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1568/2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning
om begäran om yttrande från ersättningsnämnden för olycksfallsärenden

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 123 §
1 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015):

1 §
Innan ett beslut om ersättning meddelas ska en försäkringsanstalt som bedriver försäk-

ring enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) av ersätt-
ningsnämnden för olycksfallsärenden begära ett yttrande om beslutsförslaget om det gäl-
ler

1) en fråga om medicinskt orsakssamband som med tanke på en enhetlig ersätt-
ningspraxis förutsätter ett principiellt ställningstagande,

2) en fråga om rättsligt orsakssamband som med tanke på en enhetlig ersättningspraxis
förutsätter ett principiellt ställningstagande,

3) årsarbetsförtjänst enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) i sådana fall där
den skadelidandes inkomst har varierat på grund av sjukdom, arbetslöshet eller någon an-
nan omständighet eller där det är fråga om årsarbetsförtjänsten för en person som avses i
28 § 3 mom. i den lagen, om olycksfallet eller yrkessjukdomen sannolikt leder till yrkes-
inriktad rehabilitering eller till att olycksfallspension betalas under en längre tid än sex
månader,

4) bestämmande av årsarbetsinkomsten med stöd av 72 § i lagen om olycksfall i arbetet
och om yrkessjukdomar eller någon annan principiell tolkningsfråga som hänför sig till
årsarbetsinkomsten,

5) beviljande av eller avslag på olycksfallspension, om
a) det i de omständigheter som inverkar på olycksfallspensionen sker en väsentlig för-

ändring och det vid bedömningen av nedsättningen i arbetsförmågan ska beaktas någon
annan skada eller sjukdom, arbetslöshet, att den yrkesinriktade rehabiliteringen eller ut-
rednings- och väntetiden för den drar ut på tiden eller den yrkesinriktade rehabiliteringen
avbryts eller någon annan därmed jämförbar orsak,

b) nedsättningen i arbetsförmågan inte kan bedömas på grundval av den arbetsförtjänst
som betalats till den skadelidande efter den sysselsättningstid som följer på yrkesinriktad
rehabilitering och beslutsförslaget inte grundar sig på de anvisningar som ersättnings-
nämnden för olycksfallsärenden meddelat,

c) det prövas huruvida olycksfallspensionen ska beviljas tills vidare på grundval av par-
tiell arbetsoförmåga eller avslås, fastän invaliditetsklassen är större än 8,

d) någon annan principiell tolkningsfråga hänför sig till olycksfallspensionen,
6) beviljande av eller avslag på yrkesinriktad rehabilitering som varar längre än ett år

eller beviljande av eller avslag på yrkesinriktad rehabilitering som högst ett år, om det är
1



1568/2015  
fråga om ändring av ett tidigare meddelat beslut eller en principiell tolkningsfråga som
hänför sig till yrkesinriktad rehabilitering,

7) bestämmande av invaliditetsklass, när invaliditetsklassen för skadan eller sjukdo-
men är 8 eller större eller en principiell tolkningsfråga som hänför sig till menersättning,

8) ett ärende enligt 114 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar i vilket
enighet om vilken försäkringsanstalt som är behörig inte har nåtts,

9) ärenden som till följd av ändringar i lagstiftningen eller annars med tanke på en en-
hetlig ersättningspraxis förutsätter ett principiellt ställningstagande av nämnden.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 16 december 2015

Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä
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