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ERÄITÄ TYÖNTAJAN TIEDONANTOVELVOITTEITA KOSKEVIEN KUSTANNUS- JA
TAAKKALASKELMIEN OIKAISU

Selvitys yrityksille aiheutuvista hallinnollisista kustannuksista
-työnantajavelvoitteet (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Kilpailukyky 7/2010)

Eräissä yllä mainitussa raportissa esitetyistä laskelmista on jälkeenpäin havaittu laskuvirheitä.
Kyseisten tiedonantovelvoitteiden oikaistut taakka- ja kustannuslaskelmat esitetään alla. Uudet
laskelmat on laadittu yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Ilmoitus työntekijälle maksetusta palkasta sairausvakuutuskorvaukseen oikeutettuja
työntekijöitä koskien Kansaneläkelaitokselle (Sairausvakuutuslaki (1224/2004) 15 luku 10 §)

Raportissa on esitetty arvio, jonka mukaan velvoitteen hallinnolliset kustannukset ja
–taakka olisivat kaikkiaan noin 316 milj. euroa. Laskelma oli laadittu virheellisesti sillä oletuksella,
että työnantajille oletettiin koituvan ilmoitusvelvollisuus kaikissa työntekijöiden sairaustapauksissa
ja että kustannus olisi riippuvainen sairauspäivien lukumäärästä. Laskelman pohjana käytetty
ilmoitusten lukumäärä oli näin ollen huomattavan suuri.

Työnantajien tekemiä sairauspäivärahahakemuksia oli STM:n arvion mukaan vuona 2009 noin 480
700 ja vanhempainpäivärahahakemuksia noin 35 900. Kansaneläkelaitokselle tehtävän ilmoituksen
hallinnolliseksi kokonaistaakaksi muodostuu siten noin 14 milj. eur.

Tiedonantovelvoite Laki
Aika
(min)/
tapaus

Hallin-
nollinen
kustannus /
tapaus

Populaatio
Hallinnollinen
kokonais-
kustannus

Hallinnollinen
taakka

Taakka,
%

Ilmoitus työntekijälle
maksetusta palkasta
sairausvakuutuskorvauk
seen oikeutettuja
työntekijöitä koskien
Kansaneläkelaitokselle

Sairaus-
vakuutus-
laki
(1224/2004)
15 luku 10
§

40 27 € 516 600 13 948 000 € 13 948 000 € 100

Tapaturman ilmoittaminen (tapaturmavakuutuslaki (610/1948) 39 §)

Raportissa on esitetty arvio, jonka mukaan tapaturman ilmoittamisesta aiheutuu kaikkiaan noin 136
milj. euron hallinnollinen kustannus ja 68 milj. euron hallinnollinen taakka. Laskelman pohjana
käytetty TVL:lle ilmoitettujen tapaturmien määrä (n. 140 000) oli kuitenkin virheellisesti laskettu
kuukausittaiseksi.



Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta saatujen tietojen mukaan raportissa mainittu TVL:lle
raportoitujen tapaturmien määrä on ilmoitusten määrä vuodessa. Tapaturman ilmoittamisesta
aiheutuu yrityksille siten vuosittain noin 11 milj. euron hallinnollinen kustannus ja vajaan 6 milj.
euron hallinnollinen taakka.

Tiedonantovelvoite Laki
Kesto
(min)/
tapaus

Hallin-
nollinen

kustannus/
tapaus

Populaatio
Hallinnollinen

kokonais-
kustannus

Hallinnollinen
taakka

Taakka,
%

Tapaturman ilmoittaminen

Tapaturma-
vakuutuslaki
(610/1948) 39 § 120 80 € 141 692 11 355 000 € 5 668 000 € 50

Tapaturmaluettelon laatiminen (Tapaturmavakuutuslaki (610/1948) 64g §)

Raportissa on esitetty arvio, jonka mukaan tapaturmaluettelon laatimisesta aiheutuu kaikkiaan noin
17 milj. euron hallinnollinen kustannus. Laskelman pohjana käytetty TVL:lle ilmoitettujen
tapaturmien määrä (n. 140 000) oli kuitenkin virheellisesti laskettu kuukausittaiseksi.

Tapaturmavakuutuslaitosten liitolta saatujen tietojen mukaan raportissa mainittu TVL:lle
raportoitujen tapaturmien määrä on ilmoitusten määrä vuodessa. Tapaturmaluettelon laatimisesta
aiheutuu siten vuosittain noin 1,4 milj. euron hallinnollinen kustannus.

Tiedonantovelvoite Laki
Kesto
(min)/
tapaus

Hallin-
nollinen

kustannus/
tapaus

Populaatio
Hallinnollinen

kokonais-
kustannus

Hallinnollinen
taakka

Taakka,
%

Tapaturmaluettelon
laatiminen

Tapaturma-
vakuutuslaki
(610/1948)
64g §

15 10 € 141 692 1 417 000 € 0 € 0


