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Eduskunnan verojaosto – kuuleminen 9.11.2017

VEROJAOSTON KUULEMINEN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI TULOTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ
JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI
Vakuutuskeskus on antanut lausunnon 25.8.2016 ja 4.8.2017 tulotietojärjestelmän
edelliseen hallituksen esitykseen. Vakuutuskeskus toistaa edelleen näkemyksenään,
että liikenne- ja potilasvahinkojen korvauslajien moninaisuuden vuoksi on tärkeää,
että vakuutuksesta korvattavat ja tulorekisteriin ilmoitettavat etuudet rajataan vain
tiedon hyödyntäjien kannalta välttämättömiin tulotietoihin ja että kyseiset etuudet
on määritelty riittävän selkeästi. Erityisesti verovapaiden korvausten osalta
ilmoittamisvelvollisuus kannattaa rajata korvauskäytännössä vakiintuneisiin,
henkilövahinkoihin liittyviin kulukorvauksiin tai aineettoman vahingon korvauksiin,
joilla on merkitystä tiedon käyttäjien toimeenpanemien lakisääteisten etuuksien tai
asiakasmaksujen määrittämisen kannalta. Tavanomaisia tällaisia korvauskäytännössä
vakiintuneita kulukorvauksia ovat mm. hoitotuki ja vaatelisä sekä aineettoman
vahingon korvauksissa pysyvän haitan korvaus. Näin ollen esimerkiksi
vahinkovakuutuksesta maksettavat sairaanhoidon kustannusten korvaukset tai
omaisuusvahingoista maksettavat korvaukset jäisivät ilmoitusvelvollisuuden
ulkopuolelle, koska ne eivät käytännössä vaikuta julkisten palvelujen
asiakasmaksuihin tai sosiaalietuuksiin.
Vakuutuskeskus pitää edelleen hyvänä, että liikennevakuutusyhtiöt,
Liikennevakuutuskeskus ja Potilasvakuutuskeskus voivat olla tulotietojärjestelmästä
saatavan tiedon käyttäjiä. Tällä tavoin on mahdollista nopeuttaa korvauskäsittelyä ja
vähentää korvauspäätösten oikaisutarvetta.
Haluamme tuoda potilasvahinkolain osalta esille vielä seuraavaa. Potilasvahinkolain
5 §:n mukaan potilasvakuutuksen voi myöntää sellainen vakuutusyhtiö, jolla on
vakuutusyhtiölain mukaisesti oikeus vahinkovakuutusluokkaan 13 kuuluvan
vakuutusliikkeen harjoittamiseen Suomessa. Vakuutuksen myöntämisen ja
hinnoittelun yhtenä perusteena vahinkoriskin lisäksi ovat potilasvakuutusta hakevan
ammatinharjoittajan tai yrityksen palkkatiedot. Potilasvakuutuksia myöntävät
vakuutusyhtiöt toivovat, että myös niillä olisi mahdollisuus käyttää
tulotietojärjestelmän mukaisia tietoja potilasvakuutusta myöntäessään. Lakisääteisen
potilasvakuutuksen piirissä on noin 3 500 yritystä, joiden potilasvakuutusmaksun
määrittämisessä käytetään yhtensä riskiä ja volyymiä kuvaavana tekijänä
vakuutukseen kohdistuvaa palkkasummaa. Monessa vakuutusyhtiössä
potilasvakuutusta hoidetaan lakisääteisen tapaturmavakuutusosastojen yhteydessä,
ja tapaturmavakuutuksen myöntämisen yhteydessä palkkasummatietojen
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tarkistaminen on mahdollista. Tulorekisteritietojen käyttömahdollisuus tässä
yhteydessä vähentäisi myös potilasvakuutuksia myöntävien vakuutusyhtiöiden ja
vakuutusta hakevien yritysten hallinnollista taakkaa.
Pyydämme kohteliaimmin, että lakiluonnoksen 13 §:ään (Tiedon käyttäjien
tietojensaantioikeus) lisätään myös vakuutusyhtiöt, jotka myöntävät
potilasvakuutuksia (Esim. kohta x) potilasvahinkolaissa (585/1986) tarkoitetulle
vakuutusyhtiölle potilasvakuutusmaksun määräämistä varten).
Liikennevakuutuksen osalta Vakuutuskeskuksella ei ole lausuttavaa.

Elina Muukkonen
korvauspäällikkö
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