
 RP 132/2006 rd 

  
 

293244 

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av 13 och 17 § i lagen om olycksfallsför-
säkring för lantbruksföretagare och 16 § i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare 

 
 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
 

I denna proposition föreslås att lagen om 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 
och lagen om pension för lantbruksföretagare 
ändras. Lagförslaget hänför sig till verkstäl-
landet av nedsättningen av den lagstadgade 
olycksfallsförsäkringspremien och till ett ef-
fektivt genomförande av företagshälsovård 
för lantbruksföretagarna. 

En lantbruksföretagare som har anslutit sig 
till företagshälsovården får en nedsättning på 
20 % av den lagstadgade olycksfallsförsäk-
ringspremien, förutsatt att det på gården av-
läggs arbetsplatsbesök inom företagshälso-
vården i enlighet med god företagshälso-
vårdspraxis med minst fyra års intervall. I 
propositionen föreslås att Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt i sådana situationer 
där arbetsplatsbesök inom företagshälsovår-
den inte har gjorts, skall kontakta en produ-
cent av företagshälsovårdstjänster och sörja 
för att ett arbetsplatsbesök avläggs av en 
sakkunnig inom lantbruket. Ett sådant förfa-
rande förutsätter att producenten av företags-

hälsovårdstjänster ger ett uppdrag i ärendet. 
Enligt förslaget skall kostnaderna för ar-

betsplatsbesöken ersättas enligt samma prin-
ciper som alla andra arbetsplatsbesök som 
avläggs av producenter av företagshälso-
vårdstjänster.  Det föreslås att bestämmelser 
om att arbetsplatsbesöken kan skötas av sak-
kunniga inom lantbruket tas in i lagen om 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. 
Enligt förslaget skall de kostnader som lag-
förslaget förorsakar Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt finansieras via olycksfalls-
försäkringssystemet för lantbruksföretagare.  

Det föreslås att i lagen om pension för 
lantbruksföretagare tas in en hänvisning om 
den uppgift som hänför sig till företagshälso-
vården varom bestäms i lagen om olycks-
fallsförsäkring för lantbruksföretagare. 

Förslaget hänför sig till budgetpropositio-
nen för 2007 och avses bli behandlad i sam-
band med den. Lagarna avses träda i kraft 
den 1 januari 2007.  

 
————— 
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MOTIVERING 

 
 

1.  Nuläge 

Gårdsbruk medför med hänsyn till före-
tagsformen stora risker för olyckor och yr-
kessjukdomar. Årligen råkar ca 6 000 lant-
bruksföretagare ut för olycksfall i arbetet och 
ca 450 lantbruksföretagare insjuknar i en yr-
kessjukdom. De olägenheter som olycksfall 
och yrkessjukdomar föranleder ersätts från 
olycksfallsförsäkringen för lantbruket. 
Olycksfallen och yrkessjukdomarna medför 
stora hälsorisker och utgör en betydande or-
sak till invaliditet inom jordbruket. Inom 
jordbruket är olycksfall i arbetet ofta allvarli-
gare än inom andra branscher. Företagshäl-
sovård och arbetsplatsutredningar är synner-
ligen viktiga när det gäller att upprätthålla 
lantbruksföretagarnas arbetsförmåga samt att 
förebygga olycksfall i arbetet och yrkessjuk-
domar. Det är möjligt att påverka förekoms-
ten av olycksfall och yrkessjukdomar genom 
information om korrekta arbetsmetoder och 
arbetsförhållanden samt andra verksamhets-
metoder inom företagshälsovården. Till god 
företagshälsovårdspraxis hör att gårdsbesök 
utförs hos lantbruksföretagare med minst 
fyra års intervall. 

Det är frivilligt för lantbruksföretagarna att 
ansluta sig till företagshälsovården för lant-
bruksföretagare. Lagen om olycksfallsförsäk-
ring för lantbruksföretagare (1026/1981) har 
ändrats genom lag 1043/1998 som trädde i 
kraft från ingången av 1999. Syftet med lag-
ändringen var utöver att främja lantbruksfö-
retagarnas anslutning till företagshälsovården 
även att främja genomförandet av arbets-
platsbesök. Avsikten var att minska antalet 
olycksfall och yrkessjukdomar genom att 
med hjälp av gårdsbesök kartlägga lantbruks-
företagarnas arbetsförhållanden och hälsoris-
kerna i anslutning till dem. Till 17 § 4 mom. i 
lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruks-
företagare fogades en bestämmelse om att en 
nedsättning på 20 % beviljas på olycksfalls-
försäkringspremien till de lantbruksföretaga-
re som har varit anslutna till företagshälso-

vården den 1 oktober året före det år som 
försäkringspremien avser. En förutsättning 
för nedsättning har dessutom varit att man i 
den försäkrades företag utför i lagen om före-
tagshälsovård (1383/2001) avsedda arbets-
platsbesök i enlighet med god företagshälso-
vårdspraxis, vilket innebär med minst fyra 
års intervall. Den försäkrade går dock inte 
miste om nedsättningen, om arbetsplatsbesök 
inte har gjorts av orsaker som inte är beroen-
de av lantbruksföretagaren. Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt har haft hand om 
verkställandet av systemet med nedsättning 
av försäkringspremien och fått tillgång till 
nödvändiga uppgifter från producenterna av 
företagshälsovårdstjänster. 

Lagen om pension för lantbruksföretagare 
(467/1969) har ändrats genom lag 1028/2004 
som trädde i kraft vid ingången av 2005. Ge-
nom lagändringen inrättades ett gårdsbesöks-
register för företagshälsovården för lant-
bruksföretagare vid Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt i syfte att effektivera före-
tagshälsovården för lantbruksföretagare. Med 
hjälp av registret främjas genomförandet av 
gårdsbesök inom företagshälsovården i en-
lighet med företagshälsovårdsenheternas fö-
retagshälsovårdsplaner. Med hjälp av gårds-
besöksregistret för lantbruksföretagare följer 
man upp och främjar genomförandet av 
gårdsbesök bl.a. genom att till företagshälso-
vårdsenheterna och lantbruksföretagarna 
skicka påminnelser om gårdsbesök enligt 
verksamhetsplanen för företagshälsovården i 
syfte att främja en aktiv kontakt. Företags-
hälsovårdsenheterna anmäler till registret 
uppgifter om genomförda gårdsbesök och om 
följande gårdsbesök som planeras. Med hjälp 
av gårdsbesöksregistret garanteras dessutom 
multiprofessionalitet inom företagshälsovår-
den för lantbruksföretagare genom att sak-
kunniga inom lantbruket deltar i gårdsbesök 
enligt verksamhetsplanen för företagshälso-
vården. Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt har hand om de uppgifter som hänför sig 
till förandet av gårdsbesöksregistret. Dessut-
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om har pensionsanstalten till uppgift att i en-
lighet med 16 a § i lagen om pension för lant-
bruksföretagare främja en effektiv verksam-
het inom företagshälsovården för lantbruks-
företagare. Den företagshälsovårdsenhet med 
vilken lantbruksföretagaren har ingått avtal 
om företagshälsovårdstjänster ansvarar emel-
lertid alltid för genomförandet av gårdsbesök 
enligt företagshälsovårdsplanen. 

Vid utgången av år 2005 hade 41 % av 
lantbruksföretagarna anslutit sig till företags-
hälsovården för lantbruksföretagare. Största 
delen av dem hade ingått ett avtal om före-
tagshälsovårdstjänster med en hälsovårdscen-
tral som har en kommun eller en samkom-
mun som huvudman. År 2005 genomfördes 
ca 3 500 gårdsbesök. För försäkrade som har 
anslutit sig till företagshälsovården före år 
2001 borde åtminstone ett gårdsbesök ha ut-
förts före utgången av 2004 i enlighet med 
villkoren för den i lagen om olycksfallsför-
säkring för lantbruksföretagare avsedda ned-
sättningen av olycksfallsförsäkringspremien. 
Enligt gårdsbesöksregistret har sådana gårds-
besök inte utförts på ca 7 000 lägenheter som 
innehas av försäkrade enligt lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare. Detta innebär 
sammanlagt uppskattningsvis ca 5 000 gårds-
bruksenheter. 

Nedsättning av försäkringspremien beviljas 
inte om orsaken till att gårdsbesök inte har 
genomförts är beroende av lantbruksföretaga-
ren. Vanligtvis är det andra omständigheter 
som ligger till grund för att gårdsbesök inte 
har kunnat ske. För att Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt skall kunna reda ut förutsätt-
ningarna för en fortsatt nedsättning av för-
säkringspremien måste pensionsanstalten få 
uppgifter om orsaken till att gårdsbesök inte 
har genomförts och även om det finns planer 
på att utföra gårdsbesök. 

De kostnader som arbetsplatsbesök inom 
företagshälsovården för lantbruksföretagare 
förorsakar ersätts enligt sjukförsäkringslagen 
(1224/2004) och lagen om ersättning av sta-
tens medel för vissa kostnader för lantbruks-
företagares företagshälsovård (859/1984). 
Lantbruksföretagare som själva har ordnat 
företagshälsovård enligt lagen om företags-
hälsovård har rätt att få ersättning för nöd-
vändiga och skäliga kostnader som ordnandet 
av företagshälsovård förorsakar. Enligt 13 

kap. 8 § i sjukförsäkringslagen har en kom-
mun som är huvudman för en hälsovårdscen-
tral rätt att få ersättning för de kostnader för 
företagshälsovårdstjänster till lantbruksföre-
tagare som motsvarar den del av de kostna-
der som Folkpensionsanstalten skulle vara 
skyldig att betala i ersättning till företagaren. 
Enligt 13 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen er-
sätts av de kostnader för ordnande av före-
tagshälsovård som förorsakas lantbruksföre-
tagare och andra som utför eget arbete 60 
procent när det gäller arbetsplatsbesök. Den 
ersättning som betalas till företagaren be-
stäms högst enligt ett årligt, kalkylerat max-
imibelopp. Enligt vad som anförts ovan er-
sätts även tjänster av yrkesutbildade personer 
inom företagshälsovården och de sakkunnig-
tjänster som yrkesutbildade personer inom 
företagshälsovården behöver. 

Antalet arbetsplatsbesök och en eventuell 
separat utredning som utförs på basis av be-
söket är avgiftsfria för lantbruksföretagaren, 
om gårdsbesöket utförs av en hälsovårdscen-
tral med en kommun eller en samkommun 
som huvudman. Kommunen eller samkom-
munen har rätt att få ersättning av statens 
medel för skäliga kostnader som förorsakas 
av gårdsbesök som omfattas av lantbruksfö-
retagarnas företagshälsovård även till den del 
de inte ersätts med stöd av sjukförsäkringsla-
gen. Detta grundar sig på 1 § i lagen om er-
sättning av statens medel för vissa kostnader 
för lantbruksföretagares företagshälsovård. 
Folkpensionsanstalten betalar även den er-
sättning som baserar sig på ovan nämnda lag 
till kommunen eller samkommunen. 

 
2.  Föreslagna ändringar  

Syftet med systemet med nedsättning av 
försäkringspremien som hänför sig till 
olycksfallsförsäkringspremierna för lant-
bruksföretagare har inte uppnåtts enligt för-
väntningarna eftersom gårdsbesök inom före-
tagshälsovården för lantbruksföretagare inte 
har utförts med fyra års intervall i enlighet 
med den bestämmelse som gäller nedsättning 
av försäkringspremien. Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt skall se till att nedsätt-
ningen av försäkringspremien verkställs och 
också att effektiviteten i företagshälsovården 
för lantbruksföretagare främjas i allmänhet. 
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Med beaktande av syftet med företagshälso-
vården och systemet med nedsättning av för-
säkringspremier vore det ändamålsenligt att 
effektivare än förut se till att gårdsbesöken 
förverkligas enligt ett sådant intervall som är 
förenligt med god företagshälsovårdspraxis. 
Med hjälp av Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalts gårdsbesöksregister kan man 
aktivare än förut se till att gårdsbesök 
genomförs och samtidigt också sörja för att 
villkoren för systemet med nedsättning av 
försäkringspremier förverkligas.  

På ovan nämnda grunder föreslås i proposi-
tionen att till lagen om olycksfallsförsäkring 
för lantbruksföretagare fogas bestämmelser 
om att Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
utgående från uppgifterna från gårdsbesöks-
registret skall kontakta någon som produce-
rar företagshälsovårdstjänster i sådana situa-
tioner där gårdsbesök, som utgör en förut-
sättning för nedsättning av försäkringspremi-
en, inte har utförts inom det angivna villkoret 
på fyra år. Lantbruksföretagarnas pensions-
anstalt bör ha möjlighet att kontrollera ifall 
de villkor uppfylls, som utgör grunden för 
nedsatt försäkringspremie. För att kontrollera 
uppgifterna bör pensionsanstalten utreda av 
lantbruksföretagaren ifall uppgifterna i gårds-
besökregistret är riktiga, och att det inte är på 
grundval av lantbruksföretagaren som gårds-
besöket inte har genomförts. Om det av verk-
samhetsplanen för företagshälsovården fram-
går att det finns planer på att utföra gårdsbe-
sök inom företagshälsovården inom cirka ett 
år efter det att situationen uppdagas, skall 
kontakten inte leda till några åtgärder. Om 
det skulle framgå att den som producerar fö-
retagshälsovårdstjänster inte kan utföra 
gårdsbesök tillräckligt snabbt och inom en 
skälig tidsperiod, är det motiverat att låta 
sakkunniga inom lantbruket genomföra 
gårdsbesöket om producenten av företagshäl-
sovårdstjänster anser att det är ändamålsen-
ligt. Det föreslås att den som producerar före-
tagshälsovårdstjänster härvid kunde ge Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt i uppdrag 
att sörja för det praktiska genomförandet av 
gårdsbesöket. Med uppdrag avses en begäran 
som företagshälsovårdsenheten framför till 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt att 
sörja för att gårdsbesök utförs av sakkunniga 
inom lantbruket. Uppdraget skulle exempel-

vis kunna ges genom samma tekniska anslut-
ning som företagshälsovårdsenheterna för 
närvarande använder då de förmedlar de 
uppgifter som skall antecknas i Lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalts gårdsbesöksregis-
ter. 

Enligt 5 § i lagen om företagshälsovård 
skall arbetsgivaren i tillräcklig utsträckning 
anlita yrkesutbildade personer inom före-
tagshälsovården och sådana sakkunniga som 
dessa anser nödvändiga i frågor som gäller 
planering, genomförande, utvecklande och 
uppföljning av företagshälsovården enligt 
vad som behövs för att företagshälsovården 
skall kunna genomföras i enlighet med god 
företagshälsovårdspraxis. Även i sådana situ-
ationer där Lantbruksföretagarnas pensions-
anstalt med anledning av ett ärende som gäll-
er nedsättning av försäkringspremien är i 
kontakt med företagshälsovårdsenheten, är 
det i sista hand företagshälsovårdsenheten 
som fattar beslut huruvida det med tanke på 
företagshälsovårdens verksamhetsplan är än-
damålsenligt att gårdsbesök inom företags-
hälsovården genomförs endast som gårdsbe-
sök utfört av sakkunniga inom lantbruket. 
Uppgifter som föreslås ankomma på sakkun-
niga inom lantbruket vid gårdsbesök är såda-
na i lagen om företagshälsovård avsedda 
uppgifter som hänför sig till sakkunskap 
inom lantbruket. En sakkunnig inom lantbru-
ket som avlägger arbetsplatsbesök skall vara 
en sådan i 3 § 5 punkten i lagen om företags-
hälsovård avsedd sakkunnig som har fått fö-
retagshälsovårdsutbildning avsedd för sak-
kunniga inom lantbruket. Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt anordnar, på grundval 
av avtal som den gör med serviceproducen-
ter, att gårdsbesöken genomförs av sakkun-
niga, kompetensvillkoren uppfyllande lant-
bruksspecialister. 

Enligt förslaget skall över arbetsplatsbesök 
fyllas i en blankett över arbetsförhållandena 
inom företagshälsovården, som skickas till 
den företagshälsovårdsenhet med vilken 
lantbruksföretagaren har ingått avtal om före-
tagshälsovårdstjänster. Därefter kan en yr-
kesutbildad person inom företagshälsovården 
göra sin egen bedömning av vilka fortsatta 
åtgärder som skall vidtas inom företagshäl-
sovården. Respons skall ges över besöket 
även till företagaren liksom även när det 
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gäller normala arbetsplatsbesök inom före-
tagshälsovården. Till det gårdsbesöksregister 
för företagshälsovården som Lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt upprätthåller skall 
företagshälsovårdsenheten i tillämpliga delar 
anmäla samma uppgifter om arbetsplatsbesö-
ket som om andra arbetsplatsbesök inom fö-
retagshälsovården. Eftersom sakkunniga 
inom företagshälsovården inte har deltagit i 
arbetsplatsbesök i sådana situationer, skall 
detta beaktas när det gäller respons och med-
delandet av uppgifter.  

Då ett gårdsbesök genomförs på uppdrag 
av företagshälsovårdsenheten så att Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt har hand 
om genomförandet av arbetsplatsbesöket i 
form av ett gårdsbesök som avläggs av en 
sakkunnig inom lantbruket, utgör besöket en 
del av företagshälsovårdens normala verk-
samhet. Då skall de kostnader som orsakas 
av besöket ersättas till ifrågavarande företa-
gare eller företagshälsovårdsenhet enligt be-
stämmelserna om företagshälsovårdskostna-
der i sjukförsäkringslagen och bestämmel-
serna i lagen om ersättning av statens medel 
för vissa kostnader för lantbruksföretagares 
företagshälsovård.  

Genomförande av arbetsplatsbesök inom 
företagshälsovården skall fortfarande alltid 
förutsätta medgivande av lantbruksföretaga-
ren. Syftet med bestämmelsen om nedsätt-
ning av försäkringspremien är emellertid att 
främja en effektiv företagshälsovård genom 
regelbundna arbetsplatsbesök med vilka man 
i enlighet med syftet med lagen om företags-
hälsovård kan förebygga olycksfallsrisker 
och yrkessjukdomar. Därför föreslås att ett 
villkor för nedsättning av olycksfallsförsäk-
ringspremien för lantbruksföretagare när det 
gäller arbetsplatsbesök genomförda av såväl 
sakkunniga inom lantbruket som övriga inom 
företagshälsovården skall vara att eventuella 
förhinder för genomförandet inte skall bero 
på lantbruksföretagaren själv. 

 
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

Det främsta målet inom företagshälsovår-
den för lantbruksföretagare skall fortfarande 
vara att gårdsbesöken utförs av yrkesutbilda-
de personer inom företagshälsovården bi-
trädda av andra sakkunniga inom företags-

hälsovården. Förslaget syftar inte till att änd-
ra denna grundprincip för utförande av ar-
betsplatsbesök i enlighet med god företags-
hälsovårdspraxis. Att införa möjligheten att 
sakkunniga inom lantbruket kan utföra 
gårdsbesök skall främst ses som ett redskap, 
vars syfte är att komplettera ett utbud av 
tjänster som tillfälligtvis är bristfälligt.  

Syftet med propositionen är att effektivera 
genomförandet av gårdsbesök som hänför sig 
till företagshälsovården för lantbruksföreta-
gare och verkställandet av systemet med ned-
sättning av försäkringspremier. Om gårdsbe-
sök inom företagshälsovården utförs i enlig-
het med god företagshälsovårdspraxis, inne-
bär detta uppskattningsvis ca 5500—5800 
gårdsbesök per år. Tidigare har ca 3 500 
gårdsbesök utförts per år. Effektiveringen av 
gårdsbesöken utgående från föreslagna lag-
ändring ökar ersättningsutgifterna enligt 
sjukförsäkringen och lagen om ersättning av 
statens medel för vissa kostnader för lant-
bruksföretagares företagshälsovård åren 
2007—2009 med uppskattningsvis ca 1 mil-
jon euro per år. Andelen gårdsbesök utförda 
av sakkunniga inom lantbruket kommer att 
utgöra uppskattningsvis 0,7 miljoner euro år-
ligen av ovan nämnda ersättningsutgifter.  
Statens andel av gårdsbesöken uppgår till ca 
0,3 miljoner euro och resten skall finansieras 
med arbetsgivares samt löntagares och före-
tagares försäkringspremier. De förvaltnings-
kostnader på 50 000 euro årligen som föror-
sakas Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
skall enligt förslaget ersättas som en del av 
de totala kostnaderna för olycksfallsförsäk-
ringen för lantbruksföretagare. 

Från år 2010 beräknas de årliga ersätt-
ningsutgifterna för gårdsbesök som utförs 
enbart av sakkunniga inom lantbruket mins-
ka, då företagshälsovårdsenheterna småning-
om klarar av att avlägga de regelbundna 
gårdsbesök som förutsätts enligt god före-
tagshälsovårdspraxis. Från år 2010 skall upp-
skattningsvis 5 500 sådana gårdsbesök enligt 
god företagshälsovårdspraxis utföras årligen. 

En effektivering av företagshälsovårds-
verksamheten kommer på lång sikt sannolikt 
att ha en positiv effekt på hur man orkar i ar-
betet och bevarar arbetsförmågan, vilket 
minskar pensionsutgifterna och står i sam-
klang med syftena med arbetspensionsrefor-



 RP 132/2006 rd 

  

 

6

men som trädde i kraft från ingången av år 
2005. Eftersom syftet med lagförslaget är att 
genomföra gårdsbesök i enlighet med god fö-
retagshälsovårdspraxis, kan en effektivering 
av genomförandet av gårdsbesök i enlighet 
med rekommendationerna inte anses ha någ-
ra betydande nya kostnadsverkningar. 

 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet. Centralförbundet för 
lant- och skogsbruksproducenter (MTK), 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Insti-
tutet för arbetshygien, Kommunförbundet 
och Folkpensionsanstalten har hörts i sam-
band med beredningen. 

 

5.  Andra omständigheter som in-
verkat  på proposi t ionens inne-
hål l  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2007 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

 
6.  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft vid ingången 
av 2007. Lagen tillämpas på arbetsplatsbesök 
som avläggs den 1 januari 2007 eller däref-
ter. Propositionen hänför sig till budgetpro-
positionen för 2007 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 
 

1.  
 

Lag 

om ändring av 13 och 17 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 

(1026/1981) 13 § 3 mom. och 17 § 4 mom., 
sådana de lyder, 13 § 3 mom. i lag 1029/2004 och 17 § 4 mom. i lag 1043/1998, och 
fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 902/1996 och i nämnda lag 1043/1998, 

nya 5—7 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 8 mom.  
som följer: 
 
 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Till de i 1 mom. avsedda skäliga förvalt-
ningskostnaderna räknas även de kostnader 
som orsakas av skötseln av uppgifter enligt 
16 a § i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare och 17 § 5 mom. i denna lag.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
17 §  

— — — — — — — — — — — — — —  
Den försäkringspremie som uträknats i en-

lighet med 2 och 3 mom. nedsätts med 20 
procent, om lantbruksföretagaren den 1 okto-
ber året före det år som försäkringspremien 
avser har omfattats av företagshälsovård en-
ligt lagen om företagshälsovård (1383/2001). 
För att lantbruksföretagaren skall få nedsätt-
ning förutsätts dessutom att det från det ar-
betsplatsbesök som avses i 12 § 1 mom. 1 
punkten i nämnda lag har förflutit högst fyra 
år till den ovan nämnda tidpunkten. Undan-
tag från sistnämnda förutsättning kan göras, 
om högst fyra år har förflutit sedan lant-
bruksföretagaren anslöt sig till företagshälso-
vården, dock under förutsättning att avtal om 
arbetsplatsbesök har gjorts, och även senare, 
om det visas att arbetsplatsbesöket av orsaker 
som inte är beroende av lantbruksföretagaren 
inte har kunnat ske inom nämnda tid. Om 

inte annat följer av att försäkringen upphör, 
beviljas nedsättningen för hela kalenderår 
fram till utgången av det år under vilket för-
utsättningarna för erhållande av nedsättning 
upphör. 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kan 
i syfte att utreda förutsättningarna enligt 4 
mom. använda de i 19 d § 2 mom. i lagen om 
pension för lantbruksföretagare avsedda upp-
gifter som registreras i gårdsbesöksregistret 
för företagshälsovården för lantbruksföreta-
gare. Om ett i 4 mom. avsett arbetsplatsbesök 
inte har gjorts inom fyra år sedan föregående 
arbetsplatsbesök, skall lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt för utredning av saken kon-
takta den i 7 § i lagen om företagshälsovård 
avsedda producent av företagshälsovårds-
tjänster som svarar för att ifrågavarande ar-
betsplatsbesök görs. Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt kan se till att arbetsplatsbe-
söket görs av en sakkunnig inom lantbruket, 
om producenten av företagshälsovårdstjäns-
ter ger ett uppdrag i ärendet. På arbetsplats-
besök som avses i detta moment tillämpas 
också vad som bestäms ovan i 4 mom. om 
nedsättning av försäkringspremie. 

Den i 5 mom. avsedda sakkunniga inom 
lantbruket som avlägger arbetsplatsbesöket 
skall vara en sakkunnig som avses i 3 § 1 
mom. 5 punkten i lagen om företagshälso-
vård. Den utredning över arbetsförhållandena 
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som görs om arbetsplatsbesöket skall lämnas 
in till den i 7 § i lagen om företagshälsovård 
avsedda producent av företagshälsovårds-
tjänster med vilken lantbruksföretagaren har 
ingått avtal om företagshälsovårdstjänster. På 
besöket tillämpas också vad som bestäms i 
19 d § i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare om utlämnande av uppgifter till lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt för gårds-
besöksregistret för företagshälsovården för 
lantbruksföretagare. 

På ersättning av kostnader som uppkommer 
för arbetsplatsbesök enligt 5 mom. tillämpas 
vad som bestäms i sjukförsäkringslagen 
(1224/2004) och i lagen om ersättning av sta-
tens medel för vissa kostnader för lantbruks-
företagares företagshälsovård (859/1984).  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen för-

utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.  
 

————— 
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2.  

Lag 

om ändring av 16 § i lagen om pension för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 16 § 1 

mom. 9 punkten, sådan den lyder i lag 1028/2004, som följer: 
 
 

16 § 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har 

till uppgift att sköta 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) uppgifter i anslutning till i lagen om fö-
retagshälsovård (1383/2001) avsedd före-
tagshälsovård för lantbruksföretagare, på det 

sätt som föreskrivs i denna lag samt i lagen 
om olycksfallsförsäkring för lantbruksföreta-
gare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.  
————— 

Helsingfors den 12 september 2006  

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 

1.  
 

Lag 

om ändring av 13 och 17 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 

(1026/1981) 13 § 3 mom. och 17 § 4 mom., 
sådana de lyder, 13 § 3 mom. i lag 1029/2004 och 17 § 4 mom. i lag 1043/1998, och 
fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 902/1996 och i nämnda lag 1043/1998, 

nya 5—7 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 8 mom.  
som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Till de i 1 mom. avsedda skäliga förvalt-
ningskostnaderna räknas även de kostnader 
som orsakas av skötseln av uppgifter enligt 
16 a § i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Till de i 1 mom. avsedda skäliga förvalt-
ningskostnaderna räknas även de kostnader 
som orsakas av skötseln av uppgifter enligt 
16 a § i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare och 17 § 5 mom. i denna lag.  
— — — — — — — — — — — — — — 

 
17 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den försäkringspremie som uträknats i 

enlighet med 2 och 3 mom. nedsätts med 20 
procent, om lantbruksföretagaren den 1 ok-
tober året före det år som försäkringspremi-
en avser har omfattats av företagshälsovård 
enligt lagen om företagshälsovård 
(743/1978). För att lantbruksföretagaren 
skall få nedsättning förutsätts dessutom att 
det från det besök på arbetsplatsen som av-
ses i 2 § 1 mom. 1 punkten i nämnda lag har 
förflutit högst fyra år till den ovan nämnda 
tidpunkten. Undantag från sistnämnda för-
utsättning kan göras, om högst fyra år har 
förflutit sedan lantbruksföretagaren anslöt 
sig till företagshälsovården, dock under för-
utsättning att avtal om besök på arbetsplat-
sen har gjorts, och även senare, om det vi-
sas att besöket på arbetsplatsen av orsaker 

17 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Den försäkringspremie som uträknats i 
enlighet med 2 och 3 mom. nedsätts med 20 
procent, om lantbruksföretagaren den 1 ok-
tober året före det år som försäkringspremi-
en avser har omfattats av företagshälsovård 
enligt lagen om företagshälsovård 
(1383/2001). För att lantbruksföretagaren 
skall få nedsättning förutsätts dessutom att 
det från det arbetsplatsbesök som avses i 
12 § 1 mom. 1 punkten i nämnda lag har 
förflutit högst fyra år till den ovan nämnda 
tidpunkten. Undantag från sistnämnda för-
utsättning kan göras, om högst fyra år har 
förflutit sedan lantbruksföretagaren anslöt 
sig till företagshälsovården, dock under för-
utsättning att avtal om arbetsplatsbesök har 
gjorts, och även senare, om det visas att ar-
betsplatsbesöket av orsaker som inte är be-



 RP 132/2006 rd 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

11

som inte är beroende av lantbruksföretaga-
ren inte har kunnat ske inom nämnda tid. 
Om inte annat följer av att försäkringen 
upphör, beviljas nedsättningen för hela ka-
lenderår fram till utgången av det år under 
vilket förutsättningarna för erhållande av 
nedsättning upphör.  

 

roende av lantbruksföretagaren inte har 
kunnat ske inom nämnda tid. Om inte annat 
följer av att försäkringen upphör, beviljas 
nedsättningen för hela kalenderår fram till 
utgången av det år under vilket förutsätt-
ningarna för erhållande av nedsättning upp-
hör. 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
kan i syfte att utreda förutsättningarna en-
ligt 4 mom. använda de i 19 d § 2 mom. i 
lagen om pension för lantbruksföretagare 
avsedda uppgifter som registreras i gårds-
besöksregistret för företagshälsovården för 
lantbruksföretagare. Om ett i 4 mom. avsett 
arbetsplatsbesök inte har gjorts inom fyra 
år sedan föregående arbetsplatsbesök, skall 
lantbruksföretagarnas pensionsanstalt för 
utredning av saken kontakta den i 7 § i la-
gen om företagshälsovård avsedda produ-
cent av företagshälsovårdstjänster som sva-
rar för att ifrågavarande arbetsplatsbesök 
görs. Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt kan se till att arbetsplatsbesöket görs 
av en sakkunnig inom lantbruket, om pro-
ducenten av företagshälsovårdstjänster ger 
ett uppdrag i ärendet. På arbetsplatsbesök 
som avses i detta moment tillämpas också 
vad som bestäms ovan i 4 mom. om ned-
sättning av försäkringspremie. 

Den i 5 mom. avsedda sakkunniga inom 
lantbruket som avlägger arbetsplatsbesöket 
skall vara en sakkunnig som avses i 3 § 1 
mom. 5 punkten i lagen om företagshälso-
vård. Den utredning över arbetsförhållan-
dena som görs om arbetsplatsbesöket skall 
lämnas in till den i 7 § i lagen om företags-
hälsovård avsedda producent av företags-
hälsovårdstjänster med vilken lantbruksfö-
retagaren har ingått avtal om företagshäl-
sovårdstjänster. På besöket tillämpas också 
vad som bestäms i 19 d § i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare om utlämnan-
de av uppgifter till lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt för gårdsbesöksregistret för 
företagshälsovården för lantbruksföretaga-
re. 

På ersättning av kostnader som uppkom-
mer för arbetsplatsbesök enligt 5 mom. till-
lämpas vad som bestäms i sjukförsäkrings-
lagen (1224/2004) och i lagen om ersätt-
ning av statens medel för vissa kostnader 
för lantbruksföretagares företagshälsovård 



 RP 132/2006 rd 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

12

(859/1984).  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2007. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft.  

——— 
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2. 
 

Lag 

om ändring av 16 § i lagen om pension för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/1969) 16 § 1 

mom. 9 punkten, sådan den lyder i lag 1028/2004, som följer: 
 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

16 § 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har 

till uppgift att sköta 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) uppgifter i anslutning till i lagen om fö-
retagshälsovård (1383/2001) avsedd före-
tagshälsovård för lantbruksföretagare, på 
det sätt som föreskrivs i denna lag.  
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

16 § 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har 

till uppgift att sköta 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) uppgifter i anslutning till i lagen om fö-
retagshälsovård (1383/2001) avsedd före-
tagshälsovård för lantbruksföretagare, på 
det sätt som föreskrivs i denna lag samt i 
lagen om olycksfallsförsäkring för lant-
bruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2007.  

——— 
 

 
 

 


