuslaitoksen
päätöksen alistamisesta, osallistumisesta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, muutoksenhausta tapaturmavakuutuslaitoksen päätökseen
ja vakuutusmaksun maksuunpanoon, tapaturmavakuutuslaitoksen takaisinsaantioikeudesta ja

aiheettoman korvauksen takaisinperimisestä on
soveltuvin osin voimassa, mitä tapaturmavakuutuslaissa, ammattitautilaissa, tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta
annetussa laissa (625/1991) ja tapaturmaasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa ( / ) säädetään. Mitä näissä laeissa
säädetään työntekijästä ja vakuutuslaitoksesta,
sovelletaan vastaavasti maatalousyrittäjään ja
maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitokseen. Tämän lain mukaisiin asioihin ei kuitenkaan sovelleta, mitä tapaturmavakuutuslain
14 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja 17 a §:ssä säädetään fysikaalisen hoidon johdosta syntyneen
ansionmenetyksen korvaamisesta, eikä myöskään, mitä mainitun lain 30 c ja 30 d §:ssä ja
41 b §:n 2 ja 4—6 momentissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —
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Laki
urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 16 ja 23 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 16 §:n 2 momentti ja
23 § seuraavasti:
16 §
Tapaturmaturvan järjestäminen ja asian käsittely
— — — — — — — — — — — — — —
Päätöksessä olevan virheen korjaamisesta,
asian uudelleen käsittelystä ja aiheettomasti
maksetun korvauksen takaisinperinnästä on voimassa, mitä tapaturmavakuutuslain 53 g, 54 ja
54 b §:ssä säädetään. Mitä tapaturmavakuutuslain 55 §:ssä säädetään rangaistukseen tuomitsemisesta tapaturmavakuutuslain mukaisen tietojenantovelvollisuuden rikkomisesta ja tapaturmavakuutuslain mukaisen työnantajavelvoitteen rikkomisesta, sovelletaan tämän lain 1 §:ssä
tarkoitettuun urheiluseuraan tai muuhun urheilu-

toimintaa harjoittavaan yhteisöön sekä tässä
laissa tarkoitettuun urheilijaan.
— — — — — — — — — — — — — —
23 §
Muutoksenhaku
Tämän lain mukaista tapaturmaturvaa ja sen
järjestämistä koskevaan muutoksenhakuun ja
lainvoimaisen päätöksen poistamiseen sovelletaan, mitä tapaturmavakuutuslain 53, 53 a—53 f,
54 a ja 54 c §:ssä sekä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa ( / )
säädetään.
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Laki
opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden
korvaamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain (1318/2002) 4 §:n 1 momentti seuraavasti:
4§
Tähän lakiin perustuvan korvauksen hakemisesta, korvausvelvollisuudesta, korvauksen
määräytymisestä, vakuutusmaksusta, vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnistä, korvausasioiden käsittelystä, korvauksensaajan puhevallan käyttämisestä, oikeudesta tietojen saan16

tiin sekä oikeudesta ja velvollisuudesta tietojen
antamiseen, muutoksenhausta, osallistumisesta
tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan
toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja vakuutuslaitoksen takautumisoikeudesta on, jollei tässä laissa toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä tapaturmavakuutuslaissa, tapaturma-
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vakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetussa laissa (625/1991) ja tapa-

turma-asioiden
muutoksenhakulautakunnasta
annetussa laissa ( / ) säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —
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