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PERUSTELUMUISTIO

Yleistä

Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 
Laki kumoaa nykyisen tapaturmavakuutuslain (608/1948) ja sen 18 c §:n nojalla an-
netun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta 
haittaluokituksesta (1649/2009). Asetus sisältää säännökset haitan suuruuden määrit-
tämiseksi ja haittaluokan määräämiseksi. Varsinainen, erilaisten vammojen ja sai-
rauksien haittaluokitus on asetuksen liitteenä (liite 1). Asetuksen liitteenä on lisäksi 
haittaluokkien yhdistämistä kuvaava taulukko (liite 2).

Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain myötä nykyinen asetus annettaisiin uudel-
leen asiallisesti samansisältöisenä, mutta valtuutustasoa nostettaisiin. Uuden työtapa-
turma- ja ammattitautilain 85§:n valtuutussäännöksen mukaan tarkemmat säännökset 
vammojen ja sairauksien haitan arvioinnista ja haittaluokista annetaan haittaluokituk-
sessa, josta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Yksityiskohtaiset perustelut

1§ Haittaluokitus ja haittaluokkien yhdistäminen

Pykälä pitää sisällään nykyiseen tapaan yleiset säännökset haitan suuruuden määrit-
tämiseksi ja haittaluokan määräämiseksi. Pykälään on tehty ainoastaan teknisluontei-
set muutokset korjaamalla nykyiset viittaussäännökset vastaamaan uuden työtapa-
turma- ja ammattitautilain vastaavia säännöksiä.

2 § Aikaisemmasta vammasta tai sairaudesta aiheutuva haittaluokan korotus

Pykälässä säädettäisiin nykyiseen tapaan tarkemmin siitä miten haittaluokkaa koro-
tettaisiin, jos korvattava vamma tai sairaus kohdistuu elimeen tai toimintoon, joka oli 
jo ennen vahinkotapahtumaa vahingoittuneelle poikkeuksellisen tärkeä hänen aikai-
semman vammansa tai sairautensa takia. Pykälään on tehty ainoastaan teknisluontei-
nen muutos korjaamalla nykyinen viittaussäännös vastaamaan uuden työtapaturma-
ja ammattitautilain vastaavaa säännöstä.

LIITE 1 Haittaluokitus

Haittaluokitus vastaa kaikilta osin nykyistä luokitusta. Erilaisten vammojen ja sai-
rauksien haittaluokka on määritelty luokituksessa joko tarkasti tai väljemmin kuvaa-
malla vamman tai sairauden aiheuttaman toiminnanvajavuuden eri asteita.

LIITE 2 Haittaluokkien yhdistämistä kuvaava taulukko

Taulukkoon ja sitä selittävään tekstiin ei ole tehty kuin teknisluonteinen muutos kor-
jaamalla nykyinen viittaussäännös vastaamaan uuden työtapaturma- ja ammattitauti-
lain vastaavaa säännöstä.



2

Valmistelu

Asetus on valmisteltu osana työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön kokonais-
uudistusta.

Voimaantulo

Asetus tulisi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 eli samanaikaisesti kuin uusi työ-
tapaturma- ja ammattitautilaki. Asetusta sovellettaisiin sen voimaantulon jälkeen sat-
tuneisiin tapaturmiin ja ammattitauteihin.
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