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om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade
förhållanden som är jämställbara med arbete

Utfärdad i Helsingfors den 24 april 2015

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Enligt denna lag betalas ersättning för ska-

defall som inte ersätts enligt lagen om
olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
(459/2015) och som har orsakat en skada
eller sjukdom hos en person som deltar i
utbildning som ordnas i enlighet med

1) lagen om grundläggande yrkesutbild-
ning (630/1998), med undantag för sådan
annan verksamhet som nära anknyter till un-
dervisningen och som avses i 3 § 3 mom. i
den lagen,

2) lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning
(631/1998),

3) yrkeshögskolelagen (932/2014),
4) universitetslagen (558/2009),
5) lagen om grundläggande utbildning

(628/1998), med undantag för den förskole-
undervisning, förberedande undervisning före
den grundläggande utbildningen och årskur-
serna 1—6 som avses i den lagen, samt

6) gymnasielagen (629/1998).
En förutsättning för att ersättning ska beta-

las är att skadefallet har inträffat under för-
hållanden som är utmärkande för studierna
medan den studerande, i läroanstalten eller på
något annat ställe som anvisats av utbild-
nings- eller undervisningsanordnaren eller av

läroanstaltens huvudman, i enlighet med läro-
planen eller examensgrunderna deltagit i så-
dan praktisk undervisning, sådan inlärning i
arbetet, sådan arbetspraktik eller en sådan
fristående examen eller i sådan arbetslivsori-
entering i samband med grundläggande ut-
bildning som kan jämställas med arbete.

Ersättning betalas också för skadefall som
inträffar då den studerande direkt från läroan-
stalten eller bostaden färdas till eller från ett
sådant i 2 mom. avsett, av utbildnings- eller
undervisningsanordnaren eller av läroanstal-
tens huvudman anvisat ställe utanför läroan-
stalten där det ordnas arbetspraktik, inlärning
i arbetet eller arbetslivsorientering eller av-
läggs fristående examina.

Vad som föreskrivs i 1—3 mom. tillämpas
också på dem som ges utbildning i Polisyr-
keshögskolan, Räddningsinstitutet och
Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
samt på dem som ges med dessa jämställbar
annan utbildning.

2 §
Med avvikelse från 1 § tillämpas bestäm-

melserna om arbetstagare i lagen om olycks-
fall i arbetet och om yrkessjukdomar på den
som deltar i sådan arbetskraftsutbildning som
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avses i 5 kap. i lagen om offentlig arbets-
krafts- och företagsservice (916/2012), när
det är fråga om ersättningsgilla omständighe-
ter.

3 §
Vid tillämpningen av denna lag gäller i

fråga om utbildnings- eller undervisningsan-
ordnaren och läroanstaltens huvudman vad
som i lagen om olycksfall i arbetet och om
yrkessjukdomar föreskrivs om arbetsgivare.

4 §
Om inte något annat föreskrivs i denna lag

ska bestämmelserna i avdelning II i lagen om
olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
om skadefall som ska ersättas, om förmåner i
avdelning III, om hur förmåner verkställs i
avdelning IV, om försäkringsverksamhet och
försäkringspremier i avdelning V, om verk-
ställighetssystem i avdelning VII, om sö-
kande av ändring, omprövning, undanröjande
av ett beslut och återkrav i avdelning VIII
samt om utlämnande, erhållande och hemlig-
hållande av uppgifter, avgiftsfrihet för upp-
gifter, ersättning som ska betalas för uppgif-
ter om hälsotillstånd, justering av penningbe-
lopp och ersättningar med arbetspensionsin-
dex och lönekoefficient, avrundning av be-

lopp, regressrätt för försäkringsanstalten, rätt
för en försäkringsanstalt att få tillbaka full-
kostnadsavgiften av en trafikförsäkringsan-
stalt, jäv, skyldighet att bevara handlingar
och överförings- och utmätningsförbud i av-
delning IX i den lagen även tillämpas på
ärenden som behandlas med stöd av denna
lag.

Bestämmelserna i 70 § i lagen om olycks-
fall i arbetet och om yrkessjukdomar ska
tillämpas också på skadefall enligt denna lag
under en period av 28 dagar efter skadefallet.
Om skadefallet inte hindrar eller avsevärt
begränsar studierna, ska 79 § i lagen om
olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
inte tillämpas på dagpenning enligt 58 § i den
lagen.

5 §
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På skadefall som inträffat före ikraftträdan-

det av denna lag tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet, om inte något
annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Genom denna lag upphävs lagen om ersätt-
ning för skada eller sjukdom som har upp-
kommit under studierelaterade förhållanden
som är jämställbara med arbete (1318/2002).
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