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LAGSTADGAD
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
I Finland grundar sig ersättningssystemet
för arbetsolycksfall och yrkessjukdomar på
olycksfallsförsäkringslagen. Den innehåller
stadganden om försäkringsplikt och teckning
av försäkring samt ersättningsrätt, ersättningsförmåner och utbetalning av ersättningarna. Dessutom innehåller lagen bestämmelser om sökande av ändring. De viktigaste
författningarna som gäller olycksfallsförsäkringen räknas upp i slutet av denna broschyr.
Förutom olycksfallsförsäkringslagen bör arr
betsgivaren också studera den lagstadgade
olycksfallsförsäkringens allmänna villkor som
han erhåller av det egna försäkringsbolaget.
Lantbruksföretagare är försäkrade för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar enligt lagen
om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Denna lag har vissa särdrag, och tillläggsuppgifter om den kan vid behov erhållas av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
(www.mela.ﬁ).
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FÖRSÄKRINGSPLIKT
En arbetsgivare är skyldig att försäkra sina
arbetstagare för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Som arbetstagare anses envar
som med stöd av ett avtal utför arbete åt annan under dennes ledning och uppsikt och
som får vederlag för sitt arbete. Som vederr
lag anses varje förmån som har ekonomiskt
värde, till exempel penninglön, naturaförmåner och arbetsbyte.
Befriade från försäkringsplikten är:
• staten
• små arbetsgivare, i fall antalet arbetsdagar
som arbetsgivaren låtit utföra under ett kalenderår uppgår till högst 12.
Olycksfallsersättningarna till personer anställda i tjänste- eller arbetsförhållande hos staten
betalas av Statskontoret.
Om en arbetsgivare har försummat sin förr
säkringsplikt eller om han är en småarbetsgivare som är befriad från försäkringsplikten,
betalar Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund ersättningarna enligt olycksfallsförsäkringslagen till arbetstagaren. De utbetalda
ersättningarna uppbärs till ett visst i lagen
fastslaget maximibelopp av arbetsgivaren.
Dessutom är arbetsgivaren skyldig att betala
en premie som motsvarar försäkringspremien höjd till högst fyrdubbelt belopp för den
tid som försummelsen gäller om arbetsgivaren har försummat sin försäkringsplikt. Även
om inget olycksfall inträffat, uppbär Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund förhöjd
premie av arbetsgivaren efter att ha konstaterat en försummelse.
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VEM OMFATTAS AV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSLAGEN
• personer i tjänste- eller arbetsförhållande
• aktiebolags tjänsteman i ledande ställning
som antingen ensam eller tillsammans med
sina familjemedlemmar äger högst hälften av
bolagets aktiekapital
• bolagsman i ledande ställning inom öppet
bolag eller kommanditbolag, vars bestämmanderätt motsvarar i föregående punkt
nämnda äganderätt
• vid praktiska övningar elever på högstadiet
i grundskolan och gymnasister samt ﬂertalet
studerande vid yrkesutbildning
• personer som deltar i arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning
• familjevårdare enligt familjevårdarlagen
• personer som intagits på vissa vårdanstalter vid praktiskt arbete enligt anstaltens vårdprogram.
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VEM OMFATTAS INTE AV
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSLAGEN
• arbetsgivaren själv
• arbetsgivarens familjemedlem d.v.s. en
person som varaktigt tillhör arbetsgivarens
hushåll och i rätt upp- eller nedstigande led är
släkt med denne eller hans maka, eller som
är hans adoptivbarn eller adoptivförälder eller
gift med någon av dessa
• aktiebolags tjänsteman i ledande ställning,
som antingen ensam eller tillsammans med
sina familjemedlemmar äger mer än hälften
av bolagets aktiekapital
• bolagsman i ledande ställning inom öppet
bolag eller kommanditbolag, vars bestämmanderätt motsvarar i föregående punkt
nämnda äganderätt
• person som utför talkoarbete eller annat arr
bete utan vederlag.

UTLANDSARBETE
I regel gäller olycksfallsförsäkringen även då
en arbetsgivare sänder sin arbetstagare utomlands på tillfällig utlandskommendering.
Arbetstagare som företaget har anställt i ett
främmande land omfattas av det lands lagstiftning där arbetet utförs.
Om ett ﬁnskt företag anställer en utlänning
för arbete i Finland, omfattas han av den ﬁnländska olycksfallsförsäkring som företaget
tecknat för sina arbetstagare. På samma sätt
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ska en ﬁnsk arbetstagare som ett utländskt
företag anställer i Finland försäkras i Finland.
I fråga om utlandsarbetet är det alltid bra att
på förhand vända sig till sitt eget försäkringsbolag.

HUR FÖRSÄKRINGEN TECKNAS OCH UPPRÄTTHÅLLS
Försäkringsansökan
En arbetsgivare kan teckna försäkringen i en
olycksfallsförsäkringsanstalt efter eget val.
Då lagstadgad olycksfallsförsäkring tecknas
ska arbetsgivaren fylla i en ansökningsblankett. Försäkringen träder i kraft tidigast från
och med den tidpunkt då ansökan bevisligen
har överlämnats till försäkringsanstalten eller dess representant. Eftersom försäkringen måste vara i kraft när arbetet inleds, ska
ansökan göras före det. Försäkring kan inte
tecknas retroaktivt.
Det är ytterst viktigt att de i ansökan antecknade uppgifterna är klara och entydiga.
Försäkringen kan tecknas med eller utan
självrisk. I en försäkring med självrisk har
försäkringstagaren en viss självriskandel vid
varje olycksfall. Självriskens belopp är bundet
vid ArPL- lönekoefﬁcienten.
Om försäkringen inte har självrisk, utbetalar
försäkringsanstalten ersättningarna enligt lagen om olycksfallsförsäkring till fullt belopp.
För skötseln av försäkringen i praktiken skall
arbetsgivaren meddela försäkringsanstalten
löneuppgifterna inklusive naturaförmåner. I
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försäkringsansökan ska löneuppgifterna uppskattas så noggrant som möjligt på förhand.
För anmälan av de slutliga lönebeloppen sänder försäkringsanstalten arbetsgivaren en
löneuppgiftsblankett som ska fyllas i efter utgången av varje försäkringsperiod.
Fortlöpande försäkring
En olycksfallsförsäkring tecknas fortlöpande
när det är fråga om ett arbete av fortgående
karaktär. Försäkringen är då i kraft en försäkringsperiod i sänder. Försäkringsperioden är
ett kalenderår utom då försäkringen träder i
kraft under året, varvid den första försäkringsperioden omfattar tiden från försäkringens
början till följande kalenderårs utgång. Därefter fortsätter försäkringen för ett kalenderår i
sänder.
En fortlöpande försäkring och försäkringsplikten upphör om arbetsgivarföretaget upphör
med sin verksamhet eller om utförandet av
arbete på annat sätt upphör.
Försäkringstagaren ska skriftligt meddela
försäkringsbolaget om upphörandet minst
en månad före försäkringsperiodens utgång.
Försäkringstagaren kan också säga upp förr
säkringen, men i så fall försäkringen ﬂyttas till
ett annat försäkringsbolag om förutsättningarna för försäkringsplikten fortfarande ﬁnns.
En uppsägning är giltig endast om försäkringstagaren samtidigt påvisar att en ny försäkring
har tecknats i ett annat försäkringsbolag.
Uppsägningen görs på en skild överföringsansökan. Försäkringen kan sägas upp och
överföras till ett nytt försäkringsbolag vid fyra
tidsperioder om året. Försäkringstagaren kan
säga upp försäkringsavtalet att upphöra den
sista mars, juni, september eller december.
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Uppsägningen ska göras senast tre kalendermånader före ovannämnda utgångsdagar.
Om försäkringen trätt i kraft mitt under året
kan den första gången sägas upp och ﬂyttas
till ett annat försäkringsbolag först då den förr
sta försäkringsperioden upphört.
Försäkringen upphör att gälla om arbetsgivaren konstateras vara medellös vid utmätning eller om hans vistelseort är okänd. Om
arbetsgivaren försätts i konkurs övergår de
skyldigheter som grundar sig på arbetsgivarens olycksfallsförsäkring till konkursboet
från den tidpunkt då konkursen inleds.
Visstidsförsäkring
Försäkringsavtalet kan ingås för en viss tid då
det är fråga om ett bestämt, tidsmässigt begränsat arbete eller arbetsprojekt. Visstidsförr
säkringen upphör utan uppsägning det slutdatum som antecknats i försäkringsbrevet.
Försäkringsperioden är då densamma som
försäkringens giltighetstid. Om arbetet fortgår utöver den i försäkringsbrevet antecknade
tidpunkten, är försäkringen i kraft till den dag
arbetet verkligen är avslutat. Arbetsgivaren
ska dock före det slutdatum som antecknats i
försäkringsbrevet underrätta försäkringsbolaget om att arbetet fortgår.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSPREMIE
I lagen om olycksfallsförsäkring konstateras
att premiegrunderna ska uppgöras så att förr
säkringspremierna står i skälig proportion till
de kostnader som försäkringarna medför,
med beaktande av risken för olycksfall och yrr
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kessjukdomar i det arbete som försäkras.
Social- och hälsovårdsministeriet har meddelat föreskrifter om de allmänna principerna för
premiegrunder. Med stöd av dessa utarbetar
varje försäkringsbolag lämpliga premiegrunder för sin egen kundkrets. I premiegrunderr
na fastställs hur försäkringsbolagets försäkringspremier räknas ut.
Försäkringspremien fastställs på grundval
av de utbetalda lönerna och risken i arbetet.
Stora företag med en försäkringspremie på
över 24 965,84 €* och lönesumma på minst
1 872 438,17 €* ska obligatoriskt specialtarifferas. Med stöd av sina egna premiegrunder
kan försäkringsbolaget specialtariffera även
företag med premier på 8 113,90 – 24 965,84
€*. Då fastställs premienivån utgående från
de ersättningsbelopp som har utbetalats på
grund av företagets egna skadefall.
I de helindividuella försäkringsformerna beaktas både övergående och bestående ersättningar då premien för företaget fastställs.
I de halvindividuella försäkringsformerna fastställs premien för de bestående ersättningarr
na utgående från risken i arbetet och premien
för de övergående ersättningarna utifrån företagets egen skadestatistik. Premierna för
mindre företag fastställs enligt risken i arbetet. I sådana företag delas arbetena in i olika
riskklasser, och för varje riskklass fastställs
en egen premiesats.
Löneanmälan
I löneanmälan till försäkringsbolaget klassiﬁcerar arbetsgivarna lönerna per arbetstyp. Lönegrupperingen behövs för att premierna ska
kunna fastställas. Företaget betalar premien
* Vid 2009 års nivå, beloppet höjs årlige
årligen
n med
ArPL-lönekoefﬁcienten.
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årligen i förskott på basis av den uppskattade
lönesumman. Den slutliga premien uträknas
efter det att de faktiska löneuppgifterna ﬁnns
att tillgå. Om den slutliga premien avviker från
förskottspremien uppbärs skillnaden av eller
återbärs den till försäkringstagaren i form av
en utjämningspremie.
Försäkringspremien är utmätningsbar utan
dom eller beslut.
Rätt att avdra försäkringspremien
i beskattningen
De olycksfallsförsäkringspremier som arbetsgivaren betalat för sina arbetstagare är i både
stats- och kommunalbeskattningen avdragbara som kostnader för inkomstens förvärr
vande.

ARBETSGIVARENS VIKTIGASTE
SKYLDIGHETER
I olycksfallsförsäkringslagen åläggs arbetsgivaren förutom försäkringsplikten även vissa
andra förpliktelser:
• Arbetsgivaren ska omedelbart anmäla
olycksfallet/yrkessjukdomen till försäkringsanstalten då ett olycksfall drabbat arbetstagaren eller en yrkessjukdom yppat sig. Olycksfall som lett till döden eller orsakar en allvarlig
skada skall också anmälas till polisen.
• Arbetsgivaren ska årligen lämna försäkringsanstalten behövliga uppgifter för bestämmandet av försäkringspremien och skötseln
av försäkringen (löneanmälan).
• Arbetsgivaren bör föra en olycksfallsförteckning. I förteckningen ska antecknas detaljerade uppgifter om de arbetsolycksfall som
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inträffat, och på anfordran ska uppgifterna
uppvisas för vederbörande myndighet, polis
och arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatsen.
• Arbetsgivaren ska se till att olycksfallsförr
säkringslagen och uppgift om den försäkringsanstalt där olycksfallsförsäkringen har
tecknats ﬁnns synliga på arbetsplatsen.

ERSÄTTNINGSBARA SKADOR
Försäkringen ersätter arbetsolycksfall och
vissa i olycksfallsförsäkringslagen deﬁnierade
skador samt yrkessjukdomar.
Olycksfall i arbetet
Med olycksfall i arbetet avses olycksfall som
drabbat en arbetstagare i arbetet eller i förhållanden som beror på arbetet (på arbetsplatsen
eller på ett område som hör till arbetsplatsen,
under färden från bostaden till arbetsplatsen
eller tvärtom, medan han uträttar ärenden åt
arbetsgivaren) eller vid försök att skydda eller
rädda arbetsgivaren tillhörig egendom eller, i
samband med arbetsverksamheten, människoliv. På samma sätt ersätts misshandel som
inträffat i arbetet eller under förhållanden som
hänför sig till arbetet.
Yrkessjukdomar
Med yrkessjukdom avses en sjukdom som
förorsakats av fysikaliska, kemiska eller biologiska faktorer i arbetet.
För bedömning av yrkessjukdomens ersättlighet behövs ofta noggrannare uppgifter än
vid handläggning av en olycksfallsersättning.
Därför måste anmälningsblanketten fyllas i
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med speciell omsorg när det är fråga om yrr
kessjukdomar.

OLYCKSFALLSERSÄTTNINGAR
Sjukvårdskostnader
Såsom sjukvård ersätts av läkare given eller
föreskriven nödvändig vård (t.ex. läkararvoden, kostnader för röntgen, operation och
fysikalisk behandling), läkemedel och vårdarr
tiklar samt nödvändiga resekostnader som
beror på sjukvården.
Såsom sjukvård ersätts också proteser och
andra hjälpmedel som även kan bli ersatta
som rehabilitering. Ersättandet av sjukvårdskostnaderna förutsätter att sjukvården
har varit nödvändig uttryckligen på grund av
en ersättningsgill skada eller sjukdom (krav
på orsakssamband).
Arbetstagaren får sjukvård och läkemedel
kostnadsfritt när han tillställer vårdinrättningen det försäkringsintyg som hans arbetsgivare givit.
Ytterligare ersätts motiverade och nödvändiga kostnader för undersökning som görs i
syfte att utreda om skadan eller sjukdomen
har orsakats av ett olycksfall även om det
slutligen skulle visa sig att skadan inte är en
följd av olycksfallet.
Från ingången av 2005 har de lagändringar
(s.k. fullkostnadsansvar), genom vilka ersättningar för sjukvård som utbetalas med stöd
av arbetsolycksfallsförsäkringen ändrades,
trätt i kraft.
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På arbetsolycksfall som inträffat före 2005
ersätts sjukvården dock enligt de tidigare bestämmelserna. Även på olycksfall som inträffat under fritiden och som ersätts med stöd av
fritidsförsäkringar enligt 57 § 2 och 3 moment
i lagen om olycksfallsförsäkring tillämpas tidigare bestämmelser. I fråga om den skadade
arbetstagarens ställning har inga ändringar
gjorts i förfaringssätten eller annanstans.
Olycksfallet inträffat eller yrkessjukdomen
framträtt före år 2005
Enligt huvudregeln ersätts sjukvårdskostnader enligt klientavgifterna inom den offentliga
hälsovården. Kostnader för enskilt mottagningsbesök inom den privata sektorn ersätts
men vård och åtgärder inom den privata sektorn (till exempel magnetröntgen, endoskopi,
operation) ersätts bara i undantagsfall. För
utbetalning av ersättning skall då på förhand
begäras en betalningsförbindelse av försäkringsanstalten på förhand. I de fall där betalningsförbindelse inte har begärts eller försäkringsanstalten inte har givit den ersätts vården
enligt den offentliga hälsovårdens taxor.
Olycksfallet inträffat eller yrkessjukdomen
framträtt 1.1.2005 eller senare
Ersättandet av sjukvården förutsätter en betalningsförbindelse som begärts på förhand
med undantag av brådskande vård eller ett
enskilt mottagningsbesök med mindre åtgärder. Försäkringsanstalterna betalar till en
vårdinrättning inom både den offentliga och
den privata sektorn en avgift som täcker de
faktiska kostnaderna för sjukvården. Till den
skadade ersätts den offentliga sektorns klientavgift som han har betalat.
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En vårdinrättning inom den offentliga sektorn
ska anmäla till försäkringsanstalten att patientens sjukvård har inletts och begära en betalningsförbindelse för ersättandet av vården.
Den skadade är i detta fall inte skyldig att
sköta om att betalningsförbindelsen begärs.
För vård inom den privata sektorn kan den
skadade själv begära en betalningsförbindelse eller med vårdinrättningen komma
överens om att vårdinrättningen anhåller om
betalningsförbindelsen hos försäkringsanstalten.
När försäkringsanstalten har fått kännedom
om att vården inletts, kan den som vårdplats
välja en vårdinrättning antingen i den offentliga eller den privata sektorn oberoende av
var vården inletts.
Om den skadade söker sig annanstans för
vård än till den vårdinrättning som försäkringsanstalten anvisat, är försäkringsanstalten skyldig att betala den skadade endast en
ersättning motsvarande det belopp som den
skadade själv skulle ha blivit tvungen att betala för vården inom den offentliga sektorn. Om
mottagandet av vården fördröjs därför att den
skadade inte vill utnyttja den vårdplats som
försäkringsanstalten har valt, kan försäkringsanstalten avbryta utbetalningen av dagpenning, olycksfallspension eller menersättning.
Dagpenning
Olycksfallsförsäkringens dagpenning betalas
vid tillfällig arbetsoförmåga, högst för ett år.
Dagpenningen erläggs, om arbetsoförmågan
varar minst tre på varandra följande dagar utöver själva olycksfallsdagen. En förutsättning
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för beviljande av ersättningen är att den skadades arbetsförmåga har nedsatts med minst
10 procent. Dagpenningen utbetalas från och
med dagen efter olycksfallet och den erläggs
för varje kalenderdag.
Dagpenningen under en tidsperiod av fyra
veckor efter olycksfallet är lika stor som den
utbetalda lönen för sjukdomstiden. Om ingen
lön betalats för sjukdomstiden eller om lön
har betalats endast för en del av den tid arr
betsoförmågan varat, beräknas dagpenningen för denna tid på grundval av de inkomster
som arbetstagaren haft under de sista fyra
veckorna före olycksfallet. Naturaförmåner
inräknas inte i lönen för sjukdomstiden och
inte heller i inkomsterna under fyraveckorsperioden.
Dagpenningens storlek efter fyraveckorsperioden är 1/360 av den skadades årsarbetsförtjänst.
Årsarbetsförtjänst
Årsarbetsförtjänsten fastställs i regel utgående från inkomstnivån vid olycksfallstidpunkten
eller den tidpunkt då yrkessjukdomen yppade
sig. Om arbetstagarens arbetsinkomster vid
olycksfallstidpunkten avviker från den stabiliserade förtjänstnivån uppskattas årsarbetsförtjänsten enligt den stabiliserade förtjänstnivån.
Till årsarbetsförtjänsten räknas förutom penninglön också annat skattepliktigt vederlag
såsom till exempel naturaförmåner. Även inkomst från företagarverksamhet beaktas om
företagaren har tecknat en frivillig olycksfallsförsäkring för sin företagsverksamhet. I lagen
ﬁnns specialbestämmelser om studerandes
och pensionärers årsarbetsförtjänst.
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Olycksfallspension
Om arbetsoförmågan fortgår efter ett år från
olycksfallet, utbetalas olycksfallspension till
den skadade. Olycksfallspensionens storr
lek vid fullständig arbetsoförmåga utgör 85
procent av den skadades årsarbetsförtjänst
tills arbetstagaren har fyllt 65 år, varefter den
utgör 70 procent av hans årsarbetsförtjänst.
Har olycksfallet inte medfört total oförmåga
till arbete utan endast partiell nedsättning av
arbetsförmågan, betalas som olycksfallspension ett belopp som utgör en mot arbetsförr
mågans minskning svarande proportionell
del av det fulla pensionsbeloppet. I praktiken
innebär detta att delpensionen uppgår till
85 procent eller 70 procent av den inkomstminskning som olycksfallet har förorsakat.
En förutsättning för utbetalning av olycksfallspension är, att den skadades arbetsförmåga
kan bedömas ha nedgått med minst 10 procent på grund av en skada eller sjukdom som
förorsakats av olycksfallet.
Olycksfallspensionen är bunden vid ArPL-indexet.
Menersättning
Menersättning betalas för allmänt bestående
men som kvarstår efter en skada eller en
sjukdom. Menersättning betalas tidigast då
ett år förﬂutit efter olycksfallet.
Med allmänt men avses annan skada än nedsatt arbetsförmåga. Menersättningen ersätter
närmast sådana följder av olycksfall som inte
kan anges med exakta ekonomiska mått.
För bestämmande av omfattningen av ett
allmänt men har skador och sjukdomar indelats i 20 invaliditetsklasser genom social- och
hälsovårdsministeriets beslut om invaliditetsklassiﬁcering.
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Vid skador som hör till invaliditetsklasserna
1-10 betalas menersättningen alltid som ett
engångsbelopp. Vid skador som hör till invaliditetsklasserna 11-20 har den skadade rätt
att välja mellan engångsersättning eller fortlöpande ersättning.
När det är fråga om cancersjukdomar som
ersätts såsom yrkessjukdomar betalas menersättningen avvikande från huvudregeln.
I dessa fall betalas menersättning motsvarande invaliditetsklass 10 i form av ett engångsbelopp och dessutom utbetalas fortlöpande
menersättning enligt invaliditetsklasserna
11-20.
Rehabilitering
En allmän förutsättning för rehabiliteringserr
sättning är att en persons arbets- eller funktionsförmåga eller förvärvsmöjligheter är
nedsatta på grund av ett olycksfall eller en
yrkessjukdom eller att de sannolikt senare
kommer att väsentligt nedsättas.
Den skadade får ersättning enligt behov för
medicinsk rehabilitering som avser arbets- eller funktionsförmågan samt yrkesinriktad rehabilitering som avser arbets- eller förvärvsförmågan. Den medicinska rehabiliteringen
kan ske till exempel inom öppen vård eller i
anstaltsvård. I den yrkesinriktade rehabiliteringen kan ingå bl.a. rehabiliteringsundersökning, arbetsprövning, utbildning.
Rehabiliteringsklienten får ersättning för skäliga rehabiliteringskostnader (t.ex. studie- och
resekostnader). Dessutom betalas i allmänhet dagpenning eller olycksfallspension som
stöd för den skadades utkomst under rehabiliteringstiden.
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Familjepension
Familjepension betalas till efterlevande maka,
make och minderåriga barn och studerande
barn under 25 år. Därutöver kan en sambo i
vissa fall ha rätt till familjepension. Familjepensionens maximibelopp är högst 70 procent av arbetstagarens årsarbetsförtjänst.
Familjepensionen består av efterlevandepension och barnpension. Efterlevandepensionens storlek är 40 procent, om det inte ﬁnns
andra förmånstagare. Efterlevandepensionens storlek minskar med antalet barn som
är berättigade till barnpension. Efterlevandepensionens storlek påverkas dessutom av
den efterlevande makens egna arbets- och
pensionsinkomster.
Barnpensionernas sammanlagda belopp är
endast beroende av antalet barn som är berättigade till barnpension och av dessa barns
ställning. Barnpensionernas sammanlagda
belopp fördelas jämnt mellan förmånstagarr
na. Om exempelvis två barn är berättigade till
barnpension, är barnpensionernas sammanlagda belopp 40 procent, som fördelas jämnt
mellan barnen.
Övriga ersättningar
Såsom begravningshjälp betalas åt dödsboet
ett engångsbelopp vars storlek årligen justeras.
Glasögon, proteser och andra därmed jämförbara hjälpmedel som gått sönder i samband med ett olycksfall ersätts endast om
olycksfallet även förorsakat en kroppsskada.
Dessutom ersätts såsom sjukvårdskostnader
kläder och skor som måste skäras eller klippas sönder i samband med behandlingen.
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Andra sakskador som förorsakas av ett arr
betsolycksfall ersätts inte av den lagstadgade
olycksfallsförsäkringen.
Nödvändiga merkostnader för hemmets skötsel och dagvård av barn o.d. ersätts under ett
år från olycksfallet. Ersättningen betalas i allmänhet enligt den kommunala hemvårdshjälpens tariffer.
Mentillägg utbetalas om den skadade inte
kan reda sig utan en annan persons hjälp eller om skadan eller sjukdomen förorsakar honom annat exceptionellt men.
Klädtillägg betalas till den skadade, då onorr
malt klädslitage orsakas av användning av
protes eller annat hjälpmedel.
Tillägg för ledarhund betalas till en skadad,
som på grund av blindhet behöver en ledarr
hund.
För det inkomstbortfall som uppkommit på
grund av fysikalisk vård betalas ersättning
som motsvarar arbetstagarens lön eller
motsvarande arbetsinkomst för den tid som
använts för fysikalisk vård och vårdresor. Err
sättningen betalas för högst 30 dagar per kalenderår.
Skatteplikt
De ersättningar för inkomstbortfall som betalas ur olycksfallsförsäkringen (dagpenningar,
olycksfallspensioner och familjepensioner
samt ersättning för inkomstbortfall på grund
av fysikalisk vård) är skattepliktiga förvärvsinkomster. Förskottsinnehållning verkställs på
dessa ersättningsbelopp.
Övriga ersättningar är skattefria inkomster.
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ÅTGÄRDER DÅ ETT
Å
OLYCKSFALL INTRÄFFAR
När ett olycksfall har inträffat ska arbetstagaren omedelbart meddela om saken till arr
betsgivaren som ger den skadade ett försäkringsintyg. Med detta intyg får arbetstagaren
behövlig sjukvård och av läkare ordinerade
läkemedel avgiftsfritt. Om arbetsgivaren inte
hinner skriva ut försäkringsintyget före den
första vården, kan det sändas senare till läkaren eller sjukhuset.
Arbetsgivaren ska utan dröjsmål fylla i olycksfallsanmälan och sända den till försäkringsbolaget. Detaljerade anvisningar för ifyllande av
olycksfallsanmälan kan erhållas av försäkringsbolaget. För utbetalningen av olycksfallserr
sättningarna behöver försäkringsbolaget åtminstone följande handlingar:
• en omsorgsfullt ifylld olycksfallsanmälan
och
• ett läkarutlåtande.
Ju färre tilläggsuppgifter man behöver begära
av arbetsgivaren, desto snabbare kan ersättningshandläggningen skötas.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGEN
I FÖRHÅLLANDE TILL ANDRA
FÖRSÄKRINGAR
För arbetsolycksfall och yrkessjukdomar ska
ersättning alltid först sökas från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen, som är den
primära försäkringen när det gäller arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.
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Utöver de ersättningar som betalas med stöd
av lagen om olycksfallsförsäkring kan den
skadade ha rätt till ersättning även från någon
annan lagstadgad försäkring, till exempel traﬁk- eller arbetspensionsförsäkringen. De err
sättningar som betalas med stöd av andra lagar minskar inte de ersättningar som grundar
sig på olycksfallsförsäkringslagen. Från dessa
försäkringar betalas ersättning endast till den
del den överstiger olycksfallsersättningen.
Även den allmänna sjukförsäkringen är subsidiär i förhållande till olycksfallsförsäkringen
och dess ersättningsnivå är i allmänhet lägre.
Om utbetalningen av olycksfallsersättningarr
na utan den skadades förskyllan fördröjs ska
försäkringsanstalten tillställa Folkpensionsanstalten ett intyg över dröjsmålet, med vilket den skadade kan erhålla den dagpenning
som betalas enligt sjukförsäkringslagen.
Den skadade kan även ha frivilliga livförsäkringar eller privata olycksfallsförsäkringar.
Ersättningar som betalas av de frivilliga förr
säkringarna sammanordnas inte med ersättningarna från de lagstadgade försäkringarna.
Privata försäkringar ersätter endast den del
av sjukvårdskostnaderna som inte ersätts
med stöd av någon lagstadgad försäkring.
Vid dödsfall kan de anhöriga även ansöka om
ersättning från grupplivförsäkringen för arr
betstagare.

SÖKANDE AV ÄNDRING
Det är viktigt att ersättningstagaren omsorgsfullt läser det ersättningsbeslut han fått av
försäkringsanstalten.
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Om han är missnöjd med beslutet, ska han
i första hand kontakta den försäkringsanstalt
som sköter ersättningsärendet.
Om ärendet inte klaras upp i försäkringsanstalten, kan ändring i ersättningsbeslutet sökas
hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden.
Besvären ska alltid anföras skriftligt hos besvärsnämnden och där bör framgå på vilka
punkter ändring önskas i ersättningsbeslutet.
Besvärstiden är 30 dygn från det att ersättningstagaren fått kännedom om försäkringsanstaltens beslut. Besvärsskriften ska alltid
sändas till den försäkringsanstalt som gett beslutet. Då kan försäkringsanstalten först över-r
väga att korrigera beslutet på grundval av eventuell ny information. Om beslutet inte ändras,
förs ärendet vidare till besvärsnämnden.
Ändring i besvärsnämndens beslut kan sökas
hos försäkringsdomstolen. Tidsfristen och tillvägagångssättet är desamma som gäller vid
besvär till besvärsnämnden. Besvärsnämndens beslut innehåller ett meddelande om
besvärstiden samt anvisningar.
Över beslut som försäkringsdomstolen gett
kan ändringssökanden i vissa fall anhålla om
besvärstillstånd hos högsta domstolen. Förr
säkringsdomstolens beslut innehåller anvisningar om hur man ska gå till väga.
Grundbesvär
Om en arbetsgivare anser att debiteringen av
en försäkringspremie har stridit mot lag eller
avtal, kan han skriftligen anföra grundbesvär
hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden.
Grundbesvär måste anföras inom två år från
ingången av året efter det år då fordran på-

24
fördes eller debiterades. Besvärsskriften ska
sändas direkt till besvärsnämnden. Ändring i
besvärsnämndens beslut kan sökas hos förr
säkringsdomstolen och i försäkringsdomstolens beslut kan ändring sökas hos högsta
domstolen.

STATISTIKFÖRING OCH
ANALYS AV OLYCKSFALLEN
Statistikföringssystemet grundar sig på en enkel och tydlig modell för olycksfallsundersökning som lämpar sig även för undersökningen
av olycksfall och risksituationer på arbetsplatserna. Då olycksfallen och risksituationerna
undersöks på arbetsplatserna, erhålls sådana
statistiska uppgifter om varje arbetsplats som
direkt kan jämföras med nationella statistiska
uppgifter om arbetsplatsolycksfall och även
med motsvarande statistiska uppgifter från
andra länder i Europa. Detta öppnar nya möjligheter att följa upp situationen i företaget
och planera förebyggandet av olycksfall.
Från början av 2003 används i Finland de anvisningar som EU:s statistiska byrå har utarbetat om statistikföringen av orsakerna till
och omständigheterna vid arbetsplatsolycksfall. I praktiken innebär detta att olycksfallsförsäkringsanstalterna antecknar uppgifter
om orsakerna till och påföljderna av varje err
satt olycksfall enligt den klassiﬁceringsmetod
som Olycksfallsförsäkringsanstalternas förr
bund godkänt.
Det är viktigt att alla olycksfall på arbetsplatserna undersöks och sådana sammandrag
görs upp som kan främja det olycksfallsförebyggande arbetet på arbetsplatserna. Huvudsyftet med statistiken är att man med dess
hjälp ska kunna ﬁnna de faktorer på arbets-
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platserna som förorsakar olycksfall och yrkessjukdomar. Dessutom visar statistiken de
punkter där olycksfall ofta inträffar.

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS
ARBETARSKYDDSVERKSAMHET
Försäkringsbolagen och Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund bedriver en omfattande arbetarskyddsverksamhet. Deras
arbetarskyddspersonal har till uppgift att stöda och bistå arbetsplatserna i deras arbetarr
skyddsverksamhet.
Bland arbetsformerna kan följande nämnas:
• teknisk inspektionsverksamhet och i samband med den rådgivning om skydd av
maskiner och anordningar, utvecklande av arr
betsmetoder osv.
• utarbetande av riskanalyser och riskhanteringsprogram åt kundföretag
• sakkunnighjälp i samband med nyplanering
av verksamheten och vid olika slag av problem
• bistånd i arbetarskyddsverksamheten på
företag i form av föredrag samt hjälp med
statistikföring, undersökning av olycksfall och
anordnande av kampanjer
• utbildning och kursverksamhet
• arrangerande av konferenser om arbetarr
skyddet för olycksfallsförsäkringsanstalterr
nas och arbetsmarknadsorganisationernas
representanter
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• sammanställning av publikationer om arbetarskyddet
• undersökning av svåra arbetsolycksfall och
arbetsolycksfall som lett till döden.

TOT-undersökning
I maj 1986 har Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund och de centrala arbetsmarknadsorganisationerna kommit överens om
genomförandet av ett undersökningssystem
genom vilket olycksfall med dödlig utgång på
arbetsplatserna ska undersökas. Syftet med
undersökningen är att utreda orsakerna till de
arbetsplatsolycksfall som lett till döden och
rapportera om dem i så stor omfattning som
möjligt. På detta sätt får arbetsplatserna kännedom om riskerna i arbetet.
Enligt avtalet ska varje enskilt arbetsplatsolycksfall som lett till döden utredas av en
undersökningsgrupp som består av representanter för arbetsgivar-, arbetstagar- och
tjänstemannaorganisationerna inom det verksamhetsområde som olycksfallet gäller samt
representanter för försäkringsbranschen. I
allmänhet är försäkringsbranschens representant företrädare för den försäkringsanstalt
där den avlidnes arbetsgivare tecknat olycksfallsförsäkring. Undersökningsgruppens verksamhet leds av en representant för Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund.
Undersökningsgruppen utarbetar en s.k. TOTT
rapport om sitt arbete. Av rapporten framgår
bakgrunden och olycksfallsfaktorerna för det
undersökta olycksfallet samt analys av möjligheterna att förebygga motsvarande olycksfall i framtiden. Rapporterna sänds till sådana
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företag som fungerar inom samma bransch
eller utför arbete av samma slag och till läroanstalter. Rapporterna kan avgiftsfritt beställas hos Olycksfallsförsäkringsanstalternas
förbund. En utskrift kan även tas ut på förr
bundets webbsidor, adress: www.tvl.ﬁ.

FRIVILLIGA FÖRSÄKRINGAR
ENLIGT OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSLAGEN
Enligt olycksfallsförsäkringslagen har varje i
Finland bosatt person rätt att få försäkra sig
själv samt de medlemmar av hans familj och
övriga i hans arbete anställda personer som
inte enligt denna lag ska försäkras obligatoriskt.
Arbetsgivaren har också rätt att få sina arbetstagare försäkrade för olycksfall som inträffar
under fritid. De frivilliga försäkringarna kan
alltså vara antingen
• arbetstidsförsäkringar eller
• fritidsförsäkringar.
Varje försäkringsanstalt fastställer villkoren
och priserna för sina frivilliga försäkringar
som grundar sig på lagen om olycksfallsförr
säkring.
Ersättningsförmånerna i den frivilliga arbetsolycksfallsförsäkringen är i regel desamma
som i den obligatoriska arbetstidsförsäkringen. Den avviker från den sistnämnda
endast i det avseendet att man vid ansökan
om försäkring bör ange namnet på den förr
säkrade personen och den årsarbetsförtjänst
enligt vilken ersättningen ska utbetalas. Förr
säkringspremiens storlek bestäms utgående
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från årsarbetsförtjänsten och arten av det arr
bete som försäkringen omfattar.
En frivillig fritidsolycksfallsförsäkring kan
tecknas antingen för en namngiven person
eller en grupp av personer som även är norr
malt försäkrad för olycksfall i arbetet. I det
första fallet är det fråga om en individuell
försäkring och i det senare om en gruppförr
säkring. Den individuella fritidsförsäkringen
innehåller vissa idrottsbegränsningar jämfört med gruppförsäkringen. I synnerhet för
olycksfall som inträffar vid utövande av idrott
kan arbetsgivaren för sina arbetstagare teckna en separat idrottsförsäkring som ersätter
olycksfall under tävling eller träning som hör
till arbetsplatsidrotten.
Från en ersättning som utbetalas med stöd
av fritidsförsäkringen och idrottsförsäkringen
avdras dagpenning enligt sjukförsäkringslagen och arbetspensioner.
Till sitt ersättningsomfång är en begränsad
olycksfallsförsäkring för fritid en betydligt
snävare gruppförsäkring än de andra frivilliga
försäkringarna och dess ersättningsförmåner
har fastställts genom en särskild förordning.
Olycksfallsförsäkring för företagare är en förr
säkring som är avsedd för självständiga företagare och yrkesutövare och den gäller både
under arbetstid och fritid.

ANKNUTNA FÖRSÄKRINGAR
Av praktiska skäl uppbärs i samband med den
lagstadgade olycksfallsförsäkringen även två
andra arbetsgivaravgifter:
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Grupplivförsäkring för arbetstagare
De centrala arbetsmarknadsorganisationerna
har träffat en överenskommelse om anordnande av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring ska tecknas av alla arbetsgivare inom de branscher, där det i allmänna
riksomfattande kollektivavtal eller i bindande
kollektivavtal ingår bestämmelser om grupplivförsäkring för arbetstagare.
Nästan alla personer som enligt olycksfallsförsäkringslagen obligatoriskt ska försäkras
omfattas också av grupplivförsäkringen för
arbetstagare. Försäkringen ska tecknas i den
försäkringsanstalt där arbetsgivaren har tecknat försäkring enligt olycksfallsförsäkringslagen för sina arbetstagare.
Grunden för försäkringspremien utgörs av
samma lönesumma enligt vilken premien för
den lagstadgade olycksfallsförsäkring som
obligatoriskt gäller arbetstagarna fastställs.
Försäkringen beviljas solidariskt av ﬁnska livförsäkringsbolag och dess skötsel handhas
av Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool
som grundats för detta ändamål.
Försäkringen gäller under arbetstagarens
arbets- och fritid. Med stöd av försäkringen
utbetalas ett försäkringsbelopp till förmånstagarna efter arbetstagarens död oberoende
av dödsorsak. Ersättningsärendena sköts av
Livförsäkringsaktiebolaget Retro. Blanketter
för ansökan om ersättning kan erhållas hos
försäkringsbolagen.
Arbetsgivaren själv kan inte höra till grupplivförsäkringen.
Arbetslöshetsförsäkringspremier
Arbetslöshetsförsäkringspremierna består av
två delar:
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• arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie
• löntagares
mie.

arbetslöshetsförsäkringspre-

Skyldiga att betala arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie är sådana arbetsgivare som enligt lagen om olycksfallsförsäkring
är skyldiga att försäkra sina anställda.
Löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie
uppbärs av de anställda som omfattas av den
lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Arbetsgivaren innehåller premien från den anställdas lön.
Försäkringsanstalten uppbär båda delarna av
arbetsgivaren och redovisar dem vidare till Arr
betslöshetsförsäkringsfonden.

FÖRTECKNING ÖVER DE VIKTIGASTE FÖRFATTNINGARNA
I OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSLAGSTIFTNINGEN
• Lag om olycksfallsförsäkring
• Yrkessjukdomslag
• Yrkessjukdomsförordning
• Lag om ersättning för skada eller sjukdom
som har uppkommit under studierelaterade
förhållanden som är jämställbara med arbete
• Lag om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring
• Lag och förordning om olycksfallsförsäkring
för lantbruksföretagare
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MER INFORMATION
Mer information får du från Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund och alla olycksfallsförsäkringsanstalterna.
Olycksfallsförsäkringsanstalternas kontaktuppgifter kan läsas på OFFs hemsidor
www.tvl.ﬁ.
Mer information får du också på de här
webbsidor:
Arbetslöshetsförsäkringsfonden
www.tvr.ﬁ
Besvärsnämnden för olycksfallsärenden
www.tapaturmalautakunta.ﬁ
Finansinspektionen
www.ﬁva.ﬁ
Försäkringsbranschens Rehabilitering r.f.
www.vkk.ﬁ
Försäkringsdomstolen
www.oikeus.ﬁ/vakuutusoikeus
Försäkrings- och ﬁnansrådgivningen
www.ﬁne.ﬁ
Livförsäkringsbolaget Retro
www.retro.ﬁ
Social- och hälsovårdsministeriets
försäkringsavdelning
www.stm.ﬁ

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSANSTALTERNAS FÖRBUND (OFF)
OFF har till huvuduppgift att som centralorgan för
de olycksfallsförsäkringsanstalter som bedriver
lagstadgad olycksfallsförsäkring koordinera verkställandet av olycksfallsförsäkringsskyddet. Alla
de försäkringsanstalter som bedriver lagstadgad
olycksfallsförsäkring i Finland samt Statskontoret och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt är
medlemmar av OFF. Dessutom sköter OFF om
utbetalning av arbetsolycksfallsersättningarna i de
skadefall där det arbete som utförts inte har varit
försäkrat.
Dessutom är det Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbunds uppgift att
• utveckla den lagstadgade olycksfallsförsäkringen
och systemet för dess verkställande
• främja samverkan mellan de olika parterna och
systemet för den lagstadgade olycksfallsförsäkringens verkställande liksom också ett förenhetligande
av ersättningssystemet
• fungera som försäkringsanstalternas
samarbetsorgan
• föra statistik över arbetsolycksfall och
yrkessjukdomar och deras orsaker och följder
• förebygga arbetsolycksfall och yrkessjukdomar.

OFF

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGSANSTALTERNAS FÖRBUND
TEL. (09) 680 401
BULEVARDEN 28, PB 275
00121 HELSINGFORS
WWW.TVL.FI

