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Lag

Nr 723

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

Given i Helsingfors den 23 augusti 2002

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 56, 56 a, 65 a
och 65 b §, av dessa lagrum 56 a § sådan den lyder i lag 39/1988 samt 65 a och 65 b § sådana
de lyder i lag 1204/1996,
ändras 30 § 1 mom., 30 a, 30 b, 37, 38 d och 39 §, 47 § 3 mom., 53 § 6 mom., 53 c §
2 och 6 mom., 53 g § 3 mom. samt 55, 64, 64 a, 64 b och 65 §,
av dessa lagrum 30 § 1 mom. och 47 § 3 mom. sådana de lyder i lag 483/2001, 30 a, 30
b, 37, 64, 64 a, 64 b och 65 §, sådana de lyder i nämnda lag 1204/1996, 38 d § sådan den
lyder i lag 1086/1996, 39 § sådan den lyder i lagarna 738/1966, 495/1995 och 526/1981, 53 §
6 mom. sådant det lyder i lag 297/1999 samt 53 c § 2 och 6 mom. och 53 g § 3 mom. sådana
de lyder i lag 893/1994, samt
fogas till 8 § ett nytt 3 mom., till 12 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar
1204/1996 och 483/2001, ett nytt 6 mom., till lagen nya 30 c och 30 d §, till 31 §, sådan den
lyder i nämnda lag 1204/1996, ett nytt 3 mom., till 41 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag
1642/1992 och i nämnda lag 1204/1996, ett nytt 6 mom., till lagen en ny 45 § i stället för
den 45 § som upphävts genom nämnda lag 1204/1996, till 53 §, sådan den lyder i nämnda
lagar 526/1981, 893/1994, 297/1999 och 483/2001 ett nytt 7 mom. samt till lagen nya 64 c—64
i § som följer:

8 §
— — — — — — — — — — — — —
Arbetarskyddsmyndigheten skall övervaka
att arbetsgivarna uppfyller sin försäk-
ringsplikt enligt denna lag. Arbetarskydds-

myndigheten skall för vidtagande av de
åtgärder som nämns i 36 § utan dröjsmål
underrätta Olycksfallsförsäkringsanstalternas
Förbund om försummelser som gäller försäk-
ringsplikten.
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RSv 88/2002
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12 §
— — — — — — — — — — — — —
Arbetsgivaren skall betala ersättning enligt
1 och 2 mom. utan dröjsmål efter det att
försäkringsanstalten genom ett beslut har
ansett att olycksfallet skall ersättas enligt
denna lag.

30 §
I de fall där staten är ersättningsskyldig
med anledning av olycksfall i arbete eller
yrkessjukdom skall ersättningen betalas av
Statskontoret. Angående Statskontoret gäller
då i tillämpliga delar vad som i denna lag
bestäms om försäkringsanstalter. På Statskon-
toret tillämpas dock inte 29 § 3 mom., 41 b
§ 2 och 4—6 mom. eller 64 h § 1 och 2 mom.
— — — — — — — — — — — — —

30 a §
Olycksfallsförsäkringsanstalternas För-
bund sköter de uppgifter som förutsätts av
samarbetet mellan försäkringsanstalter vilka
bedriver försäkring enligt denna lag.
Utöver vad som i denna eller någon annan
lag bestäms om uppgifterna skall Olycksfalls-
försäkringsanstalternas Förbund
1) i anslutning till olycksfalls- och yrkess-
jukdomsärenden sköta de uppgifter som för-
säkringsanstalten på bonings- eller vistelseor-
ten skall handha enligt internationella författ-
ningar om social trygghet,
2) i anslutning till olycksfalls- och yrkes-
sjukdomsärenden vara kontaktorgan enligt
sådana avtal om social trygghet som är
bindande för Finland samt delta i förhand-
lingar om dessa avtal mellan Finland och
andra stater,
3) meddela försäkringsanstalterna anvis-
ningar om verkställigheten av försäkring
enligt denna lag,
4) utföra uppgifter i samband med beräk-
ning, debitering och redovisning av sådana
förhöjningar och ersättningar som avses i 60 §
6 mom.,
5) sörja för att hos försäkringsanstalterna
tas ut medel för täckande av olycksfallsnämn-
dens kostnader,
6) för utjämnande av stora skador fungera
som gemensamt organ för de försäkringsan-
stalter som så önskar,

7) informerar om försäkringen enligt denna
lag.
När Olycksfallsförsäkringsanstalternas

Förbund sköter verkställighetsuppgifter enligt
denna lag iakttas i tillämpliga delar lagen om
förvaltningsförfarande (598/1982), språkla-
gen (148/1992) och lagen om användning av
samiska hos myndigheter (516/1991). När
förbundet handhar ärenden som gäller ersätt-
nings- och försäkringsplikt enligt denna lag
iakttas dessutom det som i denna lag bestäms
om försäkringsanstalter.

30 b §
Olycksfallsförsäkringsanstalternas För-

bund har ett allmänt möte och en styrelse,
vilka är förbundets organ. Förbundets verk-
samhet leds av verkställande direktören, som
är underställd styrelsen. I förbundet finns
dessutom en ersättningsnämnd för olycksfall-
särenden.
Styrelsen för Olycksfallsförsäkringsanstal-

ternas Förbund har högst 13 ordinarie med-
lemmar. Högst sju av dem företräder Olycks-
fallsförsäkringsanstalternas Förbunds med-
lemsanstalter samt tre arbetsgivarnas och tre
arbetstagarnas och tjänstemännens viktigaste
centralorganisationer. Styrelsen väljer inom
sig en ordförande, och valet fastställs av
social- och hälsovårdsministeriet. Till styrel-
sen hör dessutom högst fem ersättare, av vilka
en skall företräda de viktigaste arbetsgivar-
centralorganisationerna, en de viktigaste ar-
betstagar- och tjänstemannacentralorganisa-
tionerna och en den mest representativa
organisationen för bevakning av lantbruksfö-
retagarnas ekonomiska intressen.
Samtliga försäkringsanstalter som bedriver

försäkring enligt denna lag skall höra till
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund
och delta i kostnaderna för dess uppgifter, så
som bestäms i denna lag. Till Olycksfalls-
försäkringsanstalternas Förbund hör dess-
utom Statskontoret och lantbruksföretagarnas
i lagen om olycksfallsförsäkring för lant-
bruksföretagare avsedda olycksfallsförsäk-
ringsanstalt. Statskontoret deltar i Olycksfall-
sförsäkringsanstalternas Förbunds verksam-
het och kostnader endast till den del dessa
hänför sig till verkställigheten av Statskon-
torets uppgifter enligt denna lag. I fråga om
lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkrings-
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anstalts deltagande i Olycksfallsförsäkring-
sanstalternas Förbunds verksamhet och kost-
nader bestäms särskilt genom lag.
Närmare bestämmelser om Olycksfallsför-
säkringsanstalternas Förbunds förvaltning
och uppgifter ges i förbundets stadgar, som
fastställs av social- och hälsovårdsministeriet.

30 c §
Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden
har till uppgift att främja ett enhetligt
ersättningsförfarande i enlighet med denna
lag genom att ge allmänna anvisningar och
utlåtanden. Nämnden ger dessutom Olycks-
fallsförsäkringsanstalternas Förbund utlåtan-
den i ärenden som gäller försäkringsplikten
enligt denna lag.
En försäkringsanstalt skall innan den avgör
ett ersättningsärende som grundar sig på
denna lag be ersättningsnämnden för olycks-
fallsärenden om ett utlåtande om beslutsför-
slaget, i fall ärendet gäller en principiell
medicinsk eller rättslig fråga eller om det
annars med tanke på en enhetlig ersättnings-
praxis är nödvändigt att behandla ärendet i
nämnden. Olycksfallsförsäkringsanstalternas
Förbund skall be nämnden om utlåtande även
i sådana ärenden som avses i 11 a § och som
gäller tillämpningen av denna lag. Genom
förordning av social- och hälsovårdsministe-
riet utfärdas närmare bestämmelser om de
ärenden i vilka ett utlåtande av nämnden skall
begäras.
En försäkringsanstalt har rätt att be nämn-
den om ett utlåtande även i andra ärenden än
förslag till ersättningsbeslut som avses i 2
mom. Även en besvärsinstans enligt denna
lag kan vid behandlingen av ett besvärsärende
begära nämndens utlåtande om tillämpnings-
praxisen.

30 d §
Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden
har en ordförande, tre juristmedlemmar, fyra
arbetsmarknadsmedlemmar, fem medicinskt
sakkunniga och ett behövligt antal ersättare,
som social- och hälsovårdsministeriet utser
för högst tre år i sänder. Medlemmarna skall
vara förtrogna med lagstiftningen om olycks-
fallsförsäkring och yrkessjukdomar. Ordfö-
randen och juristmedlemmarna skall ha avlagt

juris kandidatexamen. De medicinskt sakkun-
niga skall vara i Finland legitimerade läkare
som är förtrogna med försäkringsmedicin.
Till ordförande i ersättningsnämnden för

olycksfallsärenden utses en medlem som
företräder social- och hälsovårdsministeriet.
Juristmedlemmarna och två av de medicinskt
sakkunniga samt deras ersättare utses på
förslag av Olycksfallsförsäkringsanstalternas
Förbund. Av arbetsmarknadsmedlemmarna
utses två på förslag av arbetsgivarnas och två
på förslag av arbetstagarnas och tjänstemän-
nens viktigaste centralorganisationer. Av ar-
betsmarknadsmedlemmarnas ersättare utses
hälften på förslag av arbetsgivarnas och
hälften på förslag av arbetstagarnas och
tjänstemännens viktigaste centralorganisatio-
ner. Av de medicinskt sakkunniga utses en på
förslag av arbetsgivarnas och en på förslag av
arbetstagarnas och tjänstemännens viktigaste
centralorganisationer. Nämnden, som också
kan arbeta indelad i sektioner, utser ett
behövligt antal vice ordförande bland sina
juristmedlemmar.
Blir ordföranden, en medlem, en medi-

cinskt sakkunnig eller en ersättare i ersätt-
ningsnämnden för olycksfallsärenden perma-
nent förhindrad att sköta sina uppgifter, skall
social- och hälsovårdsministeriet i dennes
ställe för den återstående mandatperioden utse
en ny ordförande, medlem, medicinskt sak-
kunnig eller ersättare, med beaktande av
bestämmelserna i 1 och 2 mom.
Behandlingen av utlåtandeärenden i nämn-

den är skriftlig och i fråga om behandlingen
iakttas i tillämpliga delar lagen om förvalt-
ningsförfarande, språklagen och lagen om
användning av samiska hos myndigheter.
Genom förordning av statsrådet bestäms om
hur ärenden avgörs i nämnden, om nämndens
beslutförhet och förvaltning samt om formen
för nämndens utlåtanden. Nämnden fastställer
de blanketter som skall användas vid begäran
om utlåtanden. Utgifterna för nämndens verk-
samhet hänförs till Olycksfallsförsäkringsan-
stalternas Förbunds kostnader.
Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden

har rätt att utan hinder av sekretessbestäm-
melserna och andra begränsningar som gäller
erhållande av uppgifter få de uppgifter av en
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försäkringsanstalt och Olycksfallsförsäkrings-
anstalternas Förbund som de förfogar över
och som är nödvändiga för avgörande av ett
utlåtandeärende.
I fråga om sekretess för nämndens hand-
lingar som har samband med verkställigheten
av denna lag samt rätten att ta del av en
handling gäller i tillämpliga delar det som
bestäms i 64 h § och i 3 kap. lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999). Över ett beslut av nämnden i ett
ärende som gäller rätt att ta del av en handling
får besvär anföras hos en i 12 § förvaltnings-
processlagen (586/1996) avsedd behörig för-
valtningsdomstol på det sätt förvaltningspro-
cesslagen föreskriver.

31 §
— — — — — — — — — — — — —
När försäkringsanstalten beviljar en för-
säkring skall den ge försäkringstagaren en i
24 § 1 mom. personuppgiftslagen (523/1999)
avsedd utredning om behandlingen av den
skadades personuppgifter i anslutning till ett
ersättningsärende enligt denna lag.

37 §
Arbetsgivaren är skyldig att vid tecknande
av försäkring samt därefter årligen ge för-
säkringsanstalten för fastställande av försäk-
ringspremien och skötseln av försäkringen
nödvändiga uppgifter om sin bransch, mäng-
den arbete som arbetsgivaren låtit utföra,
utbetalda löner för varje art av arbete samt om
företagets ägarförhållanden. Genom förord-
ning av statsrådet kan närmare bestämmelser
utfärdas om uppgifternas innehåll samt om
när och i vilken form uppgifterna skall
lämnas.
Om en försäkringsanstalt inte har kunnat
fastställa arbetsgivarens försäkringspremie på
grund av att arbetsgivaren har lämnat oriktiga
uppgifter eller försummat att lämna uppgifter
som behövs för fastställandet av försäkrings-
premien, har försäkringsanstalten rätt att
utifrån ett uppskattat ansvar hos arbetsgivaren
ta ut en skälig försäkringspremie till högst det
fyrfaldiga beloppet för den tid som försum-
melsen eller de oriktiga uppgifterna gäller.

38 d §
Olycksfallsförsäkringsanstalternas För-

bund har efter det att ett försäkringsbolag
försatts i likvidation eller konkurs rätt att utan
hinder av sekretessbestämmelserna och andra
begränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter få den information av försäkringsbola-
gets administrations- eller konkursbo som
förbundet behöver för att kunna sköta sina
uppgifter enligt 38 a—38 c §.

39 §
En arbetstagare som drabbats av olycksfall

skall genast lämna ett meddelande om detta
till arbetsgivaren eller dennes företrädare,
som på begäran skall utfärda bevis över
meddelandet. Arbetsgivaren skall utan dröjs-
mål till försäkringsanstalten anmäla ett
olycksfall som kommit till arbetsgivarens
kännedom och med anledning av vilket
försäkringsanstalten kan vara ersättningsskyl-
dig enligt denna lag. Anmälan skall göras på
en blankett enligt formulär som godkänts av
Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund.
I olycksfallsanmälan skall anges
1) namnet på den som skadats vid olycks-

fallet, personbeteckning och andra individua-
liserings- och kontaktuppgifter som är nöd-
vändiga för ersättningshandläggningen,
2) arbetsgivarens namn och kontaktuppgif-

ter,
3) uppgifter om olycksfallets art, platsen

och tidpunkten för olycksfallet, förhållanden
under vilka olycksfallet inträffat och orsa-
kerna till det,
4) uppgifter om den skadades arbete och

om det vederlag som betalats för det,
5) uppgifter om den skadades arbete i andra

anställningsförhållanden eller som företagare
i den mån arbetsgivaren har kännedom om
dem, samt
6) andra jämförbara uppgifter som är

nödvändiga för behandlingen av ersättnings-
ärendet, för statistikföring och forskning som
avses i 64 § samt i övrigt för verkställigheten
av denna lag.
Närmare bestämmelser om de uppgifter

som skall anges i olycksfallsanmälan kan
utfärdas genom förordning av statsrådet.
Arbetsgivaren skall utan dröjsmål till po-

lisen anmäla ett olycksfall i arbetet som har
lett till döden eller svår skada. Polisen skall
utan dröjsmål verkställa undersökning på
olycksplatsen. Arbetsgivaren eller dennes
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företrädare skall kallas till undersökningen.
Om polisundersökningen skall även uppgift
ges till behörig arbetarskyddsmyndighet samt
till den som skadats vid olycksfallet eller
dennes företrädare. En kopia av undersök-
ningsprotokollet skall ges till försäkringsan-
stalten och den som begärt undersökningen
samt på begäran till parterna.

41 §
— — — — — — — — — — — — —
En läkare skall ge utlåtande om skada eller
sjukdom som orsakats av olycksfall i arbetet
eller yrkessjukdom på en blankett enligt
formulär som godkänts av Olycksfallsförsäk-
ringsanstalternas Förbund.

45 §
Den som får olycksfallspension, menersätt-
ning och familjepension enligt denna lag skall
på försäkringsanstaltens begäran och på egen
bekostnad årligen tillställa försäkringsanstalt-
en ett av en befolkningsregistermyndighet
givet intyg eller annan tillförlitlig utredning
över att han eller hon varit vid liv under den
tid för vilken ersättning betalas. Försäkrings-
anstalten kan också kräva att den som får
efterlevandepension på motsvarande sätt till-
ställer anstalten ett av en befolkningsregis-
termyndighet givet intyg eller annan tillför-
litlig utredning över att han eller hon inte har
ingått nytt äktenskap eller att förutsättnin-
garna för utbetalning av efterlevandepension
har upphört med stöd av 23 d § 2 mom.
Den som får ersättning enligt denna lag
skall omedelbart underrätta försäkringsan-
stalten om följande förändringar i förhållan-
dena som påverkar ersättningen:
1) den som får olycksfallspension att
arbetsförmågan förbättrats och att arbetsin-
satsen och arbetsinkomsterna ökat,
2) den som får efterlevandepension faktorer
som enligt 23 d § 2 mom. kan leda till att
efterlevandepensionen dras in,
3) den som enligt andra meningen i 23 b
§ 1 mom. får barnpension att studierna eller
utbildningen upphört innan personen i fråga
fyllt 25 år,
4) den som får mentillägg att ett sådant
hjälpbehov eller exceptionellt men som avses
i 20 § avtagit, samt
5) den som får rehabilitering enligt denna

lag och lagen om rehabilitering som ersätts
enligt lagen om olycksfallsförsäkring att
rehabiliteringen avbrutits.

47 §
— — — — — — — — — — — — —
Ersättningen betalas på försäkringsanstal-

tens bekostnad in på ett av ersättningstagaren
uppgivet konto i ett penninginstitut som är
verksamt i Finland. Ersättningen kan dock
betalas också på annat sätt, om det inte är
möjligt att betala in det på ett konto eller om
ersättningstagaren anger någon orsak som
försäkringsanstalten godkänner.
— — — — — — — — — — — — —

53 §
— — — — — — — — — — — — —
Vid behandlingen av ärenden i olycks-

fallsnämnden tillämpas förvaltningsprocess-
lagen, om inte något annat bestäms särskilt.
För att ett ärende skall kunna utredas hålls vid
behov muntlig behandling i olycksfallsnämn-
den på det sätt som bestäms i 37 § förvalt-
ningsprocesslagen. På muntlig behandling
tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång
(945/1984). I ärenden där tystnadsplikt gäller
eller i vilka olycksfallsnämnden har beslutat
att de skall behandlas inom stängda dörrar på
den grund att offentlig behandling kunde
medföra särskild olägenhet för en part skall
muntlig behandling ske inom stängda dörrar.
Närmare bestämmelser om olycks-

fallsnämnden och kostnaderna för denna
utfärdas genom förordning av statsrådet.

53 c §
— — — — — — — — — — — — —
Om försäkringsanstalten inte kan ändra det

överklagade beslutet så som anges i 1 mom.,
skall den inom 30 dagar efter besvärstidens
utgång sända besvärsskrivelsen, de handling-
ar som gäller besvärsärendet och sitt utlåtande
till olycksfallsnämnden eller, om besvären
avser olycksfallsnämndens beslut, till försäk-
ringsdomstolen. Försäkringsanstalten kan då
genom ett interimistiskt beslut ändra sitt
tidigare beslut till den del den bifaller ett
yrkande som framförts i besvären. Om
ärendet redan har sänts till besvärsinstansen
skall försäkringsanstalten genast meddela
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besvärsinstansen ändringen av beslutet. En
försäkringsanstalts interimistiska beslut får
inte överklagas.
— — — — — — — — — — — — —
På en försäkringsanstalts, olycksfallsnämn-
dens och försäkringsdomstolens beslut skall
antecknas det datum då beslutet har postats
samt mottagarens namn och adress. Ändrings-
sökanden anses ha fått del av beslutet den
sjunde dagen efter den dag då beslutet
postades under den adress ändringssökanden
hade uppgett, om inte något annat visas.

53 g §
— — — — — — — — — — — — —
En grundlöst utbetald ersättning får återk-
rävas också genom kvittning mot andra
framtida ersättningsposter än sådana som
avses i 63 § 1 mom. andra meningen. Utan
ersättningstagarens samtycke får dock inte
från den ersättningspost som var gång skall
betalas dras av mer än en sjättedel av den del
av ersättningen som återstår då på ersätt-
ningsposten verkställts förskottsinnehållning
enligt lagen om förskottsuppbörd
(1118/1996) eller innehållits källskatt enligt
lagen om beskattning av begränsat skattskyl-
dig för inkomst och förmögenhet (627/1978).

55 §
Om en arbetsgivare, arbetsgivarens före-
trädare eller en person som tecknat en
försäkring enligt 57 § 1 mom. uppsåtligen
underlåter att lämna uppgifter enligt 37 och
64 a § eller uppsåtligen lämnar felaktiga
uppgifter skall denne, om inte gärningen med
hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt
andra omständigheter som har samband med
den, bedömd som en helhet är ringa eller om
inte strängare straff för gärningen föreskrivs
någon annanstans i lag, för brott mot skyl-
digheten att lämna uppgifter enligt lagen om
olycksfallsförsäkring dömas till böter.
En arbetsgivare eller dennes företrädare
som uppsåtligen försummar arbetsgivarens
försäkringsplikt enligt denna lag eller upp-
såtligen låter bli att utan dröjsmål göra i 39 §
1 mom. nämnd olycksfallsanmälan eller i 4
mom. i samma paragraf nämnd anmälan till
polisen skall, om inte gärningen med hänsyn
till sin menlighet och skadlighet samt andra
omständigheter som har samband med den,

bedömd som en helhet är ringa eller om inte
strängare straff för gärningen föreskrivs nå-
gon annanstans i lag, för brott mot arbets-
givarens skyldigheter enligt lagen om olycks-
fallsförsäkring dömas till böter. I fråga om
brott mot tystnadsplikt gäller 35 § lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet.
I 1 och 2 mom. avses med
1) arbetsgivare den som låter utföra arbete

i ett anställningsförhållande eller i ett tjänste-
förhållande eller en därmed jämförbar offent-
ligrättslig anställning samt den som faktiskt
utövar den beslutanderätt som hör till arbets-
givaren,
2) arbetsgivarens företrädare en medlem i

ett lagbestämt eller annat beslutande organ
hos en juridisk person som är arbetsgivare
samt den som i arbetsgivarens ställe leder
eller övervakar arbetet.
Till straff för en arbetsgivares eller dennes

företrädares förfarande som är straffbart
enligt denna paragraf döms den mot vars
förpliktelser gärningen eller försummelsen
strider. Vid bedömningen av detta skall
beaktas dennes ställning, arten och omfatt-
ningen av hans eller hennes uppgifter och
befogenheter samt även i övrigt hans eller
hennes andel i att den lagstridiga situationen
uppkommit och fortgått.

64 §
Olycksfallsförsäkringsanstalternas För-

bund skall föra statistik över olycksfall i
arbetet och yrkessjukdomar samt göra under-
sökningar som främjar förebyggandet av
olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, ut-
redningar om förebyggande insatser och deras
effekter samt undersökningar om sambandet
mellan försäkringspremierna och risken för
olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom. För-
bundet kan också göra andra undersökningar
och kalkyler som behövs för verkställigheten,
uppföljningen och utvecklandet av denna lag.
För förebyggande av olycksfall i arbetet

och för verkställighet och utveckling av denna
lag för Olycksfallsförsäkringsanstalternas
Förbund register över olycksfall i arbetet och
yrkessjukdomar som avses i denna lag,
yrkessjukdomslagen (1343/1988) och lagen
om olycksfallsersättning för statstjänstemän
(449/1990) samt över försäkringar och ersätt-
ningar enligt denna lag (register över olycks-
fall i arbetet och yrkessjukdomar).
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För verkställighet av de uppgifter som
avses i 1 mom. skall varje försäkringsanstalt
och Statskontoret utan hinder av sekretess-
bestämmelserna och andra begränsningar som
gäller erhållande av uppgifter kalenderårsvis
lämna Olycksfallsförsäkringsanstalternas
Förbund behövliga uppgifter om
1) arten och omfattningen av det arbete
som försäkringstagaren låtit utföra, de löner
som anmälts för försäkringen samt de debi-
terade försäkringspremierna,
2) försäkringstagarens bransch och hemort,
3) försäkringspremiesystemet,
4) tidpunkten och platsen för ett olycksfall
samt de förhållanden under vilka olycksfallet
inträffat och orsakerna till det,
5) tidpunkten då en yrkessjukdom framträtt
och exponeringsförhållandena samt orsakerna
till exponeringen,
6) arten av den skada eller yrkessjukdom
som olycksfallet orsakat,
7) det arbete som den skadade utförde,
8) de ersättningar som betalas ur försäk-
ringen, särskilt för varje ersättningstagare och
varje ersättningsslag,
9) faktorer som inverkar på ersättningens
storlek, och
10) försäkringsgrenen.
Olycksfallsförsäkringsanstalternas För-
bund har rätt att utöver uppgifterna i 2 mom.
utan hinder av sekretessbestämmelserna och
andra begränsningar som gäller erhållande av
uppgifter av försäkringsanstalten och Stats-
kontoret på begäran få även andra uppgifter
som behövs för undersökningar och kalkyler
enligt 1 mom. Olycksfallsförsäkringsanstal-
ternas Förbund har rätt att även av Institutet
för arbetshygien, arbetarskyddsmyndigheten
och polisen få sådana uppgifter om orsakerna
till och följderna av olycksfall i arbetet och
yrkessjukdomar som behövs för de under-
sökningar och kalkyler som avses i 1 mom.
Innan förbundet fattar beslut om vilka upp-
gifter som skall samlas in på basis av
uppgiftsskyldigheten och om vilka tidsfrister
och procedurer som skall tillämpas då upp-
gifterna lämnas, skall det samråda med
uppgiftslämnarna.
De uppgifter som avses i 3 mom. 1—3
punkten skall ges särskilt för varje försäkring
samt uppgifterna i 4—10 punkten särskilt för
varje skada och specificerade med hjälp av

den skadades personbeteckning. Även de
uppgifter som avses i 4 mom. skall på begäran
ges specificerade med hjälp av den skadades
personbeteckning.
Utöver det som i övrigt bestäms om

hemlighållande av uppgifter skall de person-
uppgifter som erhållits för uppdrag som avses
i 1 mom. hållas hemliga och får inte användas
eller lämnas ut för att användas när beslut som
gäller den försäkrade fattas med undantag för
fall enligt 64 d § 3 punkten. I övrigt tillämpas
personuppgiftslagen på behandlingen av per-
sonuppgifter.
Närmare bestämmelser om innehållet i de

uppgifter som avses i denna paragraf samt om
hur och när uppgifterna skall ges in kan
utfärdas genom förordning av statsrådet.

64 a §
En försäkringsanstalt, Olycksfallsförsäk-

ringsanstalternas Förbund och en besvärsin-
stans enligt denna lag har utan hinder av
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter rätt
att
1) av en försäkrings- och pensionsanstalt

som verkställer lagbestämd försäkring och av
myndigheter och andra instanser på vilka
tillämpas lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet få de uppgifter om arbets-
tagarens arbetsförhållanden, företagsverk-
samhet och inkomster, förmåner som utbetalts
och andra faktorer som är nödvändiga för
avgörandet av ett anhängigt ärende eller som
annars är nödvändiga vid verkställigheten av
uppgifter som föreskrivs i denna lag, i avtal
om social trygghet som är bindande för
Finland eller i internationella författningar om
social trygghet,
2) av arbetsgivaren få de uppgifter om

olycksfallet, de förhållanden under vilka
olycksfallet inträffat, orsakerna och följderna,
arbetstagarens arbete, arbetsgivarens vederlag
till arbetstagaren och grunderna för dem samt
även andra uppgifter som är nödvändiga för
avgörandet av ett anhängigt ärende eller som
annars är nödvändiga vid verkställigheten av
uppgifter som föreskrivs i denna lag, i avtal
om social trygghet som är bindande för
Finland eller i andra internationella författ-
ningar om social trygghet,
3) av läkare och andra yrkesutbildade
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personer som avses i lagen om yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården
(559/1994), av sådana verksamhetsenheter för
hälso- och sjukvården som avses i 2 § 4
punkten lagen om patientens ställning och
rättigheter (785/1992) samt av den som
verkställer rehabiliteringen av den skadade
och andra verksamhetsenheter för hälso- och
sjukvården, socialserviceproducenter eller
vårdinrättningar på begäran få utlåtanden och
övriga nödvändiga uppgifter om den skadades
journalhandlingar, hälsotillstånd, arbetsför-
måga, vård och rehabilitering.
När till arbetsgivaren lämnas en begäran
om uppgifter som behövs för behandlingen av
arbetstagarens ersättningsärende, får till ar-
betsgivaren utan arbetstagarens samtycke ges
endast de sekretessbelagda uppgifter om
arbetstagaren som är nödvändiga för att
specificera de uppgifter som behövs i ersätt-
ningsärendet och för avgörandet av ersätt-
ningsärendet.

64 b §
En försäkringsanstalt och Olycksfallsför-
säkringsanstalternas Förbund har rätt att i
arbetsgivarens handlingar granska riktigheten
av de uppgifter som omfattas av arbetsgiva-
rens skyldighet enligt denna lag att lämna
uppgifter. En försäkringsanstalt och Olyks-
fallsförsäkringsanstalternas Förbund har rätt
att få handräckning av polisen och övriga
myndigheter för att få de ovan avsedda
uppgifterna.
En försäkringsanstalt, Olycksfallsförsäk-
ringsanstalternas Förbund och en besvärsin-
stans enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt
få de uppgifter som de enligt denna lag har
rätt att få. Om de i 64 a § 1 mom. avsedda
uppgifterna behövs i en viss form och detta
förorsakar den som lämnar ut uppgifterna
betydande merkostnader, skall kostnaderna
dock ersättas. Dessutom har en yrkesutbildad
person som avses i lagen om yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården rätt att
få skälig ersättning för utlåtanden som ges på
basis av den skyldighet att lämna uppgifter
som föreskrivs i 64 a § 1 mom. 3 punkten.

64 c §
Utöver vad som bestäms i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet har

en försäkringsanstalt och Olycksfallsförsäk-
ringsanstalternas Förbund rätt att, utan hinder
av sekretessbestämmelserna och andra be-
gränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter, ge uppgifter som grundar sig på
verkställigheten av denna lag enligt följande:
1) till behöriga myndigheter och organ får

lämnas ut uppgifter som är nödvändiga för
verkställandet av uppgifter enligt ett avtal om
social trygghet som är bindande för Finland
eller i andra internationella författningar om
social trygghet,
2) till ett ministerium, skatteförvaltningen

och anstalter eller sammanslutningar som har
hand om det lagbestämda socialförsäkrings-
systemet och som administrerar socialskydds-
förmåner som påverkas av en ersättning enligt
denna lag får i fråga om en person som fått
ersättning enligt denna lag lämnas ut person-
beteckning och övriga individualiseringsupp-
gifter, uppgifter om utbetalade ersättningar,
uppgifter om arbetsgivaren och andra härmed
jämförbara uppgifter som är nödvändiga för
sådan samkörning av personuppgifter och
annan övervakning av engångskaraktär som
görs för att utreda brott och missbruk som
riktar sig mot socialskyddet, samt till polis-
och åklagarmyndigheten ovan nämnda upp-
gifter som är nödvändiga för att utreda brott
och väcka åtal; dock inte uppgifter om
hälsotillståndet eller uppgifter som avser att
beskriva grunderna för en persons behov av
socialvård,
3) till en försäkringsanstalt som verkställer

försäkring i enlighet med denna lag, trafik-
försäkringslagen (279/1959) eller patientska-
delagen (585/1986), till Olycksfallsförsäk-
ringsanstalternas Förbund, Trafikförsäk-
ringscentralen och Patientförsäkringscentra-
len får utlämnas uppgifter om brott som
riktats mot dem i samband med verkställighe-
ten av denna lag, uppgifter om anmälda
skador och utbetalda ersättningar samt upp-
gifter om ersättningssökandenas och ersätt-
ningstagarnas personbeteckning och andra
individualiseringsuppgifter, om detta är nöd-
vändigt för att förebygga brottslighet som
riktas mot dem och om datasekretessnämnden
har beviljat tillstånd enligt 43 § personupp-
giftslagen att behandla uppgifterna.
4) till skatteförvaltningen får lämnas ut de

uppgifter som den behöver för uppfyllandet
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av övervakningsskyldigheten enligt lagen om
förskottsuppbörd, om det finns skäl att
misstänka att arbetsgivaren inte har fullgjort
sin förskottsinnehållningsskyldighet,
5) till en annan försäkringsanstalt som
idkar lagbestämd försäkring och till Olycks-
fallsförsäkringsanstalternas Förbund, Trafik-
försäkringscentralen och Patientförsäkrings-
centralen får lämnas ut uppgifter som är
nödvändiga för att utreda vilket deras ansvar
är för en och samma skada,
6) till en annan försäkringsanstalt, Olycks-
fallsförsäkringsanstalternas Förbund och den
som åsamkat skadan får lämnas ut uppgifter
som är nödvändiga för att förverkliga den
regressrätt som en försäkringsanstalt som
idkar försäkring enligt denna lag eller Olycks-
fallsförsäkringsanstalternas Förbund har,
7) till en arbetsgivare som tecknat en
försäkring enligt denna lag får för bedömning
av grunderna för försäkringspremien nödvän-
diga uppgifter lämnas ut om ersättning som
betalats ur försäkringen samt namnet på
skadade som fått ersättning, personbeteckning
och andra uppgifter som är nödvändiga för att
specificera de ersatta skadorna,
8) till en registeransvarig som bedriver
kreditupplysningsverksamhet får lämnas ut
uppgifter om en med stöd av denna lag
utsökningsbar fordran på försäkringstagaren
och den försäkringspliktige.
En försäkringsanstalt och dess ombud har
rätt att utan hinder av sekretessbestämmel-
serna och andra begränsningar som gäller
erhållande av uppgifter till ett annat företag
som hör till samma koncern som försäkrings-
anstalten, till samma i 14 b kap. lagen om
försäkringsbolag avsedda försäkringsgrupp
eller till samma i 18 kap. 6 b § 2 mom. lagen
om försäkringsbolag avsedda ekonomiska
sammanslutning samt till samma i lagen om
tillsyn över finans- och försäkringskonglome-
rat (44/2002) avsedda finans- och försäkrings-
konglomerat lämna ut sådana uppgifter som
hänför sig till verkställigheten av denna lag
och som är nödvändiga för skötseln av
uppgifterna enligt denna lag, eller om det
finns särskilda bestämmelser om detta i lag.
En försäkringsanstalt får inte i annan
verksamhet utnyttja uppgifter som hänför sig
till verkställigheten av denna lag och som
omfattas av sekretessbestämmelserna eller

andra begränsningar som gäller erhållande av
uppgifter, om det inte finns särskilda bestäm-
melser om detta i lag. Sådana uppgifter får
inte heller lämnas till försäkringsanstaltens
bolagsstämma, representantskap eller delä-
gare.
Utan hinder av vad som bestäms i 2 och 3

mom. kan dock en försäkringsanstalt till ett
annat företag som avses i 2 mom. lämna ut
och i sin övriga försäkringsverksamhet an-
vända de uppgifter om försäkringstagaren
som behövs för kundbetjäning, skötseln av
kundförhållanden och annan kundhantering.
Sådana uppgifter är den försäkringstagande
arbetsgivarens eller företagarens namn, per-
sonbeteckning, företags- och organisations-
nummer och kundbeteckning, kontaktuppgif-
ter, uppgifter om företagets ägarförhållanden
och försäkringsarrangemang enligt denna lag
och den lönesumma som ligger till grund för
dem samt sådana uppgifter i anslutning till
kundhanteringen som kan jämställas med
dessa uppgifter.

64 d §
Utöver vad som bestäms i denna eller i

någon annan lag har Olycksfallsförsäkrings-
anstalternas Förbund rätt att, utan hinder av
sekretessbestämmelserna och andra begräns-
ningar som gäller erhållande av uppgifter,
lämna ut uppgifter som erhållits av försäk-
ringsanstalten och Statskontoret med stöd av
64 § enligt följande:
1) till Statistikcentralen får lämnas ut

uppgifter om ersättningstagarens personbe-
teckning, tidpunkten och platsen för skade-
fallet, förhållandena under vilka skadefallet
inträffat och orsakerna till det, skadans eller
sjukdomens art samt uppgifter om arbetsoför-
mågans varaktighet liksom även andra upp-
gifter som baserar sig på olycksfallsanmälan
och som är nödvändiga för uppgörandet av
statistik som hör till Statistikcentralens verk-
samhetsområde och som beskriver samhälls-
förhållandena och deras utveckling,
2) till Institutet för arbetshygien får lämnas

ut i tredje meningen i 22 § 2 mom. lagen om
tillsynen över arbetarskyddet och om sökande
av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973)
nämnda uppgifter för registret över arbetsre-
laterade sjukdomar,
3) till Pensionsskyddscentralen får lämnas
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ut uppgifter om ersättning för inkomstbortfall
som beviljats av försäkringsanstalten och som
inverkar på arbetspensionstillägget.

64 e §
Om en försäkringsanstalt eller Olycksfalls-
försäkringsanstalternas Förbund lämnar enligt
denna lag erhållna uppgifter vidare med stöd
av 64 c och 64 d §, ansvarar de för att
innehållet i de uppgifter som lämnas ut
motsvarar de uppgifter som de fick av den
som gav dem.
Vad som i denna lag bestäms om tystnads-
plikt och brott mot den gäller också dem som
fått sekretessbelagda uppgifter med stöd av 64
c § 2 och 4 mom.

64 f §
Utöver vad som i lagen om offentlighet i
myndigheters verksamhet bestäms om par-
ternas rätt att få uppgifter ur en handling och
om utlämnande av uppgifter skall försäk-
ringsanstalten och Olycksfallsförsäkringsan-
stalternas Förbund på begäran och utan
dröjsmål samt med beaktande av en arbets-
tagares boningsort och övriga förhållanden
bereda arbetstagaren möjlighet att på lämpligt
sätt ta del av de handlingar i försäkringsans-
taltens och Olycksfallsförsäkringsanstalternas
Förbunds besittning som gäller arbetstagarens
ersättningsärende. Om arbetstagarens rätt att
granska uppgifter om sig själv i personregister
bestäms i personuppgiftslagen.

64 g §
Arbetsgivaren skall se till att det för
förebyggande av olycksfall och för utredning
av ersättnings- och försäkringsärenden förs en
olycksfallsförteckning. I förteckningen skall
anges den skadade arbetstagarens personbe-
teckning och andra individualiseringsuppgif-
ter, tidpunkten för olycksfallet i arbetet,
förhållanden under vilka olycksfallet i arbetet
inträffat och orsakerna till det, arbetets art, de
skador och sjukdomar som olycksfallet i
arbetet orsakat och, om möjligt, namn och
adressuppgifter i fråga om åtminstone två
personer som var närvarande när olycksfallet
inträffade samt andra för ovan nämnda
ändamål nödvändiga uppgifter.
Olycksfallsförteckningen skall utan hinder
av sekretessbestämmelserna och andra be-

gränsningar som gäller erhållande av upp-
gifter på begäran uppvisas för arbetarskydds-
myndigheten, polisen och för den av arbets-
tagarna valda arbetarskyddsfullmäktigen för
utförande av uppgifter som bestäms i lag.
Närmare bestämmelser om förande av

olycksfallsförteckning och om de uppgifter
som skall antecknas i den kan utfärdas genom
förordning av statsrådet.

64 h §
Lagen om offentlighet i myndigheternas

verksamhet tillämpas på offentligheten i
försäkringsanstaltens och Olycksfallsförsäk-
ringsanstalternas Förbunds handlingar och
verksamhet då de hänför sig till verkstäl-
ligheten av denna lag till den del som
föreskrivs i 4 § 2 mom. i nämnda lag, om inte
något annat anges i denna eller i någon annan
lag. På verkställigheten av denna lag tilläm-
pas inte 18 kap. 6, 6 b och 6 c § lagen om
försäkringsbolag eller 79 § 1 och 4—8 mom.
samt 80 § lagen om utländska försäkrings-
bolag.
På sekretessen som gäller handlingar och

sådana uppgifter i dem som erhållits eller
uppgjorts vid utförandet av uppdrag enligt
denna lag eller uppdrag som hänför sig till
verkställigheten av denna lag samt i fråga om
tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande i
fråga om uppgifter som erhållits vid utföran-
det av dessa uppdrag tillämpas 22—24 och
35 § lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet också när det inte är fråga om
handlingar och uppgifter som uppgjorts eller
erhållits för uppdrag som hör till utövandet av
offentlig makt enligt 4 § 2 mom. i nämnda
lag. Beträffande utlämnande av uppgifter
gäller härvid i tillämpliga delar 7 kap. lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
Utöver vad som bestäms i 24 § 1 mom. 20

punkten lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet är också sådana handlingar
och uppgifter sekretessbelagda som hänför sig
till verkställigheten av denna lag och som
gäller försäkringstagarens och arbetsgivarens
ekonomiska ställning.

64 i §
Utöver vad som bestäms i 29 § 3 mom.

lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet har en försäkringsanstalt och Olycks-
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fallsförsäkringsanstalternas Förbund rätt att
öppna en teknisk anslutning
1) för en sammanslutning eller inrättning
som verkställer lagbestämd försäkring, till
sådana uppgifter i sina personregister som
sammanslutningen eller inrättningen med
stöd av denna eller en annan lag har rätt att
få för verkställigheten av sina uppgifter,
2) för myndigheter eller organ som nämns
i 64 c § 1 mom. 1 punkten för utlämnande av
uppgifter som avses i nämnda punkt.
Med hjälp av en teknisk anslutning som
öppnats med stöd av denna paragraf får också
sökas sekretessbelagda uppgifter utan sam-
tycke av den vars intressen skyddas genom
sekretessen.
Innan en teknisk anslutning öppnas, skall
den som begär uppgifter lägga fram en
utredning för den som öppnar anslutningen
om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

65 §
Arbetsgivaren skall se till att denna lag,
uppgift om det försäkringsbolag som för-
säkrat arbetet och en av bolaget given, i 31 §
3 mom. avsedd utredning om behandlingen av
personuppgifter, samt uppgift om försäkring-
en innehåller i 12 § 1 mom. avsedd självrisk

hålls tillgängliga på arbetsplatsen. Arbetar-
skyddsmyndigheten skall övervaka att arbets-
givaren fullgör dessa skyldigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.
Genom denna lag upphävs
1) 3, 5, 7, 8, 10—15, 17—22 och 25 §

förordningen den 3 december 1948 om
verkställighet av lagen om olycksfallsförsäk-
ring (850/1948), av dessa 3, 5, 11 och 25 §
sådana de lyder i förordning 1314/1996, 7 och
17 § sådana de lyder delvis ändrade i för-
ordning 917/1981, 12 § sådan den lyder i
sistnämnda förordning, 13 § sådan den lyder
i nämnda förordningar 917/1981 och
1314/1996 samt 18, 19 och 22 § sådana de
lyder delvis ändrade i nämnda förordning
1314/1996,
2) 2 och 4 § förordningen den 30 december

1996 om stadgar för Olycksfallsförsäkrings-
anstalternas Förbund (1312/1996), samt
3) 1 § förordningen den 30 december 1996

om stadgar för ersättningsnämnden för
olycksfallsärenden (1313/1996).
Denna lag tillämpas även på olycksfall som

har inträffat och på yrkessjukdomar som har
framträtt före denna lags ikraftträdande.

Helsingfors den 23 augusti 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho
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Lag

Nr 724

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Given i Helsingfors den 23 augusti 2002

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare
(1026/1981) 7 § 3 mom., 9 § och 22 § 1—3 mom., av dessa lagrum 7 § 3 mom. sådant det
lyder i lag 977/1993, 9 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1274/1997 och 22 § 1 och 3 mom.
sådana de lyder i lag 1206/1996, samt
fogas till lagen en ny 8 §, i stället för den 8 § som upphävts genom lag 330/1985, samt en
ny 19 §, i stället för den 19 § som upphävts genom lag 36/1987, som följer:

7 §
— — — — — — — — — — — — —
I fråga om delfående som avses i 1 mom.
4 punkten tillämpas på motsvarande sätt 53 c
§ 6 mom. lagen om olycksfallsförsäkring.

8 §
Ansökan om ersättning enligt denna lag för
arbetsskada söks med en skadeanmälan. Lant-
bruksföretagaren skall ge in skadeanmälan till
lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkrings-
anstalt. I skadeanmälan skall anges den
skadades namn, personbeteckning och andra
individualiserings- och kontaktuppgifter. I
anmälan skall dessutom lämnas uppgift om
arbetsskadans art, förhållanden kring och
orsakerna till arbetsskadan, uppgift om annan
företagsverksamhet och den skadades arbets-
förhållanden samt andra uppgifter som är
nödvändiga för behandlingen av ersättnings-
ärendet. Närmare bestämmelser om de upp-
gifter som skall ges i skadeanmälan kan
utfärdas genom förordning av statsrådet.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer
på ansökan av lantbruksföretagarnas olycks-
fallsförsäkringsanstalt formuläret för blanket-
ten för skadeanmälan.

9 §
I fråga om sökande av ersättning, ersätt-

ningsskyldighet, ersättning, handläggning av
ersättningsärenden, förande av talan, tyst-
nadsplikt och brott mot den, rätt att erhålla
uppgifter, rätt och skyldighet att lämna
uppgifter, underställning av olycksfallsförsäk-
ringsanstaltens beslut, deltagande i kostna-
derna för olycksfallsnämndens verksamhet,
sökande av ändring i olycksfallsförsäkring-
sanstaltens beslut och i debitering av försäk-
ringspremie, olycksfallsförsäkringsanstaltens
regressrätt och återkrav av ogrundad ersätt-
ning gäller i tillämpliga delar, om inte något
annat följer av denna lag, vad som föreskrivs
i lagen om olycksfallsförsäkring, yrkessjuk-
domslagen och lagen om rehabilitering som
ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring

RP 42/2002
ShUB 13/2002
RSv 88/2002
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(625/1991). Vad som i dessa lagar föreskrivs
om arbetstagare och försäkringsanstalt tilläm-
pas på motsvarande sätt på lantbruksföreta-
gare och lantbruksföretagarnas olycksfallsför-
säkringsanstalt. På ärenden som avses i denna
lag tillämpas dock inte vad som i 14 § 1 mom.
1 punkten och 17 a § lagen om olycksfalls-
försäkring bestäms om ersättning för in-
komstbortfall som uppkommit på grund av
fysikalisk behandling eller vad som bestäms
i 30 c och 30 d § och 41 b § 2 och 4—6 mom.
i nämnda lag.
Vid bestämmande av en i annan lag
föreskriven ersättning beaktas förmånerna
enligt denna lag på samma sätt som förmå-
nerna enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

19 §
Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäk-
ringsanstalt har rätt att vid behandlingen av ett
försäkrings- eller ersättningsärende enligt
denna lag i enskilda fall använda uppgifter
som den fått för skötseln av övriga åligganden
som föreskrivits den, om det är uppenbart att
dessa uppgifter påverkar avgörandet av ären-
det och uppgifterna enligt lag skall beaktas
vid beslutsfattandet och lantbruksföretagarnas
olycksfallsförsäkringsanstalt också annars
särskilt har rätt till dessa uppgifter. Den vars
uppgifter det är fråga om skall på förhand
underrättas om att uppgifterna eventuellt
kommer att användas.

22 §
Om inte något annat följer av denna lag,
gäller i tillämpliga delar dessutom 16 och
19 § lagen om pension för arbetstagare, 16
och 17 § lagen om pension för lantbruksfö-
retagare samt 30 a och 30 b §, 55 § 1 mom.
samt 61 a, 63, 64 h och 64 i § lagen om

olycksfallsförsäkring. Lantbruksföretagarnas
olycksfallsförsäkringsanstalt är skyldig att
delta i den verksamhet som Olycksfallsför-
säkringsanstalternas Förbund bedriver och
som nämns i 30 a och 30 b § lagen om
olycksfallsförsäkring samt i kostnaderna för
denna verksamhet till den del dessa hänför sig
till verkställigheten av denna lag. Social- och
hälsovårdsministeriet fastställer på ansökan
av lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäk-
ringsanstalt de grunder enligt vilka ovan
nämnda kostnader skall räknas ut.
Vid tillämpningen av 19 § 2 mom. lagen

om pension för arbetstagare och 55 § 1 mom.
lagen om olycksfallsförsäkring jämställs lant-
bruksföretagare med en i nämnda lagar
avsedd arbetsgivare.
Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäk-

ringsanstalt skall föra och publicera statistik
över arbetsskador som avses i denna lag och
över ersättningar som utbetalas för dem.
Anstalten har rätt att utan hinder av sekre-
tessbestämmelserna och andra begränsningar
som gäller erhållande av uppgifter ge Statis-
tikcentralen uppgifter som avses i 64 d § 1
punkten lagen om olycksfallsförsäkring för
däri angivet ändamål. Närmare bestämmelser
om tillämpningen av detta moment kan
utfärdas genom förordning av statsrådet.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.
Denna lag tillämpas även på arbetsskador

som inträffat före lagens ikraftträdande.
Genom denna lag upphävs 2—5 § och 10 §

förordningen den 21 maj 1982 om olycks-
fallsförsäkring för lantbruksföretagare
(375/1982).

Helsingfors den 23 augusti 2002

Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Maija Perho

3675Nr 724



Statsrådets förordning

Nr 725

om ändring av förordningen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Given i Helsingfors den 22 augusti 2002

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,
upphävs i förordningen den 25 februari 1977 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning
(225/1977) 5, 6, 10 och 12 §,
dessa lagrum sådana de lyder, 5 och 6 § i förordning 1502/1992, 10 § i förordning 1152/1999
och 12 § i förordning 174/1995, samt
ändras 18 § 1 mom. som följer:

18 §
Till den del förverkligandet av förslaget till
dispositionsplan förutsätter att tjänster köps
av en enskild person eller en privaträttslig
sammanslutning eller stiftelse eller av en
affärsinrättning- eller annan inrättning för
vilken en sådan person, sammanslutning eller
stiftelse är huvudman, skall de utredningar
som gäller kostnaderna vara grundade på

inbegärda anbud med iakttagande i tillämp-
liga delar av vad som föreskrivs i upphand-
lingsförordningen för staten (1416/1993) eller
vad som i övrigt föreskrivs med stöd av lagen
om offentlig upphandling (1505/1992).
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 30
september 2002.

Helsingfors den 22 augusti 2002

Omsorgsminister Eva Biaudet

Regeringssekreterare Liisa Katajamäki
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Statsrådets förordning

Nr 726

om upphävande av statsrådets beslut om maximimängderna menliga ämnen i tobaks-
produkter

Given i Helsingfors den 22 augusti 2002

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,
föreskrivs:

1 §
Genom denna förordning upphävs statsrå-
det beslut av den 16 oktober 1997 om maxi-
mimängderna menliga ämnen i tobakspro-
dukter (931/1997).

2 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2004.

Helsingfors den 22 augusti 2002

Omsorgsminister Eva Biaudet

Regeringssekreterare Liisa Katajamäki
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Handels- och industriministeriets förordning

Nr 727

om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg
och äggprodukter

Given i Helsingfors den 23 augusti 2002

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 §
livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §

Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs föl-
jande direktiv av Europeiska gemenskapernas
kommission:
1) kommissionens direktiv 2002/5/EG av
den 30 januari 2002 om ändring av bilaga II
till rådets direktiv 90/642/EEG beträffande
fastställande av gränsvärden för bekämp-
ningsmedelsrester i och på vissa produkter av
vegetabiliskt ursprung, inklusive frukt och
grönsaker, och
2) kommissionens direktiv 2002/23/EG av

den 26 februari 2002 om ändring av bilagorna
till rådets direktiv 86/362/EEG, 86/363/EEG
och 90/642/EEG om fastställande av gräns-
värden för bekämpningsmedelsrester i och på
spannmål, livsmedel av animaliskt ursprung
samt vissa produkter av vegetabiliskt ur-
sprung, inklusive frukt och grönsaker.

2 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31
augusti 2002.

Helsingfors den 23 augusti 2002

Minister Jari Vilén

Överinspektör Vesa Tuomaala

Kommissionens direktiv 2002/23/EG (32002L0023); EGT nr L 064, 7.3.2002, s. 13
Kommissionens direktiv 2002/5/EG (32002L0005); EGT nr L 034, 5.2.2002, s. 7
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