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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
ändringar i den lagstadgade olycksfallsförsäkringens in-
dexsystem 

 
 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 

Inom det lagstadgade olycksfallsförsäk-
ringssystemet föreslås en övergång till sam-
ma index som tas i bruk i samband med den 
privata sektorns arbetspensionsreform, som 
träder i kraft vid ingången av 2005. 

Det föreslås att olycksfallspension, famil-
jepension, menersättning samt men-, kläd- 
och ledarhundtillägg enligt lagen om olycks-
fallsförsäkring justeras med arbetspensions-
indexet enligt arbetspensionssystemet, där 
vägningskoefficienten för förändringen i lö-
nenivån är 0,2 och vägningskoefficienten för 
förändringen i prisnivån är 0,8. Lönekoeffi-
cienten enligt arbetspensionssystemet, där 
vägningskoefficienten för förändringen i lö-
nenivån är 0,8 och vägningskoefficienten för 
förändringen i prisnivån är 0,2, används vid 
justering av beloppen enligt lagen om olycks-
fallsförsäkring, t.ex. minimiårsarbetsförtjäns-
ten. Lönekoefficienten används också vid ju-
stering av inkomsterna vid inkomstjämförel-
se i fråga om olycksfallspensionen, vid fast-
ställande av årsarbetsförtjänsten vid yrkes-
sjukdomar som framträder under pensione-
ringen och vid beräkning av inkomstjämk-
ningsavdraget från den efterlevande makens 
familjepension. 

På samma sätt som inom arbetspensionssy-
stemet ges också dem som i unga år blivit ar-
betsoförmögna en engångsförhöjning av 
olycksfallspensionerna. Förhöjningen görs 

efter att fem kalenderår har förflutit från in-
gången av kalenderåret efter den tidpunkt då 
olycksfallet inträffade. Förhöjningsprocenten 
är 16, om arbetstagaren är yngre än 31 år vid 
ingången av förhöjningsåret. Förhöjnings-
procenten minskar med 0,457 procentenheter 
för varje år varmed arbetstagarens ålder 
överstiger 30 år så att förhöjningsprocenten 
är 0,462 om den skadade är 64 år vid ingång-
en av förhöjningsåret. Någon engångsförhöj-
ning företas inte, om den skadade är äldre än 
64 år vid ingången av förhöjningsåret. 

Ändringarna görs i lagen om olycksfalls-
försäkring, yrkessjukdomslagen och lagen 
om rehabilitering som ersätts enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2005 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2005. 

De föreslagna nya indexen skall också an-
vändas i fråga om ersättningar som betalas 
efter att lagen trätt i kraft på grund av skador 
som inträffat före lagens ikraftträdande. En-
gångsförhöjningen företas från ingången av 
2010 i olycksfallpensioner och livräntor som 
betalas på grund av skador som inträffat före 
lagens ikraftträdande. 
 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Nuläge 

Realvärdet av sociala trygghetsförmåner 
som betalas under lång tid tryggas genom att 
förmånerna enligt lagen justeras årligen med 
ett index som beaktar de årliga förändringar-
na i löne- och konsumentprisnivån. I lagstift-
ningen om social trygghet har i allmänhet 
också de inkomst- och förtjänstgränser som 
används för att fastställa inkomstrelaterade 
förmåner justerats med index. 

Ersättningarna enligt lagen om olycksfalls-
försäkring (608/1948) bestäms med vissa un-
dantag på grundval av det år då olycksfallet 
inträffade eller det år då yrkessjukdomen 
framträdde. Förmånsbeloppen och övriga 
penningbelopp i lagen justeras årligen på 
grundval av förändringarna i landets allmän-
na lönenivå enligt det löneindex som årligen 
fastställs för tillämpningen av 9 § i lagen om 
pension för arbetstagare (395/1961, nedan 
APL). 

Enligt APL 9 § 1 mom. binds pensions-
skyddet vid förändringen i landets löne- och 
prisnivå så som närmare stadgas genom för-
ordning. I gällande APL 9 § 2 mom. 
(1482/1995) sägs att fram till utgången av det 
kalenderår då arbetstagaren fyller eller för-
månslåtaren skulle ha fyllt 65 år binds pen-
sionsskyddet vid ett index där vägningskoef-
ficienten för förändringen i både lönenivån 
och prisnivån är 0,5 (nedan index för perso-
ner i arbetsför ålder). För tiden efter detta 
används ett index där vägningskoefficienten 
för förändringen i lönenivån är 0,2 och väg-
ningskoefficienten för förändringen i prisni-
vån 0,8 (nedan index för personer i pen-
sionsåldern). 

Enligt 9 § i förordningen om pension för 
arbetstagare (183/1962), sådan paragrafen 
lyder i förordning 1506/1995, fastställer so-
cial- och hälsovårdsministeriet för varje ka-
lenderår de indextal som avses i APL 9 § på 
grundvalen av den genomsnittliga årliga för-
ändringen i löne- och konsumentprisnivån 
under det tredje kvartalet föregående år. 

Angående justering av förmånerna enligt 
lagen om olycksfallsförsäkring och penning-

beloppen i lagen bestäms i 60 § i lagen samt i 
social- och hälsovårdsministeriets beslut om 
bindande av i lagen om olycksfallsförsäkring 
avsedda förmåner och andra belopp vid för-
ändringen i löne- och prisnivån (1608/1995). 
Fram till utgången av det kalenderår under 
vilket ersättningstagaren fyller 65 år används 
i fråga om olycksfallspension och livränta 
enligt den tidigare olycksfallsförsäkringslag-
stiftningen indexet för personer i arbetsför 
ålder. Efter det kalenderår under vilket er-
sättningstagaren har fyllt 65 år används i frå-
ga om olycksfallspension och livränta index-
et för personer i pensionsåldern. 

I fråga om familjepension och motsvarande 
försörjningspension enligt den tidigare 
olycksfallsförsäkringslagstiftningen används 
enligt beslutet indexet för personer i arbetsför 
ålder fram till utgången av det kalenderår 
under vilket förmånslåtaren fyllde eller skul-
le ha fyllt 65 år. Efter det kalenderår under 
vilket förmånslåtaren fyllde eller skulle ha 
fyllt 65 år justeras familjepensionen och för-
sörjningspensionen med indexet för personer 
i pensionsåldern. 

De ersättningar som nämns ovan justeras 
först med indexet för personer i arbetsför ål-
der till nivån det året då ersättningstagaren 
fyllde eller förmånslåtaren fyllde eller skulle 
ha fyllt 65 år. Det erhålla beloppet justeras 
därefter med indexet för personer i pensions-
åldern. 

Indexet för personer i arbetsför ålder an-
vänds också för att indexjustera menersätt-
ning och skadestånd som utges i ett för allt i 
stället för livränta samt för att justera de be-
lopp som anges i lagen om olycksfallsförsäk-
ring till olycksfallsårets nivå. Dessa belopp 
är skadestånd som skall återkrävas av arbets-
givare som försummat sin försäkringsplikt, 
arbetsgivarens självrisk, begravningshjälp, 
men-, kläd- och ledarhundtillägg, minimiårs-
arbetsförtjänsten, utjämningspremiens minsta 
belopp, försäkringsanstaltens minimibetal-
ningsandel för olycksfallsnämndens kostna-
der och det lägsta beloppet av skadestånds-
förhöjning som skall betalas. Indexet för per-
soner i arbetsför ålder används också vid be-
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räkning av inkomstjämkningsavdraget från 
efterlevandepension enligt 24 b § 1 mom. i 
lagen om olycksfallsförsäkring. 

De belopp som anges i lagen om olycks-
fallsförsäkring har på grund av tidpunkten då 
bestämmelserna trätt i kraft uttryckts enligt 
olika års indexnivå. Indexjusteringarna fi-
nansieras genom att de medel som behövs 
samlas in årligen i samband med försäk-
ringspremierna. 

Enligt vedertagen praxis används indexet 
för personer i arbetsför ålder också vid be-
räkning av den minskning av barnpensionen 
enligt 24 § 6 mom. i lagen om olycksfallsför-
säkring som är lika stor som grundbeloppet 
av barnpensionen enligt familjepensionsla-
gen (38/1969). Indexet för personer i arbets-
för ålder används dessutom vid den inkomst-
jämförelse som görs för att bedöma den 
minskning i arbetsinkomsterna som olycks-
fallet orsakar. Likaså används indexet för 
personer i arbetsför ålder vid justering av in-
komsterna under den sista tiden i arbete så att 
de överensstämmer med lönenivån i fråga om 
en yrkessjukdom som framträder under pen-
sioneringen i enlighet med 3 a § i yrkessjuk-
domslagen (1343/1988). 

Förutom vid olycksfall i arbete bestäms er-
sättningen enligt bestämmelserna i lagen om 
olycksfallsförsäkring även för olycksfall som 
inträffat i statens arbeten samt vid olycksfall 
som skall ersättas enligt lagen om olycks-
fallsersättning för statstjänstemän 
(449/1990), lagen om olycksfallsförsäkring 
för lantbruksföretagare (1026/1981), lagen 
om olycksfall i militärtjänst (1211/1990) 
samt ett flertal specialbestämmelser i lag-
stiftningen. 

Vid ingången av 2005 träder en omfattande 
arbetspensionsreform i kraft inom den priva-
ta sektorn, i samband med vilken arbetspen-
sionsindexen ändras. Det index som avses i 
den första meningen i APL 9 § 2 mom. er-
sätts från ingången av 2005 med den löneko-
efficient som föreskrivs i APL 7 b § 
(634/2003). Angående det index som avses i 
den andra meningen i APL 9 § 2 mom. före-
skrivs från ingången av 2005 genom lag 
634/2003 i den ändrade APL 9 §. 

I APL 7 b § sägs att de inkomstgränser och 
belopp som anges i denna lag samt inomsten 
för vart och ett av de år för vilket pensionen 

räknas ut justeras med en koefficient i vilken 
vägningskoefficienten för förändringar i lö-
nenivån utgör 0,8 och vägningskoefficienten 
för förändringar i prisnivån 0,2 (lönekoeffici-
enten). Enligt APL 9 § justeras pensionen ka-
lenderårsvis med ett indextal i vilket väg-
ningskoefficienten för förändringen i löneni-
vån är 0,2 och vägningskoefficienten för för-
ändringen i prisnivån är 0,8 (arbetspensions-
index). 

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer 
genom förordning lönekoefficienten och ar-
betspensionsindextalet för ettvart kalenderår. 
Grunden för fastställande av lönekoefficien-
ten och arbetspensionsindex är de genom-
snittliga årliga förändringarna i löne- och 
konsumentprisnivån jämfört med föregående 
kalenderårs tredje kvartal. När lönekoeffici-
enten och arbetspensionsindex fastställs 
minskas ändringen i lönenivån med ett be-
lopp som motsvarar ändringen i början av fö-
regående kalenderår i arbetstagarnas pen-
sionsavgift. 

För att bibehålla pensionsnivån för dem 
som börjar lyfta invalidpension i unga år fö-
retas i invalidpensionerna enligt arbetspen-
sionssystemet dessutom en engångsförhöj-
ning som är beroende av pensionstagarens 
ålder när fem år har gått från det att pensio-
nen började. 
 
2.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

Olycksfallsförsäkringssystemet är ett obli-
gatoriskt, primärt socialförsäkringssystem. 
Dess förmåner påverkar de förmåner som be-
talas inom arbetspensionssystemet. Det är 
motiverat att eftersträva enhetliga index inom 
de olika inkomstbaserade förmånssystemen. 

Det föreslås att man också inom olycks-
fallsförsäkringssystemet övergår till att an-
vända indexen enligt arbetspensionsreformen 
från ingången av 2005. De förmåner som be-
talas på grundval av lagen om olycksfallsför-
säkring justeras oberoende av arbetstagarens 
ålder med arbetspensionsindex enligt arbets-
pensionssystemet från och med ingången av 
2005. Dessa förmåner är olycksfallspension, 
familjepension, menersättning samt men-, 
kläd- och ledarhundtillägg. 

Arbetspensionsindexet används också vid 



 RP 250/2004 rd 

  

  

 

4

indexjusteringar som företas för den tid den 
nya lagen varit i kraft i motsvarande förmå-
ner som betalas på grundval av olycksfall 
som inträffat och yrkessjukdomar som fram-
trätt före lagens ikraftträdande. Indexjuster-
ingar som hänför sig till tiden före lagens 
ikraftträdande görs med iakttagande av de 
indexjusteringsbestämmelser som skall till-
lämpas när lagen träder i kraft. Indexjuster-
ingar enligt förslaget genomförs för tiden ef-
ter lagens ikraftträdande på motsvarande sätt 
även i livränta, försörjningspension och 
hjälplöshetstillägg som baserar sig på be-
stämmelser i lagen om olycksfallsförsäkring 
som var i kraft före 1982 och på den föregå-
ende lagen om arbetares olycksfallsförsäk-
ring (152/1935). 

Det föreslås att lönekoefficienten enligt 
APL används för de belopp som föreskrivs i 
lagen om olycksfallsförsäkring. Dessa är 
skadestånd som återkrävs av arbetsgivare 
som försummat sin försäkringsplikt, självris-
ken i fråga om skadestånd för arbetsgivare 
som tagit försäkring samt små arbetsgivare, 
den minimiårsarbetsförtjänst som används 
som grund för ersättning för inkomstbortfall 
och menersättning, minimibeloppet av ar-
betsgivarens utjämningspremie och försäk-
ringsanstaltens minimibetalningsandel av 
olycksfallsnämndens kostnader. 

Införandet av lönekoefficienten går till så 
att i lagen föreskrivs ett nytt grundbelopp en-
ligt 2004 års nivå för de nämnda beloppen, så 
att beloppens nuvarande grundnivå i lagen 
justeras till 2004 års grundnivå i enlighet 
med de indexbestämmelser som gäller vid 
lagens ikraftträdande. De nya lagstadgade 
grundbeloppen justeras från och med 2005 
med lönekoefficienten så att de börjar mot-
svara nivån det år då en skada som inträffar 
efter lagens ikraftträdande inträffar. 

Dessutom används lönekoefficienten vid 
inkomstjämförelser som görs för att bestäm-
ma olycksfallspensionens storlek, vid fast-
ställande av årsarbetsförtjänsten i fråga om 
yrkessjukdomar som framträder under pen-
sioneringen samt vid beräkning av den efter-
levande makens inkomstjämkningsavdrag. 
Tillämpningen av lönekoefficienten genom-
förs även i dessa fall så att indexjusteringen 
företas enligt de nuvarande indexförhöj-
ningsbestämmelserna för tiden före den nya 

lagens ikraftträdande. Det sålunda justerade 
beloppet indexjusteras därefter med löneko-
efficienten. 

Eftersom ändringen av indexjusteringsför-
farandet sänker ersättningsnivån för dem som 
får pension länge jämfört med nuläget, före-
slås en engångsförhöjning av olycksfallspen-
sionerna. Engångsförhöjningen företas från 
ingången av det kalenderår fram till vilket 
fem kalenderår har förflutit från ingången av 
kalenderåret efter den tidpunkt då olycksfal-
let inträffade (nedan förhöjningsåret). För-
höjningsprocenten bestäms alltid enligt hur 
gammal arbetstagaren skulle vara vid in-
gången av förhöjningsåret. Förhöjningspro-
centen är 16, om den skadade är yngre än 31 
vid ingången av förhöjningsåret. Förhöj-
ningsprocenten minskar med 0,457 procent-
enheter för varje år med vilket åldern över-
stiger 30 år så att förhöjningsprocenten vore 
0,462, om den skadade är 64 år vid ingången 
av förhöjningsåret. Någon engångsförhöjning 
företas inte om den skadade är äldre än 64 år 
vid ingången av förhöjningsåret. Någon en-
gångsförhöjning företas inte i familjepensio-
nen. Familjepensionen är en behovsprövad 
förmån. Via inkomstjämkningen påverkas ef-
terlevandepensionen av den efterlevandes 
egna inkomster. Efterlevandepensionen upp-
hör också till följd av ett nytt äktenskap eller 
samboförhållande. Nivån på efterlevande-
pension som betalas inom olycksfallsförsäk-
ringssystemet är också klart högre än inom 
andra inkomstrelaterade förmånssystem. 

Engångsförhöjningen föreslås gälla även 
olycksfallspensioner och livräntor enligt den 
tidigare arbetsolycksfallsförsäkringslagstift-
ningen som betalas på grund av olycksfall 
och yrkessjukdomar som inträffat före 2005. 
I skadestånd som utges i ett för allt i stället 
för livränta företas ingen engångsförhöjning, 
eftersom det är fråga om en engångsersätt-
ning för ett medicinskt men. Olycksfallspen-
sioner som betalas med stöd av olycksfall 
som inträffat eller yrkessjukdomar som fram-
trätt före lagens ikraftträdande höjs från och 
med den 1 januari 2010 på motsvarande sätt 
som det ovan föreslagna enligt hur gammal 
den skadade är vid ingången av 2010. 

De föreslagna ändringarna görs förutom i 
lagen om olycksfallsförsäkring även i yrkes-
sjukdomslagen samt i lagen om rehabilitering 
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som ersätts enligt lagen om olycksfallsför-
säkring (625/1991). 

Den indexändringar som företas i lagen om 
olycksfallsförsäkring gäller genom hänvis-
ningarna i lagstiftningen också ersättningar 
som betalas för olycksfall som inträffat i sta-
tens arbeten samt enligt lagen om olycksfall-
ersättning för statstjänstemän, lagen om 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, 
lagen om olycksfall i militärtjänst samt ett 
flertal specialbestämmelser i lagstiftningen 
och vilkas storlek bestäms enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring. 
 
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

Ändringen i indexjusteringsförfarandet 
sänker ersättningsnivån jämfört med nuläget. 
I fråga om kortvariga ersättningar är föränd-
ringen dock liten. Inverkan av ändringen av 
olycksfallsförsäkringssystemets indexjuster-
ingsförfarande balanseras upp av engångs-
förhöjningen av olycksfallspensionen, och på 
lång sikt gör den sammanlagda verkan för-
ändringarna nästan kostnadsneutrala för både 
olycksfallspensionstagaren och olycksfalls-
försäkringssystemet. 

Olycksfallspensionens ersättningsnivån för 
en person som blivit permanent arbetsoför-
mögen i unga år sjunker till följd av index-
förändringen och med den uppskattade eko-
nomiska utvecklingen med ungefär 20 % 
fram till pensionsåldern. Tack vare den en-
gångsförhöjning som företas vid ingången av 
det sjätte kalenderåret korrigeras emellertid 
ersättningsnivån så att den är högre än den 
nuvarande ersättningsnivån under de följande 

10-20 åren efter engångsförhöjningen och 
sjunker först därefter till en lägre nivå än den 
nuvarande. Tittar man på hela den tid den 
skadade får olycksfallspension motsvarar re-
formen för unga pensionstagares del rätt väl 
ersättningsnivån enligt det tidigare indexju-
steringsförfarandet och även för de äldres del 
är motsvarigheten tämligen god. 

Eftersom den engångsförhöjning som höjer 
olycksfallspensionernas grundbelopp i fråga 
om nya skador som inträffar efter lagens 
ikraftträdande måste finansieras som en del 
av den årliga fonderade försäkringspremien, 
höjer reformen arbetsgivarens försäkrings-
premie. De indexförhöjningar som skall beta-
las senare år sjunker emellertid och den för-
säkringspremie som behövs för att finansiera 
dem sjunker i stället. 
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

och andra omständigheter som 
inverkat  på proposi t ionens inne-
hål l  

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet i samarbete med Fin-
lands Näringsliv EK rf, Finlands Fackföre-
ningars Centralförbund FFC, Tjänstemanna-
centralorganisationen FTFC, AKAVA rf och 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund. I 
samband med beredningen hördes Central-
förbundet för lant- och skogsbruksproducen-
ter MTK rf. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2005 och avses bli behandlad i 
samband med den. 
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DETALJMOTIVERING 

 
 
1.  Lagförslag 

1.1. Lagen om olycksfallsförsäkring 

11 §. Den i paragrafen föreskrivna grund-
nivån för det maximala skadestånd som skall 
åter krävas av en arbetsgivare som försum-
mat sin försäkringsplikt ändras så att den 
motsvarar 2004 års indexnivå. Efter lagens 
ikraftträdande justeras detta belopp med lö-
nekoefficienten enligt APL 7 b §. 

12 §. Den i 1 och 2 mom. föreskrivna 
grundnivån för beloppen av arbetsgivarens 
självrisk ändras så att den börjar motsvara 
2004 års indexnivå. Efter lagens ikraftträ-
dande justeras dessa belopp med lönekoeffi-
cienten enligt APL 7 b §. 

16 §. Till 1 mom. 2 punkten fogas en be-
stämmelse om en engångsförhöjning av 
olycksfallspensionen till sådana som blivit 
arbetsoförmögna i unga år och som lyfter 
pension länge. 

I det nya 5 mom., som fogas till lagen i 
stället för det 5 mom. som upphävdes genom 
lag 1642/1992, bestäms närmare om en-
gångsförhöjningen av olycksfallspensionen. 
Engångsförhöjningen företas i olycksfalls-
pensionens grundbelopp från början av för-
höjningsåret. Förhöjningsåret är det kalen-
derår fram till vilket fem kalenderår har för-
flutit från ingången av kalenderåret efter den 
tidpunkt då olycksfallet inträffade. Med pen-
sionens grundbelopp avses den olycksfall-
pension som bestäms enligt den skadades 
årsarbetsförtjänst och som inte innehåller in-
dexjusteringar. Storleken av den engångsför-
höjda pension som skall betalas bestäms som 
en andel av grundbeloppet av full olycks-
fallspension, vilken bestäms enligt den pro-
cent varmed arbetstagarens arbetsförmåga är 
nedsatt. I det på detta sätt beräknade pen-
sionsbeloppet företas en indexjustering som 
motsvarar betalningstidpunkten. 

Om betalningen av pensionen inte har in-
letts vid ingången av förhöjningsåret, görs 
förhöjningen när pensionen börjar betalas ut. 

Även då bestäms engångsförhöjningens stor-
lek enligt hur gammal arbetstagaren var vid 
ingången av förhöjningsåret. Enligt momen-
tet kan närmare bestämmelser om beräkning 
av engångsersättningen vid behov meddelas 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet. 

18 §. Olycksfallspension betalas, om ar-
betstagarens arbetsförmåga har nedgått med 
minst 10 % på grund av skadan som orsakats 
av olycksfallet. Enligt 2 mom. beaktas vid 
bedömningen av den nedsatta arbetsförmå-
gan arbetstagarens kvarstående förmåga att 
skaffa sig förvärvsinkomster. För bedöm-
ningen av den nedsatta arbetsförmågan skall 
arbetstagarens inkomster efter olycksfallet 
utredas. För att bestämma minskningen i ar-
betsinkomsterna jämförs enligt etablerad 
rättspraxis arbetstagarens arbetsinkomster ef-
ter olycksfallet med hans årsarbetsförtjänst, 
som har justerats med det nuvarande indexet 
för personer i arbetsför ålder så att den över-
ensstämmer med den allmänna lönenivån vid 
jämförelsetidpunkten. Enligt det föreslagna 
momentet företas justeringen i fortsättningen 
med hjälp av lönekoefficienten enligt APL 7 
b §. Med stöd av lagens föreslagna ikraftträ-
dandebestämmelse justeras inkomsterna vid 
olycksfall som inträffat före lagens ikraftträ-
dande för den tid som föregått lagens ikraft-
trädande till 2004 års indexnivå enligt de nu-
varande indexjusteringsbestämmelserna. 
Därför indexjusteras det på detta sätt uträk-
nade beloppet enligt de nya indexbestämmel-
serna. 

20 §. De i 2—4 mom. föreskrivna grundbe-
loppen av mentillägget justeras så att de 
överensstämmer med 2004 års indexnivå. Ef-
ter lagens ikraftträdande justeras dessa be-
lopp med arbetspensionsindexet enligt APL 
9 §. 

20 a §. Grundbeloppen av kläd- och ledar-
hundtillägg i 2-4 mom. justeras så att de 
överensstämmer med 2004 års indexnivå. Ef-
ter lagens ikraftträdande justeras dessa be-
lopp med arbetspensionsindexet enligt APL 
9 §. 
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24 §. Till 6 mom. fogas en bestämmelse 
om att arbetspensionsindexet skall användas i 
samband med beräkningen av avdraget från 
barnpensionen, vilket är lika stort som 
grundbeloppet av barnpensionen enligt famil-
jepensionslagen (38/1969). Grundbeloppet av 
barnpensionen justeras från nivån det året då 
rätten till pension uppkommer till nivån det 
år då olycksfallet inträffar med arbetspen-
sionsindexet. 

24 c §. Enligt 3 mom. görs den av inkomst-
jämkningen föranledda minskningen av efter-
levandepensionen genom att beloppet av in-
komstjämkningen, som överensstämmer med 
nivån det år då förmånslåtaren avled, justeras 
till indexnivån vid tidpunkten för olycksfallet 
med lönekoefficienten enligt APL 7 b §. 

28 §. Det i 6 mom. föreskrivna grundbe-
loppet av minimiårsarbetsförtjänsten justeras 
så att det överensstämmer med 2004 års in-
dexnivå. Efter lagens ikraftträdande justeras 
detta belopp med lönekoefficienten enligt 
APL 7 b §. 

35 a §. Det i paragrafen föreskrivna grund-
beloppet av utjämningspremiens minimibe-
lopp justeras så att det överensstämmer med 
2004 års indexnivå. Efter lagens ikraftträ-
dande justeras detta belopp med lönekoeffi-
cienten enligt APL 7 b §. 

53 §. Det i 5 mom. föreskrivna grundbe-
loppet av försäkringsanstaltens minimiandel 
av kostnaderna för olycksfallsnämnden juste-
ras så att det överensstämmer med 2004 års 
indexnivå. Efter lagens ikraftträdande juste-
ras detta belopp med lönekoefficienten enligt 
APL 7 b §. 

60 §. Paragrafens 1 mom. gäller de index-
justeringar som efter den nya lagens ikraft-
trädande skall göras i de belopp enligt 2004 
års indexnivå som i enlighet med det som fö-
reslås ovan skall ingå i lagen om olycksfalls-
försäkring. Enligt momentet justeras de av 
lagen framgående grundbeloppen av skades-
tåndet för en arbetsgivare som försummat sin 
försäkringsplikt, arbetsgivarens självrisk, 
minimiårsarbetsförtjänsten, den minsta ut-
jämningspremie som skall uppbäras eller be-
talas, den minsta drösjmålsförhöjning som 
skall betalas och minimibetalningsandelen av 
olycksfallsnämndens kostnader kalenderårs-
vis med lönekoefficienten enligt APL 7 b §. 
Med arbetspensionsindexet enligt APL 9 § 

justeras enligt momentet de lagstadgade 
grundbeloppen av begravningshjälp samt 
men-, kläd- och ledarhundtillägg. I momentet 
föreskrivs dessutom på nuvarande sätt om 
avrundning av de nämnda beloppen. 

I 2 mom. bestäms att olycksfallspension, 
fortlöpande menersättning och familjepen-
sion som betalas ut justeras kalenderårsvis 
med arbetspensionsindexet enligt APL 9 §. 

I 5 mom. bestäms att begravningshjälp 
samt men-, kläd- och ledarhundstillägg juste-
ras kalenderårsvis med arbetspensionsindexet 
enligt APL 9 §. 

60 a §. Paragrafens 4 mom. ändras så att 
det föreskrivna minsta grundbeloppet av 
dröjsmålsförhöjning överensstämmer med 
2004 års indexnivå. I 60 § 1 mom. föreskrivs 
att beloppet justeras kalenderårsvis med lö-
nekoefficienten enligt APL 7 b § samt av-
rundas. 

64 d §. Från ingången av 2005 intjänas ar-
betspension i högre utsträckning än nu för 
perioder utan lön då arbetstagaren får sociala 
trygghetsförmåner. 3 punkten ändras så att 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund 
får rätt att till Pensionsskyddscentralen lämna 
ut sådana uppgifter om olycksfallsförmåner 
som förbundet fått från olycksfallsförsäk-
ringsanstalterna på grund av sina uppgifter 
och som inverkar på arbetspensionen. 
 
1.2. Yrkessjukdomslagen 

3 a §. Till 1 mom. görs ett tillägg, som in-
nebär att när årsarbetsförtjänsten i fråga om 
yrkessjukdomar som framträtt under pensio-
neringen skall fastställas, justeras den årsar-
betsförtjänst som bestäms på grund av arbets-
inkomsterna före pensioneringen från pen-
sioneringsårets nivå så att den börjar över-
ensstämma med indexnivån det år yrkessjuk-
domen framträder med lönekoefficienten en-
ligt APL 7 b §. 
 
1.3. Lag om rehabilitering som ersätts en-

ligt lagen om olycksfallsförsäkring 

8 a §. Paragrafens 2 mom. ändras så att 
årsarbetsförtjänsten i fråga om en försäkring 
som försäkringsanstalten tagit för rehabiliter-
ingsklienten för tiden för rehabiliteringsåt-
gärderna efter lagens ikraftträdande justeras i 
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samband med att försäkringen tas och däref-
ter kalenderårsvis med lönekoefficienten en-
ligt APL 7 b §. 
 
2.  Ikraft trädande 

2.1. Lagen om olycksfallsförsäkring 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2005. Lagen tillämpas också på sådan 
olycksfallspension, menersättning, familje-
pension samt men-, kläd- och ledarhundtill-
lägg, livränta, skadestånd som utges i ett för 
allt i stället för livränta, försörjningspension 
och hjälplöshetstillägg som betalas för tiden 
efter lagens ikraftträdande och vars betalning 
baserar sig på tidigare bestämmelser som 
gällde före 2005 i lagen om olycksfallsför-
säkring (608/1948), som trädde i kraft den 1 
januari 1949, samt på bestämmelser i lagen 
av den 12 april 1935 om arbetares olycks-
fallsförsäkring (152/1935). Indexjustering 
enligt den föreslagna lagen företas efter la-
gens ikraftträdande i ersättningens grundbe-
lopp, som bestäms enligt det år olycksfallet 
inträffade och yrkessjukdomen framträdde 
och som först har justerats till 2004 års in-
dexnivå med tillämpning av de indexjuster-
ingsbestämmelser som gäller vid denna lags 
ikraftträdande. När livränta, skadestånd som 
utges i ett för allt i stället för livränta, för-
sörjningspension och hjälplöshetstillägg in-
dexjusteras används för tiden efter lagens 
ikraftträdande arbetspensionsindexet enligt 
APL 9 §. 

Enligt 3 mom. i ikraftträdandebestämmel-
sen företas engångsförhöjningen enligt 16 § 5 
mom. också i olycksfallspension som betalas 
på grund av olycksfall och yrkessjukdomar 
som inträffat före den föreslagna lagens 
ikraftträdande samt i livränta enligt den ar-
betsolycksfallsförsäkringslagstiftning som 
gällde före 1982. I olycksfallspensioner och 
livräntor som betalas på grund av olycksfall 
som inträffat och yrkessjukdomar som fram-
trätt före 2005 företas dock en engångsför-
höjning från ingången av 2010 eller först se-
nare, om olycksfallspensionen eller livräntan 
börjar betalas först senare. Den ålder som in-
verkar på engångsförhöjningen bestäms då 
alltid enligt hur gammal arbetstagaren var i 
början av 2010 på samma sätt som enligt för-

slaget till 16 § 5 mom. i fråga om olycks-
fallspensioner som baserar sig på skador som 
inträffar efter lagens ikraftträdande. En-
gångsförhöjningen företas i grundbeloppet av 
livräntan, som innehåller grundränta och 
tilläggsränta. 

I 3 mom. i ikraftträdandebestämmelsen be-
stäms dessutom om försäkringsanstalternas 
skyldighet att delta i kostnaderna för den en-
gångsförhöjning som företas i ersättningar 
som betalts på grund av skador som inträffat 
före lagens ikraftträdande på det sätt som be-
stäms i 60 § 6 mom. Kostnaderna för dessa 
engångsförhöjningar finansieras således på 
samma sätt som indexförhöjningarna årligen 
i samband med försäkringspremierna enligt 
det s.k. fördelningssystemet. 

Enligt 4 mom. i ikraftträdandebestämmel-
sen motsvarar beloppen i 11 § och 12 § 1 och 
2 mom., 16 § 3 mom., 20 § 2-4 mom. och 20 
a § 2-4 mom., 28 § 6 mom., 35 a §, 53 § 5 
mom. och 60 a § 4 mom. 2004 års indexnivå 
när lagen tillämpas. Dessa belopp indexjuste-
ras från och med 2005 enligt den nya lagen. 
 
 
2.2. Yrkessjukdomslagen 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2005. Om en arbetstagare börjar få pension 
enligt 3 a § före lagens ikraftträdande, företas 
indexjusteringen enligt denna lag enligt 
ikraftträdandebestämmelsen i det årsarbets-
förtjänstbelopp som har justerats till 2004 års 
indexnivå med tillämpning av de indexjuster-
ingsbestämmelser i lagen om olycksfallsför-
säkring som gäller vid denna lags ikraftträ-
dande. 
 
 
2.3. Lagen om rehabilitering som ersätts 

enligt lagen om olycksfallsförsäkring 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2005. Lagen 8 § tillämpas också på försäk-
ringar enligt 1 mom. som börjat före lagens 
ikraftträdande. I dessa försäkringar företas 
indexjusteringen enligt den föreslagna lagen i 
det årsarbetsförtjänstbelopp som har justerats 
till 2004 års indexnivå med tillämpning av 8 
a § 2 mom. sådant det lyder när denna lag 
träder i kraft. 
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3.  Lagst i f tningsordning 

Propositionens sänker ingens löpande för-
mån. Den minskade indexförhöjning som or-
sakas av övergången till det nya indexförhöj-
ningssystemet gottgörs med en engångsför-
höjning av olycksfallspensionerna och livrän-
torna. Frågan om övergången till det nya in-
dexsystemet var uppe i riksdagen i samband 
med behandlingen av regeringens proposition 
om en reform av arbetspensionssystemet (RP 

242/2002). Riksdagens grundlagsutskott an-
såg att arbetspensionssystemets indexföränd-
ringar kunde behandlas i vanlig lagstift-
ningsordning (GrUU 60/2002 rd). Regering-
en anser att de lagändringar som föreslås i 
propositionen och som gäller en övergång till 
index enligt arbetspensionssystemet kan be-
handlas i vanlig lagstiftningsordning. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 

 

1.  
 

Lag  

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 11 §, 12 § 1 och 

2 mom., 16 § 1 mom. 2 punkten och 3 mom., 18 § 3 mom., 20 § 2-4 mom., 20 a § 2-4 mom., 
24 § 6 mom., 24 c § 3 mom., 28 § 6 mom., 35 a §, 53 § 5 mom., 60 § 1, 2 och 5 mom., 60 a § 
4 mom. samt 64 d § 3 punkten, 

sådana de lyder, 11 §, 12 § 1 och 2 mom., 16 § 3 mom., 28 § 6 mom., 53 § 5 mom. och 
60 a § 4 mom. i lag 483/2001, 16 § 1 mom. 2 punkten och 60 § 2 mom. i lag 1642/1992, 18 § 
3 mom. i lag 526/1981, 20 § 2-4 mom., 20 a § 2-4 mom. och 60 § 1 och 5 mom. i lag 
1314/2002, 24 § 6 mom. och 24 c § 3 mom. i lag 948/1992, 35 a § i lag 1373/2003 och 64 d § 
3 punkten i lag 723/2002, samt 

fogas till 16 §, sådan den lyder i nämnda lagar 526/1981, 948/1992, 1642/1992 och 
483/2001, ett nytt 5 mom. i stället för det 5 mom. som upphävts genom nämnda lag 
1642/1992, som följer: 
 
 

11 § 
Drabbar ett olycksfall i arbete en arbetsta-

gare i arbete hos en arbetsgivare som har för-
summat sin försäkringsplikt, svarar Olycks-
fallsförsäkringsanstalternas förbund för be-
talningen av skadestånd enligt denna lag. 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund 
har rätt att utöver den avgift som nämns i 36 
§ dessutom av arbetsgivaren återkräva vad 
som bestäms att skall betalas i skadestånd, 
dock högst 1 674,89 euro för varje olycksfall. 
 

12 § 
En försäkringspliktig arbetsgivare skall 

själv upp till ett belopp av 167,50 euro betala 
skadestånd för varje olycksfall i arbete, om 
inte försäkringen frivilligt har utsträckts till 
att omfatta också denna skadeståndsskyldig-
het. I försäkringsbrevet skall det alltid an-
tecknas om arbetsgivaren har någon självrisk 
eller inte. 

En arbetsgivare, som enligt 10 § är fri från 
försäkringsplikt, är likväl skyldig att betala i 
1 mom. avsett skadestånd upp till ett belopp 
av 83,75 euro för varje olycksfall i arbete. 
— — — — — — — — — — — — — —  

16 § 
Beloppet av dagpenning, olycksfallspen-

sion och familjepension fastställs så att 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) olycksfallspensionen årligen maximalt 
uppgår till 85 procent av årsarbetsförtjänsten 
till dess arbetstagaren har fyllt 65 år, varefter 
den utgör 70 procent av årsarbetsförtjänsten, 
dock så att i pensionen företas en engångs-
förhöjning på det sätt som föreskrivs i 5 
mom., och 
— — — — — — — — — — — — — —  

Begravningshjälpen utgör 3 850,01 euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  

I grundbeloppet av en löpande olycksfalls-
pension företas en engångsförhöjning från 
ingången av det kalenderår fram till vilket 
fem kalenderår har förflutit från ingången av 
kalenderåret efter den tidpunkt då olycksfal-
let inträffade (förhöjningsår). Engångsför-
höjningsprocenten bestäms enligt hur gam-
mal arbetstagaren är vid ingången av förhöj-
ningsåret. Förhöjningsprocenten är 16, om 
arbetstagaren är yngre än 31 år vid ingången 
av förhöjningsåret. Förhöjningsprocenten 
minskas med 0,457 procentenheter för varje 
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år varmed åldern överstiger 30 år så att för-
höjningsprocenten är 0,462, om den skadade 
är 64 år vid ingången av förhöjningsåret. Nå-
gon engångsförhöjning företas inte om den 
skadade är äldre än 64 år vid ingången av 
förhöjningsåret. Vid behov meddelas närma-
re bestämmelser om beräkning av engångser-
sättningen genom förordning av social- och 
hälsovårdsministeriet. 
 
 

18 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid fastställandet av den nedsatta arbets-
förmågan skall orsakssammanhanget mellan 
de minskade förvärvsinkomsterna och den av 
olycksfallet förorsakade skadan eller sjuk-
domen utredas genom behövliga utredningar 
om till exempel arbetstagarens arbete och 
hälsotillstånd samt förtjänster före olycksfal-
let och därefter. När inkomsterna efter 
olycksfallet jämförs med arbetstagarens års-
arbetsförtjänst, justeras årsarbetsförtjänsten 
så att den överensstämmer med jämförelse-
tidpunktens nivå med lönekoefficienten en-
ligt 7 b § i lagen om pension för arbetstagare 
(395/1961). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

20 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Det högsta mentillägget betalas om arbets-
tagaren till följd av sin skada eller sjukdom 
dagligen behöver fortgående eller tidskrä-
vande vård, hjälp, övervakning eller hand-
ledning. Det högsta mentillägget är 23,41 
euro per dag. 

Det mellersta mentillägget betalas om ar-
betstagaren till följd av sin skada eller sjuk-
dom dagligen behöver regelbunden vård, 
hjälp, övervakning eller handledning. Det 
mellersta mentillägget är 15,80 euro per dag. 

Det lägsta mentillägget betalas om arbets-
tagaren till följd av sin skada eller sjukdom i 
vissa dagliga funktioner behöver regelbunden 
eller nästan regelbunden vård, hjälp, över-
vakning eller handledning. Det lägsta mentil-
lägget är 7,03 euro per dag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

20 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Förhöjt klädtillägg betalas om arbetstaga-
ren är dubbelamputerad eller använder lår-
bens- eller underbensprotes, långt stödför-
band för en nedre extremitet, av hårt material 
tillverkad ryggortos eller korsett för bålen, 
bandage eller något annat hjälpmedel eller 
instrument som på grund av sin konstruktion 
eller sitt användningsändamål eller på grund 
av att det ofta måste användas orsakar onor-
malt klädslitage som är jämförbart med de 
förstnämnda fallen. Det förhöjda klädtilläg-
get är 1,87 euro per dag.  

Klädtillägg betalas om arbetstagaren an-
vänder något av mjuka material tillverkat 
hjälpmedel, stöd eller bandage på ett litet 
område av kroppen eller annat hjälpmedel el-
ler instrument vilket orsakar onormalt kläd-
slitage som är mindre än det slitage som av-
ses i 2 mom. Klädtillägget är 0,47 euro per 
dag. 

För kostnaderna för en ledarhund som be-
hövs till följd av skada eller sjukdom betalas 
4,68 euro per dag. 
 
 

24 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Till barn som är berättigat till barnpension 
med stöd av familjepensionslagen (38/1969) 
betalas barnpensionen enligt denna lag dock 
minskad med grundbeloppet av barnpensio-
nen enligt familjepensionslagen. Det belopp 
med vilket pensionen minskas utgörs av 
grundbeloppet av barnpensionen enligt famil-
jepensionslagen vid ingången av det år då 
rätten till pension enligt denna lag uppkom-
mer. När minskningen beräknas justeras 
grundbeloppet av barnpensionen enligt famil-
jepensionslagen från nivån det år då rätten 
till pension uppkommer till nivån det år 
olycksfallet inträffar med arbetspensionsin-
dexet enligt 9 § i lagen om pension för ar-
betstagare. 
 
 

24 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den av inkomstjämkningen föranledda 
minskningen av efterlevandepensionen görs 
genom att det belopp som skall avdras juste-
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ras till nivån det år olycksfallet inträffar med 
lönekoefficienten enligt 7 b § i lagen om 
pension för arbetstagare. 
 

28 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

När årsarbetsförtjänsten understiger 9 
211,76 euro höjs den till 9 211,76 euro. Års-
arbetsförtjänsten höjs dock inte, om arbetsta-
garen vid tiden för olycksfallet hade rätt till 
full invalidpension som beviljas tills vidare 
och som avses i folkpensionslagen 
(347/1956) eller i 8 § 4 mom. i lagen om 
pension för arbetstagare eller till full olycks-
fallspension som fastställs enligt denna lag 
och som beviljas tills vidare eller till motsva-
rande ersättning enligt trafikförsäkringslagen, 
eller om arbetstagaren vid tiden för olycks-
fallet hade fyllt 65 år och fick ålderspension 
enligt folkpensionslagen eller 8 § 4 mom. i 
lagen om pension för arbetstagare. 
 

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. Det belopp 
som skall uppbäras eller återbäras såsom ut-
jämningspremie förfaller till betalning inom 
en tid som försäkringsanstalten bestämmer. 
Utjämningspremien förfaller dock till betal-
ning senast inom ett år efter försäkringsperi-
odens utgång eller, om försäkringen har upp-
hört under försäkringsperioden, efter det att 
försäkringen har upphört, om inte något an-
nat följer av 37 § 2 mom. I fråga om special-
tarifferade försäkringar som har upphört får 
denna tid, om därom har avtalats med försäk-
ringstagaren, vara längre än ett år, dock högst 
tre år. I försäkringsvillkoren kan försäkrings-
anstalten fastställa beloppet av den minsta ut-
jämningspremie som uppbärs eller återbärs. 

Beloppet får vara högst 83,75 euro. 
 

53 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kostnaderna för olycksfallsnämndens 
verksamhet betalas av försäkringsanstalterna 
i förhållande till det antal ärenden som in-
kommer till nämnden för behandling, dock så 
att varje försäkringsanstalt skall betala minst 
971,21 euro årligen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

60 § 
De belopp som avses i 11 § och 12 § 1 och 

2 mom., 28 § 6 mom., 35 a §, 53 § 5 mom. 
och 60 a § 4 mom. justeras kalenderårsvis 
med lönekoefficienten enligt 7 b § i lagen om 
pension för arbetstagare och de belopp som 
avses i 16 § 3 mom., 20 § 2-4 mom. och 20 a 
§ 2-4 mom. justeras kalenderårsvis med ar-
betspensionsindexet enligt 9 § i lagen om 
pension för arbetstagare. De justerade belop-
pen avrundas så att de i 20 § 2-4 mom. 20 a § 
2-4 mom. och 60 a § 4 mom. angivna belop-
pen avrundas till närmaste cent, de i 12 § 1 
och 2 mom. och 35 a § angivna beloppen av-
rundas till närmaste hela euro samt de i 11 §, 
16 § 3 mom., 28 § 6 mom. och 53 § 5 mom. 
angivna beloppen avrundas till närmaste hela 
tio euro. 

Olycksfallspension, fortlöpande menersätt-
ning och familjepension justeras kalender-
årsvis med arbetspensionsindexet enligt 9 § i 
lagen om pension för arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Begravningshjälpen samt men-, kläd- och 
ledarhundstillägget justeras kalenderårsvid 
med arbetspensionsindexet enligt 9 § i lagen 
om pension för arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

60 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Skadeståndsförhöjning som understiger 
5,39 euro betalas inte. 
 
 

64 d § 
Utöver vad som bestäms i denna eller i nå-

gon annan lag har Olycksfallsförsäkringsan-
stalternas Förbund rätt att, utan hinder av 
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
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ningar som gäller erhållande av uppgifter, 
lämna ut uppgifter som erhållits av försäk-
ringsanstalten och Statskontoret med stöd av 
64 § enligt följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) till Pensionsskyddscentralen får lämnas 
ut uppgifter om ersättningar som beviljats av 
försäkringsanstalterna och som inverkar på 
arbetspensionen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. 
Denna lag tillämpas också på sådan olycks-

fallspension, menersättning, familjepension 
samt men-, kläd- och ledarhundtillägg, liv-
ränta, skadestånd som utges i ett för allt i 
stället för livränta, försörjningspension och 
hjälplöshetstillägg som betalas för tiden efter 
denna lags ikraftträdande och vars betalning 
baserar sig på bestämmelser i lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/1948) som gällde 
före denna lags ikraftträdande eller på be-
stämmelser i lagen av den 12 april 1935 om 
arbetares olycksfallsförsäkring (152/1935). 
Indexjustering enligt denna lag företas i 
grundbeloppet av en ovan nämnd ersättning, 
vilket bestäms enligt det år olycksfallet in-
träffade eller yrkessjukdomen framträdde och 
som har justerats till 2004 års indexnivå en-
ligt de indexjusteringsbestämmelser som 
gäller vid denna lags ikraftträdande. När liv-

ränta, skadestånd som utges i ett för allt i 
stället för livränta, försörjningspension och 
hjälplöshetstillägg indexjusteras enligt denna 
lag används arbetspensionsindexet enligt 9 § 
i lagen om pension för arbetstagare. 

16 § 5 mom. i denna lag tillämpas också på 
olycksfallspension som betalas på grund av 
olycksfall som inträffat och yrkessjukdomar 
som framträtt före denna lags ikraftträdande 
samt på livränta som betalas på grund av be-
stämmelser i lagen om olycksfallsförsäkring 
som gällde före den 1 januari 1982 och lagen 
av den 12 april 1935 om arbetares olycks-
fallsförsäkring så att en engångsförhöjning 
företas från och med den 1 januari 2010. En-
gångsförhöjningen företas i livräntans grund-
belopp. Förhöjningsprocenten bestäms på 
samma sätt som i 16 § 5 mom. enligt hur 
gammal arbetstagaren är den 1 januari 2010. 
Försäkringsanstalterna deltar i kostnaderna 
för den engångsförhöjning som avses i detta 
moment på det sätt som föreskrivs i 60 § 6 
mom. 

När denna lag tillämpas överensstämmer 
beloppen i 11 § och 12 § 1 och 2 mom., 16 § 
3 mom., 20 § 2-4 mom., 20 a § 2-4 mom., 
28 § 6 mom., 35 a §, 53 § 5 mom. och 60 a § 
4 mom. med 2004 års indexnivå. 
 

 
————— 

 



 RP 250/2004 rd 

  

  

 

14

 
 
 
 

2.  
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 3 a § i yrkessjukdomslagen 

I enlighet med riksdagens beslut ändras i yrkessjukdomslagen av den 29 december 1988 
(1343/1988) 3 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 1315/2002, som följer: 
 
 

3 a § 
Om en yrkessjukdom framträder under en 

tid för vilken arbetstagaren har beviljats rätt 
till en sådan grundpension som avses i 8 § 4 
mom. i lagen om pension för arbetstagare 
(395/1961) eller till sådan arbetslöshetspen-
sion som avses i de lagar som nämns i mo-
mentet eller i 20 § 1 mom. 3 punkten i folk-
pensionslagen (347/1956) och den expone-
ring  som orsakat yrkessjukdomen har upp-
hört före pensioneringen, fastställs årsarbets-
förtjänsten med avvikelse från 28 § i lagen 
om olycksfallsförsäkring enligt den årsar-
betsförtjänst som arbetstagaren hade innan 
det arbete avslutades för vilken arbetstagaren 
fick nämnda pension och genom justering av 
den sålunda erhållna årsarbetsförtjänsten till 
nivån det år yrkessjukdomen framträder med 
lönekoefficienten enligt 7 b § i lagen om 
pension för arbetstagare. Av en yrkessjuk-

dom orsakad nedsättning av arbetsförmågan 
fastställs på motsvarande sätt utan hinder av 
17 § 3 mom. och 18 § lagen om olycksfalls-
försäkring genom bedömning av arbetstaga-
rens förmåga att efter yrkessjukdomen utföra 
det arbete för vilket han eller hon fick nämn-
da pension. Härvid beaktas inte vad som fö-
reskrivs i 28 § 6 mom. andra meningen lagen 
om olycksfallsförsäkring. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 
Om en arbetstagare går i pension enligt 

3 a § innan denna lag träder i kraft, görs in-
dexjusteringen enligt denna lag i det årsar-
betsförtjänstbelopp som har justerats till 
2004 års indexnivå med tillämpning av de 
indexjusteringsbestämmelser i lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/1948) som gällde 
vid denna lags ikraftträdande. 

 
————— 
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3.  
 

Lag  

om ändring i 8 a § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 27 mars 1991 om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycks-

fallsförsäkring (625/1991) 8 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1316/2002, som följer: 
 
 
 

8 a § 

Olycksfallsförsäkring under rehabiliterings-
tiden 

— — — — — — — — — — — — — —  
När det gäller sådan försäkring som avses i 

1 mom. används som den försäkrades årsar-
betsförtjänst den årsarbetsförtjänst som legat 
till grund för den ersättning för inkomstbort-
fall som har betalats till följd av det olycks-
fall eller den yrkessjukdom som orsakat be-
hovet av rehabiliteringsåtgärderna eller reha-
biliteringsutredningen. Årsarbetsförtjänsten 

justeras i samband med att försäkringen tas 
och därefter kalenderårsvis med lönekoeffi-
cienten enligt 7 b § i lagen om pension för 
arbetstagare (395/1961). 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. 
Denna lag tillämpas också sådana försäk-

ringar enligt 8 a § 1 mom. som har börjat 
före denna lags ikraftträdande. Indexjuster-
ingen enligt denna lag görs i det årsarbetsför-
tjänstbelopp som har justerats till 2004 års 
indexnivå med tillämpning av 8 a § 2 mom. 
sådant det lyder när denna lag träder i kraft. 
 

————— 

Helsingfors den 26 november 2004  

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 

1.  
 

Lag  

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 11 §, 12 § 1 och 

2 mom., 16 § 1 mom. 2 punkten och 3 mom., 18 § 3 mom., 20 § 2-4 mom., 20 a § 2-4 mom., 
24 § 6 mom., 24 c § 3 mom., 28 § 6 mom., 35 a §, 53 § 5 mom., 60 § 1, 2 och 5 mom., 60 a § 
4 mom. samt 64 d § 3 punkten, 

sådana de lyder, 11 §, 12 § 1 och 2 mom., 16 § 3 mom., 28 § 6 mom., 53 § 5 mom. och 
60 a § 4 mom. i lag 483/2001, 16 § 1 mom. 2 punkten och 60 § 2 mom. i lag 1642/1992, 18 § 
3 mom. i lag 526/1981, 20 § 2-4 mom., 20 a § 2-4 mom. och 60 § 1 och 5 mom. i lag 
1314/2002, 24 § 6 mom. och 24 c § 3 mom. i lag 948/1992, 35 a § i lag 1373/2003 och 64 d § 
3 punkten i lag 723/2002, samt 

fogas till 16 §, sådan den lyder i nämnda lagar 526/1981, 948/1992, 1642/1992 och 
483/2001, ett nytt 5 mom. i stället för det 5 mom. som upphävts genom nämnda lag 
1642/1992, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

11 § 
Drabbar ett olycksfall i arbete en arbets-

tagare i arbete hos en arbetsgivare som har 
försummat sin försäkringsplikt, svarar 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund 
för betalningen av skadestånd enligt denna 
lag. Olycksfallsförsäkringsanstalternas för-
bund har rätt att utöver den avgift som 
nämns i 36 § dessutom av arbetsgivaren 
återkräva vad som bestäms att skall betalas 
i skadestånd, dock högst 168,19 euro för 
varje olycksfall. 
 

11 § 
Drabbar ett olycksfall i arbete en arbets-

tagare i arbete hos en arbetsgivare som har 
försummat sin försäkringsplikt, svarar 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund 
för betalningen av skadestånd enligt denna 
lag. Olycksfallsförsäkringsanstalternas för-
bund har rätt att utöver den avgift som 
nämns i 36 § dessutom av arbetsgivaren 
återkräva vad som bestäms att skall betalas 
i skadestånd, dock högst 1 674,89 euro för 
varje olycksfall. 
 

 
12 §

En försäkringspliktig arbetsgivare skall 
själv upp till ett belopp av 16,82 euro betala 
skadestånd för varje olycksfall i arbete, om 
inte försäkringen frivilligt har utsträckts till 
att omfatta också denna skadeståndsskyl-
dighet. I försäkringsbrevet skall det alltid 
antecknas om arbetsgivaren har någon 

12 §
En försäkringspliktig arbetsgivare skall 

själv upp till ett belopp av 167,50 euro beta-
la skadestånd för varje olycksfall i arbete, 
om inte försäkringen frivilligt har utsträckts 
till att omfatta också denna skadestånds-
skyldighet. I försäkringsbrevet skall det all-
tid antecknas om arbetsgivaren har någon 
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självrisk eller inte. 
En arbetsgivare, som enligt 10 § är fri 

från försäkringsplikt, är likväl skyldig att 
betala i 1 mom. avsett skadestånd upp till 
ett belopp av 8,41 euro för varje olycksfall i 
arbete. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

självrisk eller inte. 
En arbetsgivare, som enligt 10 § är fri 

från försäkringsplikt, är likväl skyldig att 
betala i 1 mom. avsett skadestånd upp till 
ett belopp av 83,75 euro för varje olycksfall 
i arbete. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

16 § 
Beloppet av dagpenning, olycksfallspen-

sion och familjepension fastställs så att 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) olycksfallspensionen årligen maximalt 
uppgår till 85 procent av årsarbetsförtjäns-
ten till dess arbetstagaren har fyllt 65 år, 
varefter den utgör 70 procent av årsarbets-
förtjänsten, och  
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Begravningshjälpen utgör 3 010,56 euro. 
 

16 § 
Beloppet av dagpenning, olycksfallspen-

sion och familjepension fastställs så att 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) olycksfallspensionen årligen maximalt 
uppgår till 85 procent av årsarbetsförtjäns-
ten till dess arbetstagaren har fyllt 65 år, 
varefter den utgör 70 procent av årsarbets-
förtjänsten, dock så att i pensionen företas 
en engångsförhöjning på det sätt som före-
skrivs i 5 mom., och 
— — — — — — — — — — — — — —  

Begravningshjälpen utgör 3 850,01 euro. 
— — — — — — — — — — — — — —  

I grundbeloppet av en löpande olycks-
fallspension företas en engångsförhöjning 
från ingången av det kalenderår fram till 
vilket fem kalenderår har förflutit från in-
gången av kalenderåret efter den tidpunkt 
då olycksfallet inträffade (förhöjningsår). 
Engångsförhöjningsprocenten bestäms en-
ligt hur gammal arbetstagaren är vid in-
gången av förhöjningsåret. Förhöjnings-
procenten är 16, om arbetstagaren är yngre 
än 31 år vid ingången av förhöjningsåret. 
Förhöjningsprocenten minskas med 0,457 
procentenheter för varje år varmed åldern 
överstiger 30 år så att förhöjningsprocen-
ten är 0,462, om den skadade är 64 år vid 
ingången av förhöjningsåret. Någon en-
gångsförhöjning företas inte om den skada-
de är äldre än 64 år vid ingången av för-
höjningsåret. Vid behov meddelas närmare 
bestämmelser om beräkning av engångser-
sättningen genom förordning av social- och 
hälsovårdsministeriet. 
 

 
18 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vid fastställandet av den nedsatta arbets-

förmågan skall orsakssammanhanget mel-

18 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vid fastställandet av den nedsatta arbets-
förmågan skall orsakssammanhanget mel-
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lan de minskade förvärvsinkomsterna och 
den av olycksfallet förorsakade skadan eller 
sjukdomen utredas genom behövliga utred-
ningar om till exempel den försäkrades ar-
bete och hälsotillstånd samt förtjänster före 
olycksfallet och därefter. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

lan de minskade förvärvsinkomsterna och 
den av olycksfallet förorsakade skadan eller 
sjukdomen utredas genom behövliga utred-
ningar om till exempel arbetstagarens arbe-
te och hälsotillstånd samt förtjänster före 
olycksfallet och därefter. När inkomsterna 
efter olycksfallet jämförs med arbetstaga-
rens årsarbetsförtjänst, justeras årsarbets-
förtjänsten så att den överensstämmer med 
jämförelsetidpunktens nivå med lönekoeffi-
cienten enligt 7 b § i lagen om pension för 
arbetstagare (395/1961). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
20 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det högsta mentillägget betalas om ar-

betstagaren till följd av sin skada eller sjuk-
dom dagli-gen behöver fortgående och tids-
krävande vård, hjälp, övervakning eller 
handledning. Det högsta mentillägget är 
22,35 euro per dag. 

Det mellersta mentillägget betalas om ar-
betstagaren till följd av sin skada eller sjuk-
dom dagligen behöver regelbunden vård, 
hjälp, övervakning eller handledning. Det 
mellersta mentillägget är 15,09 euro per 
dag. 

Det lägsta mentillägget betalas om arbets-
tagaren till följd av sin skada eller sjukdom 
i vissa dagliga funktioner behöver regel-
bunden eller nästan regelbunden vård, 
hjälp, övervakning eller handledning. Det 
lägsta mentillägget är 6,71 euro per dag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Det högsta mentillägget betalas om ar-
betstagaren till följd av sin skada eller sjuk-
dom dagligen behöver fortgående eller tids-
krävande vård, hjälp, övervakning eller 
handledning. Det högsta mentillägget är 
23,41 euro per dag. 

Det mellersta mentillägget betalas om ar-
betstagaren till följd av sin skada eller sjuk-
dom dagligen behöver regelbunden vård, 
hjälp, övervakning eller handledning. Det 
mellersta mentillägget är 15,80 euro per 
dag. 

Det lägsta mentillägget betalas om arbets-
tagaren till följd av sin skada eller sjukdom 
i vissa dagliga funktioner behöver regel-
bunden eller nästan regelbunden vård, 
hjälp, övervakning eller handledning. Det 
lägsta mentillägget är 7,03 euro per dag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
20 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Förhöjt klädtillägg betalas om arbetstaga-

ren är dubbelamputerad eller använder lår-
bens- eller underbensprotes, långt stödför-
band för en nedre extremitet, av hårt mate-
rial tillverkad ryggortos eller korsett för bå-
len, bandage eller något annat hjälpmedel 
eller instrument som på grund av sin kon-
struktion eller sitt användningsändamål el-
ler på grund av att det ofta måste användas 
orsakar onormalt klädslitage som är jäm-
förbart med de förstnämnda fallen. Det för-
höjda klädtilllägget är 1,79 euro per dag. 

20 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Förhöjt klädtillägg betalas om arbetstaga-
ren är dubbelamputerad eller använder lår-
bens- eller underbensprotes, långt stödför-
band för en nedre extremitet, av hårt mate-
rial tillverkad ryggortos eller korsett för bå-
len, bandage eller något annat hjälpmedel 
eller instrument som på grund av sin kon-
struktion eller sitt användningsändamål el-
ler på grund av att det ofta måste användas 
orsakar onormalt klädslitage som är jäm-
förbart med de förstnämnda fallen. Det för-
höjda klädtillägget är 1,87 euro per dag.  
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Klädtillägg betalas om arbetstagaren an-
vänder något av mjuka material tillverkat 
hjälpmedel, stöd eller bandage på ett litet 
område av kroppen eller annat hjälpmedel 
eller instrument vilket orsakar onormalt 
klädslitage som är mindre än det slitage 
som avses i 2 mom. Klädtillägget är 0,45 
euro per dag. 

För kostnaderna för en ledarhund som be-
hövs till följd av skada eller sjukdom beta-
las 4,47 euro per dag. 
 

Klädtillägg betalas om arbetstagaren an-
vänder något av mjuka material tillverkat 
hjälpmedel, stöd eller bandage på ett litet 
område av kroppen eller annat hjälpmedel 
eller instrument vilket orsakar onormalt 
klädslitage som är mindre än det slitage 
som avses i 2 mom. Klädtillägget är 0,47 
euro per dag. 

För kostnaderna för en ledarhund som be-
hövs till följd av skada eller sjukdom beta-
las 4,68 euro per dag. 
 

 
 

24 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Till barn som är berättigat till barnpension 
med stöd av familjepensionslagen (38/69) 
betalas barnpensionen enligt denna lag dock 
minskad med grundbeloppet av barnpensio-
nen enligt familjepensionslagen. Det belopp 
med vilket pensionen minskas utgörs av 
grundbeloppet av barnpensionen enligt fa-
miljepensionslagen vid ingången av det år 
då rätten till pension enligt denna lag upp-
kommer.  
 

24 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Till barn som är berättigat till barnpension 
med stöd av familjepensionslagen 
(38/1969) betalas barnpensionen enligt 
denna lag dock minskad med grundbeloppet 
av barnpensionen enligt familjepensionsla-
gen. Det belopp med vilket pensionen 
minskas utgörs av grundbeloppet av barn-
pensionen enligt familjepensionslagen vid 
ingången av det år då rätten till pension en-
ligt denna lag uppkommer. När minskning-
en beräknas justeras grundbeloppet av 
barnpensionen enligt familjepensionslagen 
från nivån det år då rätten till pension upp-
kommer till nivån det år olycksfallet inträf-
far med arbetspensionsindexet enligt 9 § i 
lagen om pension för arbetstagare. 
 

 
24 c § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den av inkomstjämkningen föranledda 

minskningen av efterlevandepensionen görs 
genom att man i enlighet med grunderna i 
9 § lagen om pension för arbetstagare om-
vandlar det belopp som skall avdras i över-
ensstämmelse med indexnivån vid tidpunk-
ten för olycksfallet. 
 

24 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Den av inkomstjämkningen föranledda 
minskningen av efterlevandepensionen görs 
genom att det belopp som skall avdras ju-
steras till nivån det år olycksfallet inträffar 
med lönekoefficienten enligt 7 b § i lagen 
om pension för arbetstagare. 
 

 
28 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
När årsarbetsförtjänsten understiger 

925,03 euro höjs den till 925,03 euro. År-
sarbetsförtjäns-ten höjs dock inte, om ar-
betstagaren vid tiden för olycksfallet hade 
rätt till full invalidpension som beviljas tills 

28 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

När årsarbetsförtjänsten understiger 
9 211,76 euro höjs den till 9 211,76 euro. 
Årsarbetsförtjänsten höjs dock inte, om ar-
betstagaren vid tiden för olycksfallet hade 
rätt till full invalidpension som beviljas tills 
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vidare och som avses i folkpensionslagen 
(347/1956) eller i 8 § 4 mom. la-gen om 
pension för arbetstagare eller till full 
olycksfallspension som fastställs enligt 
denna lag och som beviljas tills vidare eller 
till motsvarande ersättning enligt trafikför-
säkringslagen, eller om arbetstagaren vid ti-
den för olycksfallet hade fyllt 65 år och fick 
ålderspension enligt folkpensionslagen eller 
8 § 4 mom. lagen om pension för arbetsta-
gare. 

vidare och som avses i folkpensionslagen 
(347/1956) eller i 8 § 4 mom. i lagen om 
pension för arbetstagare eller till full 
olycksfallspension som fastställs enligt 
denna lag och som beviljas tills vidare eller 
till motsvarande ersättning enligt trafikför-
säkringslagen, eller om arbetstagaren vid ti-
den för olycksfallet hade fyllt 65 år och fick 
ålderspension enligt folkpensionslagen eller 
8 § 4 mom. i lagen om pension för arbetsta-
gare. 
 
 

 
 

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 förfaller 
till betalning vid en tidpunkt som försäk-
ringsanstalten bestämmer. Överstiger eller 
understiger den slutliga försäkringspremien 
för försäkringsperioden beloppet av den 
uppburna förskottspremien, uppbärs hos 
försäkringstagaren eller återbärs till honom 
såsom utjämningspremie skillnaden mellan 
den slutliga premien och förskottspremier-
na. Det belopp som uppbärs eller återbärs 
såsom utjämningspremie förfaller till betal-
ning vid en tidpunkt som försäkringsanstal-
ten bestämmer. Utjämningspremien förfal-
ler likväl till betalning senast ett år efter 
försäkringsperiodens utgång eller, om för-
säkringen har upphört under försäkringspe-
rioden, 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 försäkringstaga-
ren, vara längre än ett år, dock högst tre år. 
I försäkringsvillkoren kan försäkringsan-
stalten fastställa beloppet av den minsta ut-
jämningspremie som uppbärs eller återbärs. 
Beloppet får vara högst 8,41 euro. 
 

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 
premien och förskottspremien. Det belopp 
som skall uppbäras eller återbäras såsom ut-
jämningspremie förfaller till betalning inom 
en tid som försäkringsanstalten bestämmer. 
Utjämningspremien förfaller dock till betal-
ning senast inom ett år efter försäkringspe-
riodens utgång eller, om försäkringen har 
upphört under försäkringsperioden, efter det 
att försäkringen har upphört, om inte något 
annat följer av 37 § 2 mom. I fråga om spe-
cialtarifferade försäkringar som har upphört 
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 83,75 
euro. 
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53 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kostnaderna för olycksfallsnämndens 
verksamhet betalas av försäkringsanstalter-
na i förhållande till det antal ärenden som 
inkommer till nämnden för behandling, 
dock så att varje anstalt skall betala minst 
336,38 euro årligen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

53 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Kostnaderna för olycksfallsnämndens 
verksamhet betalas av försäkringsanstalter-
na i förhållande till det antal ärenden som 
inkommer till nämnden för behandling, 
dock så att varje försäkringsanstalt skall be-
tala minst 971,21 euro årligen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
60 § 

De belopp som avses i 11 § och 12 § 1 
och 2 mom., 16 § 3 mom., 20 § 2–4 mom., 
20 a § 2–4 mom., 28 § 6 mom., 35 a § och 
53 § 5 mom. justeras kalenderårsvis på 
grundval av de förändringar som skett i den 
allmänna lönenivån i landet, enligt det löne-
indextal som årligen fastställs för tillämp-
ningen av 9 § lagen om pension för arbets-
tagare. De justerade beloppen avrundas så 
att de i 20 § 2–4 mom. och 20 a § 2–4 mom. 
angivna beloppen avrundas till närmaste 
cent, de i 12 § 1 och 2 mom. och 35 a § an-
givna beloppen avrundas till närmaste hela 
euro samt de i 11 §, 16 § 3 mom., 28 § 6 
mom. och 53 § 5 mom. angivna beloppen 
avrundas till närmaste hela tio euro. 
 

Olycksfallspension, fortlöpande mener-
sättning och familjepension indexjusteras 
med iakttagande på motsvarande sätt av 9 § 
lagen om pension för arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Begravningshjälpen samt de tillägg som 
avses i 20 och 20 a § höjs årligen i enlighet 
med 1 mom. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

60 § 
De belopp som avses i 11 § och 12 § 1 

och 2 mom., 28 § 6 mom., 35 a §, 53 § 5 
mom. och 60 a § 4 mom. justeras kalender-
årsvis med lönekoefficienten enligt 7 b § i 
lagen om pension för arbetstagare och de 
belopp som avses i 16 § 3 mom., 20 § 2-4 
mom. och 20 a § 2-4 mom. justeras kalen-
derårsvis med arbetspensionsindexet enligt 
9 § i lagen om pension för arbetstagare. De 
justerade beloppen avrundas så att de i 20 § 
2-4 mom. 20 a § 2-4 mom. och 60 a § 4 
mom. angivna beloppen avrundas till när-
maste cent, de i 12 § 1 och 2 mom. och 35 a 
§ angivna beloppen avrundas till närmaste 
hela euro samt de i 11 §, 16 § 3 mom., 28 § 
6 mom. och 53 § 5 mom. angivna beloppen 
avrundas till närmaste hela tio euro. 

Olycksfallspension, fortlöpande mener-
sättning och familjepension justeras kalen-
derårsvis med arbetspensionsindexet enligt 
9 § i lagen om pension för arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Begravningshjälpen samt men-, kläd- och 
ledarhundstillägget justeras kalenderårsvid 
med arbetspensionsindexet enligt 9 § i la-
gen om pension för arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
60 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Skadeståndsförhöjning som understiger 

2,52 euro betalas inte. Beloppet justeras år-
ligen enligt det löneindextal som nämns i 
9 § lagen om pension för arbetstagare. 

60 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Skadeståndsförhöjning som understiger 
5,39 euro betalas inte. 
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64 d § 

Utöver vad som bestäms i denna eller i 
någon annan lag har Olycksfallsförsäk-
ringsanstalternas Förbund rätt att, utan hin-
der av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av 
uppgifter, lämna ut uppgifter som erhållits 
av försäkringsanstalten och Statskontoret 
med stöd av 64 § enligt följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) till Pensionsskyddscentralen får lämnas 
ut uppgifter om ersättning för inkomstbort-
fall som beviljats av försäkringsanstalten 
och som inverkar på arbetspensionstilläg-
get. 
 

64 d § 
Utöver vad som bestäms i denna eller i 

någon annan lag har Olycksfallsförsäk-
ringsanstalternas Förbund rätt att, utan hin-
der av sekretessbestämmelserna och andra 
begränsningar som gäller erhållande av 
uppgifter, lämna ut uppgifter som erhållits 
av försäkringsanstalten och Statskontoret 
med stöd av 64 § enligt följande: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) till Pensionsskyddscentralen får lämnas 
ut uppgifter om ersättningar som beviljats 
av försäkringsanstalterna och som inverkar 
på arbetspensionen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2005. 
Denna lag tillämpas också på sådan 

olycksfallspension, menersättning, familje-
pension samt men-, kläd- och ledarhundtill-
lägg, livränta, skadestånd som utges i ett 
för allt i stället för livränta, försörjnings-
pension och hjälplöshetstillägg som betalas 
för tiden efter denna lags ikraftträdande 
och vars betalning baserar sig på bestäm-
melser i lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948) som gällde före denna lags 
ikraftträdande eller på bestämmelser i la-
gen av den 12 april 1935 om arbetares 
olycksfallsförsäkring (152/1935). Indexju-
stering enligt denna lag företas i grundbe-
loppet av en ovan nämnd ersättning, vilket 
bestäms enligt det år olycksfallet inträffade 
eller yrkessjukdomen framträdde och som 
har justerats till 2004 års indexnivå enligt 
de indexjusteringsbestämmelser som gäller 
vid denna lags ikraftträdande. När livränta, 
skadestånd som utges i ett för allt i stället 
för livränta, försörjningspension och hjälp-
löshetstillägg indexjusteras enligt denna lag 
används arbetspensionsindexet enligt 9 § i 
lagen om pension för arbetstagare. 

16 § 5 mom. i denna lag tillämpas också 
på olycksfallspension som betalas på grund 
av olycksfall som inträffat och yrkessjuk-
domar som framträtt före denna lags ikraft-
trädande samt på livränta som betalas på 
grund av bestämmelser i lagen om olycks-
fallsförsäkring som gällde före den 1 janua-
ri 1982 och lagen av den 12 april 1935 om 
arbetares olycksfallsförsäkring (152/1935) 
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så att en engångsförhöjning företas från 
och med den 1 januari 2010. Engångsför-
höjningen företas i livräntans grundbelopp. 
Förhöjningsprocenten bestäms på samma 
sätt som i 16 § 5 mom. enligt hur gammal 
arbetstagaren är den 1 januari 2010. För-
säkringsanstalterna deltar i kostnaderna för 
den engångsförhöjning som avses i detta 
moment på det sätt som föreskrivs i 60 § 6 
mom. 

När denna lag tillämpas överensstämmer 
beloppen i 11 § och 12 § 1 och 2 mom., 
16 § 3 mom., 20 § 2-4 mom., 20 a § 2-4 
mom., 28 § 6 mom., 35 a §, 53 § 5 mom. 
och 60 a § 4 mom. med 2004 års indexnivå. 

——— 
 

 

2.  
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av 3 a § i yrkessjukdomslagen 

I enlighet med riksdagens beslut ändras i yrkessjukdomslagen av den 29 december 1988 
(1343/1988) 3 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 1315/2002, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 a § 
Om en yrkessjukdom framträder under en 

tid för vilken arbetstagaren har beviljats rätt 
till sådan grundpension som avses i 8 § 4 
mom. lagen om pension för arbetstagare 
(395/1961) eller till sådan arbetslöshetspen-
sion som avses i de lagar som nämns i mo-
mentet eller i 20 § 1 mom. 3 punkten folk-
pensionslagen (347/1956) och den expone-
ring som orsakat yrkessjukdomen har upp-
hört före pensioneringen, fastställs årsar-
betsförtjänsten med avvikelse från 28 § la-
gen om olycksfallsförsäkring enligt den ar-
betsförtjänst som arbetstagaren hade innan 
det arbete avslutades för vilket arbetstaga-
ren fick nämnda pension. Av en yrkessjuk-
dom orsakad nedsättning av arbetsförmågan 

3 a § 
Om en yrkessjukdom framträder under en 

tid för vilken arbetstagaren har beviljats rätt 
till en sådan grundpension som avses i 8 § 4 
mom. i lagen om pension för arbetstagare 
(395/1961) eller till sådan arbetslöshetspen-
sion som avses i de lagar som nämns i mo-
mentet eller i 20 § 1 mom. 3 punkten i folk-
pensionslagen (347/1956) och den expone-
ring  som orsakat yrkessjukdomen har upp-
hört före pensioneringen, fastställs årsar-
betsförtjänsten med avvikelse från 28 § i 
lagen om olycksfallsförsäkring enligt den 
årsarbetsförtjänst som arbetstagaren hade 
innan det arbete avslutades för vilken ar-
betstagaren fick nämnda pension och ge-
nom justering av den sålunda erhållna års-
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fastställs på motsvarande sätt utan hinder av 
17 § 3 mom. och 18 § lagen om olycksfalls-
försäkring genom bedömning av arbetstaga-
rens förmåga att efter yrkessjukdomen utfö-
ra det arbete för vilket han eller hon fick 
nämnda pension. Härvid beaktas inte vad 
som föreskrivs i 28 § 6 mom. andra me-
ningen lagen om olycksfallsförsäkring. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

arbetsförtjänsten till nivån det år yrkes-
sjukdomen framträder med lönekoefficien-
ten enligt 7 b § i lagen om pension för ar-
betstagare. Av en yrkessjukdom orsakad 
nedsättning av arbetsförmågan fastställs på 
motsvarande sätt utan hinder av 17 § 3 
mom. och 18 § lagen om olycksfallsförsäk-
ring genom bedömning av arbetstagarens 
förmåga att efter yrkessjukdomen utföra det 
arbete för vilket han eller hon fick nämnda 
pension. Härvid beaktas inte vad som före-
skrivs i 28 § 6 mom. andra meningen lagen 
om olycksfallsförsäkring. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2005 
Om en arbetstagare går i pension enligt 

3 a § innan denna lag träder i kraft, görs 
indexjusteringen enligt denna lag i det års-
arbetsförtjänstbelopp som har justerats till 
2004 års indexnivå med tillämpning av de 
indexjusteringsbestämmelser i lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/1948) som gällde 
vid denna lags ikraftträdande. 

——— 
 

 
 
 

3.  
 

Lag  

om ändring i 8 a § i lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 27 mars 1991 om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycks-

fallsförsäkring (625/1991) 8 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 1316/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 a § 

Olycksfallsförsäkring under rehabiliterings-
tiden 

— — — — — — — — — — — — — —  
När det gäller sådan försäkring som avses 

i 1 mom. används som den försäkrades års-

8 a § 

Olycksfallsförsäkring under rehabiliterings-
tiden 

— — — — — — — — — — — — — —  
När det gäller sådan försäkring som avses 

i 1 mom. används som den försäkrades års-
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arbetsförtjänst den årsarbetsförtjänst som 
legat till grund för den ersättning för in-
komstbortfall som har betalats till följd av 
det olycksfall eller den yrkessjukdom som 
orsakat behovet av rehabiliteringsåtgärder-
na eller rehabiliteringsutredningen. I sam-
band med att försäkringen tas skall årsar-
betsförtjänsten indexjusteras med iaktta-
gande av vad som föreskrivs i 9 § 2 mom. 
första meningen lagen om pension för ar-
betstagare (395/1961). 

arbetsförtjänst den årsarbetsförtjänst som 
legat till grund för den ersättning för in-
komstbortfall som har betalats till följd av 
det olycksfall eller den yrkessjukdom som 
orsakat behovet av rehabiliteringsåtgärder-
na eller rehabiliteringsutredningen. Årsar-
betsförtjänsten justeras i samband med att 
försäkringen tas och därefter kalenderårsvis 
med lönekoefficienten enligt 7 b § i lagen 
om pension för arbetstagare (395/1961). 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2005. 
Denna lag tillämpas också sådana för-

säkringar enligt 8 a § 1 mom. som har bör-
jat före denna lags ikraftträdande. Indexju-
steringen enligt denna lag görs i det årsar-
betsförtjänstbelopp som har justerats till 
2004 års indexnivå med tillämpning av 
8 a § 2 mom. sådant det lyder när denna 
lag träder i kraft. 

——— 
 

 
 


