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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av 32 och 35 a § lagen om olycksfallsför-
säkring 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås en sådan änd-
ring av lagen om olycksfallsförsäkring att 
försäkringstagaren kalenderkvartalsvis kan 
överföra en lagstadgad olycksfallsförsäkring 
från en försäkringsanstalt till en annan. För 
närvarande kan en försäkring överföras bara 
vid årsskiftet. Enligt propositionen är en 
överföring ändå inte möjlig under den första 
försäkringsperioden. En förutsättning för den 
föreslagna överföringen av en försäkring är 
att försäkringen sägs upp tre månader före 
den första dagen i det kvartal då man vill av-
sluta försäkringen.  

Motsvarande revidering gjordes i arbets-
pensionssystemet vid ingången av detta år. 
De första försäkringsöverföringarna enligt 

det nya systemet har kunnat göras inom ar-
betspensionsförsäkringen efter utgången av 
det första kvartalet i år, dvs. den 1 april 2003.  

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen 
och arbetspensionsförsäkringen är viktiga in-
komstrelaterade socialförsäkringar. Därför är 
det motiverat att för deras del eftersträva en 
så enhetlig praxis som möjligt när det gäller 
att ordna försäkringsavtal. Härvid måste lik-
väl de särdrag inom den lagstadgade olycks-
fallsförsäkringen som är utmärkande för ska-
deförsäkringar beaktas. 

 
Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 

1 oktober 2003. 

————— 
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MOTIVERING 

1.  Nuläge 

Det är arbetsgivarens skyldighet att ordna 
trygghet med tanke på olycksfall i arbetet. 
Denna trygghet ordnas genom att en lagstad-
gad olycksfallsförsäkring tecknas hos en för-
säkringsanstalt som bedriver olycksfallsför-
säkring. Enligt 32 § 1 mom. lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/1948) ingås för-
säkringsavtalet för en försäkringsperiod. För-
säkringsperioden är ett kalenderår. Ett undan-
tag utgör nya försäkringar som träder i kraft 
under året. För deras del fortsätter den första 
försäkringsperioden till utgången av kalen-
deråret efter det år då försäkringen påbörja-
des. Efter den första försäkringsperioden 
fortsätter försäkringen en period, dvs. ett ka-
lenderår, åt gången. I motsats till försäk-
ringsanstalten kan försäkringstagaren om han 
eller hon så önskar avsluta försäkringen när 
försäkringsperioden går ut, antingen på grund 
av att försäkringen inte längre behövs eller 
på grund av en önskan att föra över försäk-
ringen till en annan försäkringsanstalt. För att 
försäkringen skall kunna överföras måste 
försäkringstagaren säga upp försäkringsavta-
let senast tre månader innan försäkringsperi-
oden går ut, dvs. senast den sista september. 
Bestämmelser om försäkringstagarens upp-
sägningsrätt vid överlåtelse av försäkringsbe-
stånd ingår i 16 a kap. 12 § 1 mom. lagen om 
försäkringsbolag (1062/1979). 

Vid sidan av försäkringar som fortsätter ett 
kalenderår åt gången kan försäkringsavtal 
ingås för ett bestämt arbete eller företag som 
varar en begränsad tid. En sådan lagstadgad 
olycksfallsförsäkring upphör vid den tid-
punkt som har antecknats i försäkringsbrevet. 
Om det arbete som försäkringstagaren låter 
utföra fortsätter också efter denna tidpunkt, 
är försäkringen i kraft tills arbetet faktiskt har 
upphört. I så fall skall försäkringstagaren lik-
väl senast när försäkringen enligt förhands-
uppgifterna borde ha upphört underrätta för-
säkringsbolaget om att arbetet fortsätter.  

Ett försäkringsbolag kan inte säga upp en 
försäkring t.ex. på grund av ökade risker eller 

försumlighet med betalningen av försäk-
ringspremien. En försäkring kan likväl upp-
höra att gälla om försäkringstagaren konsta-
teras vara medellös vid utmätning av en för-
säkringspremie eller om försäkringstagarens 
vistelseort är okänd. Försäkringsavtalet anses 
då ha upphört att gälla den dag då detta kon-
staterades. 

Försäkringspremien för en försäkringsperi-
od består enligt 35 a § lagen om olycksfalls-
försäkring av en förskottspremie och en ut-
jämningspremie. Överstiger eller understiger 
den slutliga försäkringspremien beloppet av 
den uppburna förskottspremien, uppbärs hos 
försäkringstagaren eller återbärs till honom 
såsom utjämningspremie skillnaden mellan 
den slutliga premien och förskottspremien 
inom en tid som försäkringsanstalten be-
stämmer. Utjämningen skall dock ske senast 
inom ett år efter försäkringsperiodens utgång, 
om inte något annat följer av lagens 37 §. 
Den sistnämnda bestämmelsen gäller försäk-
ringsanstaltens rätt att uppskatta försäkrings-
premien, om arbetsgivaren har lämnat orikti-
ga uppgifter eller försummat att lämna upp-
gifter som behövs för fastställandet av för-
säkringspremien. Den nämnda tiden gäller 
ändå inte specialtarifferade försäkringar som 
har upphört, om därom har avtalats med för-
säkringstagaren. Med specialtarifferade för-
säkringar avses lagstadgade olycksfallsför-
säkringar där de olyckor som inträffar i arbe-
te hos försäkringstagaren direkt påverkar den 
försäkringspremie som tas ut för försäkrings-
perioden. 

 
2.  Proposit ionens mål och före-

s lagna ändringar 

I anslutning till regeringsprogrammet och 
den inkomstpolitiska helhetsuppgörelsen till-
satte social- och hälsovårdsministeriet den 11 
oktober 2000 en konkurrensarbetsgrupp med 
uppgift att utreda det lagstadgade arbetspen-
sionssystemet. Arbetsgruppen skulle bl.a. ut-
reda hur konkurrensen kan ökas inom arbets-
pensionsförsäkringen och vilka effekterna av 



 RP 21/2003 rd  
  
   

 

3

detta skulle bli. Som ett sätt att främja kon-
kurrensen föreslog arbetsgruppen i sin pro-
memoria av den 15 februari 2002 (SHM:s 
arbetsgruppspromemorior 2001:35) en möj-
lighet för den försäkringstagare som så öns-
kar att överföra arbetspensionsförsäkringen 
från en pensionsanstalt till en annan också 
kalenderkvartalsvis. Då måste likväl en upp-
sägningstid på tre månader iakttas. Enligt ar-
betsgruppens förslag kan en försäkring ändå 
inte överföras en gång till inom ett år från 
den föregående överföringen eller från det att 
försäkringen påbörjades. 

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är 
vid sidan av arbetspensionsförsäkringen en 
viktig form av inkomstrelaterad socialförsäk-
ring. Olycksfallsförsäkringar säljs ofta till ar-
betsgivarna samtidigt med arbetspensionsför-
säkringar. Försäkringstagarna tecknar ofta 
dessa försäkringar på samma gång och ut-
ifrån ett anbud från samma försäkringssälja-
re. Därför utredde man inom systemet med 
olycksfallsförsäkringar om det också inom 
den lagstadgade olycksfallsförsäkringen vore 
motiverat och i enlighet med försäkringstaga-
rens intresse att möjliggöra en motsvarande 
praxis för överföring av dessa försäkringar 
som i fråga om arbetspensionsförsäkringar. 
Som ett resultat av utredningen ansågs det 
ändamålsenligt att övergå till en praxis med 
överföringar kvartalsvis också inom den lag-
stadgade olycksfallsförsäkringen. Vid över-
gången till ny praxis måste det likväl beaktas 
att den lagstadgade olycksfallsförsäkringen 
utgör en skadeförsäkring samt att vissa sär-
drag är förknippade med försäkringspremie-
systemen. 

Därför föreslås en sådan ändring av 32 § 1 
mom. lagen om olycksfallsförsäkring att ock-
så den lagstadgade olycksfallsförsäkringen 
kan överföras från en försäkringsanstalt till 
en annan kvartalsvis. Ett försäkringsavtal 
som gäller lagstadgad olycksfallsförsäkring 
skall också i fortsättningen ingås för en för-
säkringsperiod åt gången, om inte försäk-
ringstagaren säger upp avtalet. Precis som för 
närvarande är försäkringsperioden ett kalen-
derår, utom när det är fråga om en försäkring 
som träder i kraft under kalenderåret. Då lö-
per den första försäkringsperioden inte ut för-
rän i slutet av det kalenderår som följer på 
det år då försäkringen påbörjades. Försäk-

ringstagaren kan säga upp försäkringen så att 
den upphör den sista dagen i mars, juni, sep-
tember eller december. Försäkringen skall 
sägas upp senast tre kalendermånader före de 
ovan nämnda dagarna för försäkringens upp-
hörande. 

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är 
en skadeförsäkring. Därför bestäms försäk-
ringspremien per försäkringsperiod och, be-
roende på försäkringspremiesystemet, genom 
att försäkringstagarens egen olycksstatistik 
påverkar försäkringspremiens belopp. Till 
denna del skiljer sig den lagstadgade olycks-
fallsförsäkringen väsentligen från den lag-
stadgade arbetspensionsförsäkringen. Den 
lagstadgade olycksfallsförsäkringen baserar 
sig på ett fonderande försäkringssystem och 
utgör en försäkringsrörelse som på grund av 
variationerna i skadekostnader leder till er-
sättningsansvar som det ibland är svårt att 
uppskatta med försäkringsmatematiska me-
toder. För att tillräcklig tillgång till informa-
tion som behövs för fastställandet av premien 
för en försäkring som överförs från en för-
säkringsanstalt till en annan skall kunna sä-
kerställas är det motiverat att försäkringsan-
stalten får en bild av försäkringstagarens 
risknivå som så väl som möjligt stämmer 
överens med verkligheten. 

Försäkringspremien för en lagstadgad 
olycksfallsförsäkring och den försäkringsta-
garspecifika ersättningsstatistik som ligger 
till grund för premien är mest tillförlitliga om 
de används kalenderårsvis. Detta beror inte 
bara på att försäkringstagarnas redovisnings-
perioder vanligen har en rytm som följer ka-
lenderåret, utan också på att de uppgifter som 
behövs för den försäkringsmatematiska upp-
skattningen av försäkringsanstalternas ersätt-
ningsansvar vanligen är mest tillförlitliga att 
använda just i samband med försäkringsan-
staltens eget kalenderårsbokslut. För att risk-
nivån skall kunna bedömas tillräckligt väl 
måste det ses till att kontinuiteten i fråga om 
insamlingen av statistiskt material om försäk-
ringarna tryggas och de osunda drag som 
ibland är förknippade med byte av försäk-
ringsanstalt förebyggs. Därför föreslås att en 
försäkring ändå inte kan sägas upp så att den 
upphör under den första försäkringsperioden. 

Med första försäkringsperiod avses vid si-
dan av den första försäkringsperioden för en 
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ny försäkring som påbörjas också den första 
försäkringsperioden i en ny försäkringsan-
stalt, om försäkringen har överförts från en 
försäkringsanstalt till en annan. På så sätt 
samlas alltid ersättningsstatistik om försäk-
ringstagaren för en period om minst ett ka-
lenderår vid varje försäkringsanstalt. Därför 
styr propositionen också försäkringstagarens 
försäkringsperioder på ett sådant sätt att de 
efter den första perioden följer kalenderårets 
rytm. Försäkringsanstalter som bedriver lag-
stadgad olycksfallsförsäkring är enligt 35 § 3 
mom. lagen om olycksfallsförsäkring skyldi-
ga att vid överföring av en obligatoriskt spe-
cialtarifferad försäkring överlåta ersättnings-
uppgifter som gäller denna försäkring till det 
försäkringsbolag som övertar försäkringen. 
Med den föreslagna lagändringen strävar 
man efter att inom hela systemet garantera 
tillgången på och kontinuiteten hos informa-
tion som gäller fastställandet av risknivån. 

Det föreslagna överföringsförfarandet gäll-
er bara försäkringar enligt 32 § 1 mom. som 
är avsedda att vara fortlöpande och för vilka 
försäkringsperioden bestäms enligt kalender-
året. Däremot gäller det inte försäkringar 
vars giltighetstid bestäms enligt hur länge ar-
betet eller företaget varar. 

När en försäkring upphör under försäk-
ringsperioden på grund av att den har sagts 
upp, har försäkringstagaren rätt till återbäring 
av försäkringspremien till den del de premier 
som försäkringsanstalten redan har fått hän-
för sig till den återstående delen av försäk-
ringsperioden för den försäkring som upphör 
under försäkringsperioden. I den försäk-
ringspremie som återbärs går det då att sepa-
rat beakta de särskilda driftskostnader som 
det överlåtande försäkringsbolaget har orsa-
kats sedan den aktuella försäkringsperiodens 
början. 

Enligt förslaget kan en försäkring, avvi-
kande från nuläget, upphöra under försäk-
ringsperioden, som löper ut vid utgången av 
kalenderåret. Därför föreslås en sådan änd-
ring av 35 a § lagen om olycksfallsförsäkring 
att tidsfristen på ett år för uppbärandet eller 
återbärandet av utjämningspremien kopplas 
till försäkringens upphörande när försäkring-
en har upphört under försäkringsperioden. I 

paragrafen kvarstår en längre tidsfrist i fråga 
om specialtarifferade försäkringar som har 
upphört. 

 
3.  Proposit ionens verkningar 

 
Syftet med propositionen är att öka den 

ekonomiska konkurrensen mellan försäk-
ringsanstalterna genom att tillåta en friare 
praxis än för närvarande när det gäller att 
överföra försäkringar. Lagförslaget gör det 
också lättare för arbetsgivaren att uppfylla 
sina förpliktelser i anslutning till socialför-
säkringarna i och med att praxis för överfö-
ring av försäkringar görs enhetlig med praxis 
i fråga om arbetspensionsförsäkringar. 

 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. I 
samband med beredningen har Industrins och 
Arbetsgivarnas Centralförbund TT rf, Palve-
lutyönantajat ry, Finlands Fackförbunds Cen-
tralorganisation FFC rf, Tjänstemannacen-
tralorganisationen FTFC rf, Akava rf och 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund 
rf hörts. 

 
5.   Ikraftträdande 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 
oktober 2003. På så sätt kan en lagstadgad 
olycksfallsförsäkring tidigast från och med 
den 1 april 2004 överföras under kalenderåret 
enligt det nya systemet. 

 
6.  Lagst if tningsordning 

Regeringens uppfattning är att den före-
slagna lagändringen inte kränker de grund-
läggande fri- och rättigheterna enligt grund-
lagen och inte heller i övrigt strider mot 
grundlagen. Lagförslaget kan således be-
handlas i vanlig lagstiftningsordning. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag:  
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Lagförslag 
 

Lag 

om ändring av 32 och 35 a § lagen om olycksfallsförsäkring 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 32 § 1 mom. och 

35 a §, sådana de lyder i lag 483/2001, som följer: 
 

32 § 
Försäkringsavtalet ingås att fortlöpa en för-

säkringsperiod åt gången. Försäkringsperio-
den är ett kalenderår. I fråga om en försäk-
ring som träder i kraft under året löper den 
första försäkringsperioden likväl inte ut för-
rän den sista dagen av det kalenderår som 
följer på det år då försäkringen påbörjades. 
Försäkringstagaren kan skriftligen säga upp 
försäkringsavtalet så att det upphör att gälla 
den sista dagen i mars, juni, september eller 
december, dock inte förrän den första försäk-
ringsperioden har löpt ut. Avtalet skall sägas 
upp senast tre kalendermånader före de ovan 
nämnda dagarna för avtalets upphörande. I 
fråga om försäkringstagarens uppsägningsrätt 
vid överlåtelse av försäkringsbestånd gäller 
emellertid vad som bestäms i 16 a kap. 12 § 
1 mom. lagen om försäkringsbolag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 a § 
Försäkringspremien för en försäkringsperi-

od består av en förskottspremie och en ut-
jämningspremie. Det som i 35 § 2 mom. be-
stäms om försäkringspremie gäller på mot-
svarande sätt också förskottspremien. För-

säkringsperiodens förskottspremie skall beta-
las inom en tid som försäkringsanstalten be-
stämmer. Överstiger eller understiger den 
slutliga försäkringspremien för försäkrings-
perioden beloppet av den uppburna för-
skottspremien, uppbärs hos försäkringstaga-
ren eller återbärs till honom såsom utjäm-
ningspremie skillnaden mellan den slutliga 
premien och förskottspremien inom en tid 
som försäkringsanstalten bestämmer. Utjäm-
ningspremien skall likväl uppbäras eller åter-
bäras senast inom ett år efter försäkringsperi-
odens utgång eller, om försäkringen har upp-
hört under försäkringsperioden, inom ett år 
efter att försäkringen upphörde, om inte nå-
got annat följer av 37 § 2 mom. I fråga om 
specialtarifferade försäkringar som har upp-
hört får denna tid, om därom har avtalats 
med försäkringstagaren, vara längre än ett år, 
dock högst tre år. I försäkringsvillkoren kan 
försäkringsanstalten fastställa beloppet av 
den minsta utjämningspremie som uppbärs 
eller återbärs. Beloppet får vara högst 8,41 
euro. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den    200   . 

————— 

Helsingfors den 6 juni 2003 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 

Lag 

om ändring av 32 och 35 a § lagen om olycksfallsförsäkring 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 32 § 1 mom. och 

35 a §, sådana de lyder i lag 483/2001, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

32 § 
Försäkringsavtalet ingås för en försäk-

ringsperiod. Försäkringsperioden är ett ka-
lenderår, om det inte gäller en försäkring 
som träder i kraft under året, varvid den 
första försäkringsperioden löper ut vid ut-
gången av kalenderåret efter det år då för-
säkringen påbörjades. Därefter fortsätter 
försäkringen en period åt gången, om inte 
försäkringstagaren skriftligen säger upp för-
säkringen senast tre månader innan försäk-
ringsperioden går ut. I fråga om försäk-
ringstagarens uppsägningsrätt vid överlåtel-
se av försäkringsbestånd gäller emellertid 
vad som bestäms i 16 a kap. 12 § 1 mom. 
lagen om försäkringsbolag. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  

32 § 
Försäkringsavtalet ingås att fortlöpa en 

försäkringsperiod åt gången. Försäkrings-
perioden är ett kalenderår. I fråga om en 
försäkring som träder i kraft under året lö-
per den första försäkringsperioden likväl 
inte ut förrän den sista dagen av det kalen-
derår som följer på det år då försäkringen 
påbörjades. Försäkringstagaren kan skrift-
ligen säga upp försäkringsavtalet så att det 
upphör att gälla den sista dagen i mars, 
juni, september eller december, dock inte 
förrän den första försäkringsperioden har 
löpt ut. Avtalet skall sägas upp senast tre 
kalendermånader före de ovan nämnda da-
garna för avtalets upphörande. I fråga om 
försäkringstagarens uppsägningsrätt vid 
överlåtelse av försäkringsbestånd gäller 
emellertid vad som bestäms i 16 a kap. 12 § 
1 mom. lagen om försäkringsbolag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
35 a §  

Försäkringspremien för en försäkringspe-
riod består av en förskottspremie och en ut-
jämningspremie. Det som i 35 § 2 mom. be-
stäms om försäkringspremie gäller på mot-
svarande sätt också förskottspremien. För-
säkringsperiodens förskottspremie skall be-
talas inom en tid som försäkringsanstalten 
bestämmer. Överstiger eller understiger den 
slutliga försäkringspremien för försäkrings-
perioden beloppet av den uppburna för-
skottspremien, uppbärs hos försäkringstaga-
ren eller återbärs till honom såsom utjäm-
ningspremie skillnaden mellan den slutliga 

35 a § 
Försäkringspremien för en försäkringspe-

riod består av en förskottspremie och en ut-
jämningspremie. Det som i 35 § 2 mom. be-
stäms om försäkringspremie gäller på mot-
svarande sätt också förskottspremien. För-
säkringsperiodens förskottspremie skall be-
talas inom en tid som försäkringsanstalten 
bestämmer. Överstiger eller understiger den 
slutliga försäkringspremien för försäkrings-
perioden beloppet av den uppburna för-
skottspremien, uppbärs hos försäkringstaga-
ren eller återbärs till honom såsom utjäm-
ningspremie skillnaden mellan den slutliga 
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premien och förskottspremien inom en tid 
som försäkringsanstalten bestämmer, dock 
senast inom ett år efter försäkringsperio-
dens utgång, om inte något annat följer av 
37 §. I fråga om specialtarifferade försäk-
ringar som har upphört får denna tid, om 
därom har avtalats med försäkringstagaren, 
vara längre än ett år, dock högst tre år. I 
försäkringsvillkoren kan försäkringsanstal-
ten fastställa beloppet av den minsta utjäm-
ningspremie som uppbärs eller återbärs. Be-
loppet får vara högst 8,41 euro. 

premien och förskottspremien inom en tid 
som försäkringsanstalten bestämmer. Ut-
jämningspremien skall likväl uppbäras eller 
återbäras senast inom ett år efter försäk-
ringsperiodens utgång eller, om försäkring-
en har upphört under försäkringsperioden, 
inom ett år efter att försäkringen upphörde, 
om inte något annat följer av 37 § 2 mom. I 
fråga om specialtarifferade försäkringar 
som har upphört får denna tid, om därom 
har avtalats med försäkringstagaren, vara 
längre än ett år, dock högst tre år. I försäk-
ringsvillkoren kan försäkringsanstalten fast-
ställa beloppet av den minsta utjämnings-
premie som uppbärs eller återbärs. Beloppet 
får vara högst 8,41 euro. 

——— 
Denna lag träder i kraft den     200    . 

——— 
 

 
 
 


