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Valtion kriisinhallintatoiminnan 
tapaturmamaksun maksuperusteet 2023 

 

Valtiokonttori on 22.11.2022 vahvistanut nämä maksuperusteet. Näitä perusteita noudatetaan 
laskettaessa valtion virastoille kriisinhallintatoiminnan tapaturmamaksuja vuodelle 2023. Päätös 
perustuu Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) 2a §:ään. 
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1 Johdanto 

Sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä toimivalla sotilaalla tai siviilillä on tapaturman ja 
palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä annetun lain (1522/2016) 
nojalla oikeus saada korvausta palveluksen aikana aiheutuneesta tapaturmasta tai 
palvelussairaudesta. Vahinkotapahtuman johdosta maksettavat korvaukset 
noudattavat pääpiirteittäin työtapaturma- ja ammattitautilakia (459/2015). 
Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) 2a §:n mukaan Valtiokonttorin tuottamat 
vahingonkorvaussuoritteet tapaturma-asioissa ovat maksullisia. 

Hinnoittelussa Valtiokonttori noudattaa soveltuvin osin yksityisessä 
vakuutustoiminnassa sovellettavia periaatteita. Maksujärjestelmä on jakoperusteinen, 
jolloin maksut mitoitetaan vuosittain suoritettujen korvausten mukaisiksi. 
Työtapaturmamaksujen laskennan tapaan virastojen maksut lasketaan 
kirjanpitoyksikkötasolla. Jatkossa virastolla tarkoitetaan kirjanpitoyksikköä. 
Virastokohtainen maksu lasketaan suhteuttamalla viraston kriisinhallintatoiminnassa 
aiheutuneet korvauskulut kriisinhallintahenkilöstölle maksettuihin palkkoihin. 

Maksu sisältää hoitokuluosan, jonka kokonaismäärä määritetään Valtiokonttorin 
maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatimisesta antaman ohjeen 
(VK/1078/00.01/2014) mukaisesti. Kriisinhallintatoiminnan henkilöstö kuuluu muun 
valtion henkilöstön ohella ryhmähenkivakuutusta vastaavan edun piiriin, josta on 
annettu erillinen päätös VK/85393/00.00.01.06.00/2022. 

2 Perusteiden soveltaminen 

Näitä perusteita sovelletaan niihin yksiköihin, joiden henkilökunnalla on oikeus saada 
tapaturmajärjestelmästä korvausta kriisinhallintatehtävissä. Nämä yksiköt ovat 
sotilaallisen kriisinhallinnan osalta Puolustusvoimat sekä siviilikriisinhallinnasta 
vastaava Kriisinhallintakeskus.  

Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) 2a §:n mukaisesti maksujen kokonaismäärän 
tulee kattaa edun ylläpidosta valtiolle aiheutuneet kustannukset, mutta ei kuitenkaan 
yksittäisenä vuonna valtion maksettavaksi tulevia korvauksia. 

3 Virastojen aloittaminen, jakautuminen ja yhdistyminen 

Kun uusi virasto tai liikelaitos aloittaa toimintansa, arvioidaan toimialakohtaiset ja 
virastokohtaiset maksupromillet vastaavaa toimialaa harjoittavan viraston tai 
liikelaitoksen perusteella. 

Viraston tai liikelaitoksen jakaantuessa useaksi yksiköksi sovelletaan jokaiseen 
yksikköön samoja maksupromilleja kuin alkuperäiseen yksikköön, ellei uuden yksikön 
toiminnan luonne poikkea merkittävästi alkuperäisestä. Jos toiminnan luonne poikkeaa 
merkittävästi, sovelletaan samaa toimintatapaa kuin uuden viraston aloittaessa 
toimintansa. 

4 Palkkaan liittyviä käsitteitä 

Viraston palkkasummana käytetään tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta 
kriisinhallintatehtävässä annetun lain piirissä oleville henkilöille kyseisenä vuonna 
maksettuja ennakonpidätyksen alaisia palkkoja ja muita vastikkeita, jotka on saatu 
korvauksena työstä. 



  
 

5 Vakuutusmaksu 

Vakuutusmaksupromille koostuu riskimaksupromillesta, hoitokustannusten 
maksupromillesta ja saldokertymän hyvityspromillesta. 

Vakuutusmaksupromille Bv vuodelle v lasketaan kaavalla 

Bv = pv
R + pv

H + sv  , 

missä riskimaksupromille pv
R on määritelty kohdassa 5.1, hoitokustannusten 

maksupromille pv
H kohdassa 5.2 ja saldokertymän hyvityspromille sv kohdassa 5.3. 

Arvioitu euromääräinen vakuutusmaksu vuodelle v on 

Pv =
Bv ∙ Lv

1000
 , 

missä Lv on viraston vuodelle v arvioitu palkkasumma. 

5.1 Riskimaksupromille 

Virastokohtainen riskimaksupromille vuodelle 𝑣 lasketaan viraston omien vahinkojen 
perusteella. Merkitään 

X (k)  = viraston tilivuonna k maksetut korvaukset, 

Lk  = viraston tilivuoden k palkkasumma, 

Virastokohtainen riskimaksupromille on 

𝑝𝑣
𝑅 =

∑ Xv−2
k=v−5 (k)

∑ Lk
v−2
k=v−5

∙ 1000  . 

Riskimaksupromillen odottamattomien muutosten ehkäisemiseksi seuraavalla 
laskentakerralla käyttöön otetaan vaimennusvakio, jonka avulla riskimaksun muutosta 
rajataan edeltävään vuoteen nähden. Ensimmäisellä laskentakerralla vakiota ei 
käytetä, sillä vertailupromillea ei ole. 

5.2 Hoitokustannusten maksupromille 

Maksuun sisältyvää hoitokustannusosaa peritään kattamaan Valtiokonttorin 
toimintamenoja siltä osin, kun ne aiheutuvat maksujärjestelmän piirissä olevien 
virastojen tapaturma-asioiden hoidosta. 

Hoitokustannusten maksupromille saadaan kaavasta 

pv
H = pv

R ∙
h

1 − h
  

Hoitokustannusten osuus h maksun riski- ja hoitokustannusosan summasta 
vahvistetaan vuosittain ja sen arvo vuodelle 2023 on ℎ =  0,135. 



  
 

Maksun hoitokustannusosa peritään vahvistetun hoitokustannusten osuuden 
mukaisesti.  

5.3 Saldokertymän hyvityspromille 

Saldojärjestelmään kertynyt yli- tai alijäämä otetaan huomioon maksussa 
hyvityspromillella sv. Vuodelle 2023 saldokertymän hyvityspromillea ei ole, sillä 
tapaturmamaksuja ei aiempina vuosina ole kerätty. Tulevina vuosina hyvityspromille 
lasketaan kullekin virastolle erikseen. 

 

 

 


