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1 Inledning
I enlighet med övergångsbestämmelserna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015, nedan även OlyL) som trädde i kraft 1.1.2016, ska avdelning VIII som innehåller bestämmelser om sökande av ändring och omprövning tilllämpas även på skadefall som inträffat före OlyL trädde i kraft. Med denna anvisning ger ersättningsnämnden för olycksfallsärenden (EFO) anvisningar om de förfaranden som ska följas vid sökande av ändring enligt OlyL. Med anvisningen upphävs
anvisningarna givna i EFO:s cirkulär 5/2011 (Förfaranden vid sökande av ändring)
och 4/2015 (Inriktande av hörande vid sökande av ändring).
Bestämmelserna som gäller sökande av ändring i lagen om olycksfall i arbetet och
om yrkessjukdomar motsvarar i stor utsträckning bestämmelserna i lagen om
olycksfallsförsäkring (608/1948) som föregick den. De viktigaste relevanta ändringarna i förhållande till de anvisningar som gavs i cirkulär 5/2011 gäller anvisningens
delar om rättegångsavgifterna i försäkringsdomstolen, parter i ett besvärsärende
samt dröjsmålsförhöjning. Anvisningen har justerats även i övrigt.
I anvisningen tas i synnerhet upp centrala omständigheter i anslutning till försäkringsanstaltens förfarande under hela besvärsprocessen, från mottagning av besvär
till åtgärder som ett lagakraftvunnet beslut av besvärsinstansen förutsätter. I slutet
av anvisningen berättas det kort om tillsynen över försäkringsanstalter, något som
inte rör sökande av ändring i ett beslut som försäkringsanstalten gjort.

2 Sökande av ändring i ärenden enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
2.1 Allmänt
Bestämmelser om sökande av ändring försäkringar enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar finns i OlyL. Förfarandet som ska iakttas i besvärsinstanserna stadgas i förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Den som är missnöjd med försäkringsanstaltens beslut kan överklaga beslutet hos
besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Enligt 238 a § 1 mom. i OlyL får en part
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som är missnöjd med en försäkringsanstalts beslut söka ändring i beslutet hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden genom skriftliga besvär.
Beslut utfärdade av besvärsnämnden för olycksfallsärenden överklagas hos försäkringsdomstolen. Enligt 238 a § 1 mom. i OlyL får den som är missnöjd med ett beslut utfärdat av besvärsnämnden för olycksfallsärenden söka ändring i beslutet hos
försäkringsdomstolen genom skriftliga besvär.
Försäkringsdomstolens beslut kan endast begränsat överklagas hos högsta domstolen. Enligt 238 § 3 mom. i OlyL, om det i ett beslut av försäkringsdomstolen avgörs
huruvida en skada, sjukdom eller ett dödsfall berättigar till ersättning enligt denna
lag eller frågan om vem som ska betala ersättningen, får beslutet överklagas hos
högsta domstolen genom besvär, om högsta domstolen meddelar besvärstillstånd.
I 240 § i OlyL stadgas också om anförandet av grundbesvär angående försäkringspremien. Enligt 1 mom. i bestämmelsen får en part som anser att debiteringen av
en avgift som har påförts enligt denna lag har stridit mot lag eller avtal skriftligen
anföra grundbesvär över debiteringen hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden
inom två år från ingången av året efter det år då fordran påfördes eller debiterades.
Enligt 2 mom. i bestämmelsenfår ett beslut av försäkringsdomstolen med anledning
av grundbesvär överklagas hos högsta domstolen genom besvär, om högsta domstolen meddelar besvärstillstånd.

2.2 Besvärsanvisning (anvisning för sökande av ändring)
Enligt förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen ska besvärsanvisning (anvisningar för sökande av ändring) fogas till ett beslut över vilket besvär kan anföras. I
besvärsanvisningen ska nämnas besvärsmyndigheten, den myndighet som ska tillställas besvärsskriften samt besvärstiden och från vilken tidpunkt den ska räknas.
Besvärsanvisningen ska innehålla information om bestämmelserna gällande innehållet i och bilagorna till besvärsskriften samt om hur besvären ska inlämnas. Om
besvärstillstånd behövs i saken, ska även detta samt det lagrum som gäller besvärstillståndet och de grunder på vilka besvärstillstånd kan beviljas nämnas i besvärsanvisningen.
Om besvärsanvisning inte har getts eller det i besvärsanvisningen felaktigt har angetts att besvär inte kan anföras över beslutet, ska myndigheten ge en ny lagenlig
4

besvärsanvisning. Om besvärsanvisningen i övrigt är felaktig, ska myndigheten ge
en ny besvärsanvisning, om detta begärs inom den i besvärsanvisningen nämnda
eller stadgade besvärstiden. Besvärstiden räknas från den tidpunkt när den nya besvärsanvisningen har delgivits.
Besvärsanvisningen, dvs. anvisningarna för sökande av ändring, bifogas till försäkringsanstaltens skriftliga beslut. Bifogat till denna anvisning finns en uppdaterad
mall för anvisningen för sökande av ändring (Bilaga 1).

2.3 Anförande av besvär
Besvär ska anföras skriftligen och besvärsskriften ska undertecknas. Med underteckning avses en egenhändig namnteckning. Den som uppgjort besvärsskriften behöver inte nödvändigtvis underteckna den, såvida han inte fungerar som ombud för
ändringssökanden. Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden eller, i
det fallet att ändringssökanden använder ombud, av ombudet. Av andra ombud än
advokater, offentliga rättsbiträden eller i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011) avsedda rättegångsbiträden med tillstånd krävs fullmakt. Då ändringssökanden är en arbetsgivare undertecknas besvärsskriften av arbetsgivarens
representant som vid behov ska förete fullmakt eller en utredning om sin firmateckningsrätt. Om fullmakt saknas, kan försäkringsanstalten be ombudet/arbetsgivaren att komplettera besvären till denna del. Detta kan också skötas med ett brev
om hörande som skickas tillsammans med försäkringsanstaltens yttrande som ges
med anledning av besvären, dvs. bemötande, i vilket man ber ändringssökanden/ombudet att lämna in de aktuella redogörelserna skriftligen direkt till besvärsnämnden för olycksfallsärenden.
Besvärsskriften inlämnas till försäkringsanstalten. Det är alltid på avsändarens ansvar att inlämna besvärsskriften. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, genom
att använda bud, per post eller per e-post.
Besvär som skickas per brev ska undertecknas av ändringssökanden. Besvär som
skickas per e-post behöver inte undertecknas om besvärsskriften innehåller information om avsändare och det inte finns anledning att misstänka dokumentets ursprung eller integritet.
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I besvärsskriften ska anges för vem den är avsedd, de beslut eller den beslutspunkt/de beslutspunkter i vilka ändring söks, de ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas. Därtill ska ändringssökanden och hans eller hennes identifieringsuppgifter anges, t.ex. födelsetid och postadress.
Till besvärsskriften ska fogas det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär samt eventuella nya utredningar som åberopas. Tilläggsutredningar
kan även inlämnas senare.
Utöver bestämmelserna i EG-förordningarna om samordning av de sociala trygghetssystemen 883/2004 och 987/2009 bör det beaktas, att det i artikel 81 i grundförordningen (883/2004) konstaterats att besvär anses ha lämnats in inom utsatt
tid, om besvären inom tidsfristen har lämnats in till motsvarande myndighet, institution eller domstol i ett annat medlemsland. Detta innebär att en person kan
lämna in en besvärsskrift i ett arbetsolycksfalls- eller yrkessjukdomsärende t.ex. till
en institution i sitt bosättningsland, vilken ska vidarebefordra besvären till den behöriga institutionen. Besvären har då anlänt inom utsatt tid, då de har anlänt inom
tidsfristen till institutionen i bosättningslandet.
I förordningarna föreskrivs vidare att myndigheter, institutioner och domstolar inte
får avvisa inlämnade ansökningar eller andra handlingar på grund av att de är avfattade på något annat medlemslands officiella språk (artikel 76 punkt 7 i grundförordningen). Bestämmelsen gäller också besvärshandlingar. På så sätt kan medborgare i
andra medlemsstater anföra besvär i arbetsolycksfalls- eller yrkessjukdomsärenden
på sitt eget modersmål och på motsvarande sätt kan en finländare anföra besvär på
finska över ett beslut som getts av en institution i ett annat EU-land.

2.4 Återkallande av besvär
Ändringssökanden kan när som helst återkalla sina besvär. Återkallandet ska vara
tydligt och uttryckligt, och därför ska återkallandet göras skriftligt, och det skriftliga
återkallandet ska också undertecknas. Som en följd av återkallandet förfaller behandlingen av ärendet i besvärsinstansen. Om besvären återkallas innan försäkringsanstalten har överfört de inlämnade besvären till besvärsinstansen, behöver
försäkringsanstalten inte lämna besvären till besvärsinstansen över huvud taget. I
detta fall ska ändringssökanden informeras skriftligen om att behandlingen av besvären upphör på grund av återkallandet. Om besvärsärendet redan är anhängigt i
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besvärsorganet, ska återkallandet av besvären lämnas till den aktuella besvärsorganet. När ändringssökanden lämnar in återkallandet till försäkringsanstalten, ska försäkringsanstalten alltså lämna det till besvärsorganet. Återkallandet av besvären
kan inte återkallas efter det att besvärstiden löpt ut, eftersom det i detta fall de
facto är fråga om nya besvär som inkommit efter att besvärstiden löpt ut.

3 Besvärsinstanser
3.1 Besvärsnämnden för olycksfallsärenden
Om besvärsnämndens verksamhet och organisation stadgas i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden (1316/2010). Besvärsnämnden för olycksfallsärenden är oberoende av försäkringsanstalterna och utses av statsrådet. De medlemmar som deltar i beslutsfattandet i besvärsnämnden för olycksfallsärenden verkar
under domaransvar och har avlagt domared eller avgett domarförsäkran.
På handläggningen av ett ärende tillämpas förvaltningsprocesslagen. Ärenden avgörs i huvudsak på basis av skriftligt material, men besvärsnämnden kan också
ordna muntlig förhandling enligt prövning, om den ändringssökande har begärt en
sådan eller om försäkringsdomstolen anser det nödvändigt för att utreda ärendet.
Handläggningen hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden är avgiftsfri, men målsäganden har i vissa fall möjlighet att få ersättning för rättegångskostnaderna.
Ärendena behandlas vid besvärsnämnden i huvudsak i den ordning de inkommit.
Besvärsnämnden för olycksfallsärenden har en ordförande med uppdraget som huvudsyssla, två vice ordförande, tre lagfarna medlemmar och tre läkarmedlemmar
samt sex medlemmar som är förtrogna med förhållandena inom arbetslivet och på
arbetsmarknaden, av vilka hälften har förordnats på framställning av arbetsgivarföreningarnas mest representativa centralorganisationer och hälften på framställning av arbetstagarnas och tjänstemännens fackföreningars mest representativa
centralorganisationer. Nämnden har därtill tre medlemmar som är förtrogna med
lantbruksföretagarnas förhållanden.
Den ändringssökande kan lämna in tilläggsutredning i ett anhängigt ärende eller i
övrigt kontakta besvärsnämnden även på elektronisk väg. Närmare information om
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att sköta ärenden med besvärsnämnden finns på besvärsnämndens webbplats
http://www.tapaturmalautakunta.fi/. På besvärsnämndens webbplats finns utöver
anvisningar för sökande av ändring även annan information om nämnden, såsom
ett rättsfallsregister.

3.2 Försäkringsdomstolen
Försäkringsdomstolen (FD) är en oberoende och opartisk specialdomstol som behandlar ärenden som gäller social trygghet och som hör till justitieministeriets förvaltningsområde. Bestämmelser om dess verksamhet finns i domstolslagen
(673/2016), lagen om rättegång i försäkringsdomstolen (677/2016) och i försäkringsdomstolens arbetsordning. På rättskipningen i försäkringsdomstolen tillämpas
förvaltningsprocesslagen.
Behandlingen av ärenden i försäkringsdomstolen sker i huvudsak skriftligen. Försäkringsdomstolen kan emellertid överväga att verkställa en muntlig förhandling, om
den ändringssökande har begärt en sådan eller om försäkringsdomstolen anser det
nödvändigt för att utreda ärendet.
De medlemmar som deltar i beslutsfattandet i försäkringsdomstolen verkar under
domaransvar och har avlagt domared eller avgett domarförsäkran. Sakkunnigmedlemmarna är av statsrådet utnämnda oberoende och opartiska personer som i separat föreskrivna ärendegrupper deltar i avgörandet av ärenden som medlemmar
som är förtrogna med arbetsförhållanden och företagsverksamhet.
Försäkringsdomstolens läkarledamöter är av statsrådet för detta uppdrag utnämnda oberoende och opartiska personer som står i ett deltidstjänsteförhållande
till försäkringsdomstolen. Förutom läkarmedlemmarna på deltid har försäkringsdomstolen en ordinarie överläkare. Om ett ärende bedöms kräva sakkunskap inom
en särskild medicinsk inriktning kan försäkringsdomstolen begära ett sakkunnigyttrande av en av statsrådet utsedd oberoende och opartisk läkarledamotssuppleant.
Sakkunnigyttrandet skickas för kännedom till parterna innan ärendet avgörs. I avgörandet av ärendet deltar också i dessa fall en ordinarie läkarledamot som står i
tjänsteförhållande till försäkringsdomstolen.
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I praktiken är behandlingen vid försäkringsdomstolen avgiftsfri för privatpersoner,
även om försäkringsdomstolen i regel tar ut en rättegångsavgift av den som anhängiggjort ärendet. Avgiften tas inte ut när en sak som en privatperson inlett gäller rätt till en förmån, förmånens storlek eller återkrav av förmånen. Avgiften tas
inte heller ut om försäkringsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för
ändringssökanden. Bestämmelser om rättegångsavgifter finns i lagen om domstolsavgifter (1455/2015). Även på försäkringsdomstolens webbplats http://vakuutusoikeus.fi/sv/ finns information om rättegångsavgifter. På webbplatsen finns även
andra anvisningar för ändringssökande samt annan information om försäkringsdomstolen, t.ex. rättsfall.
Ärendena behandlas vid försäkringsdomstolen i huvudsak i den ordning de inkommit.

3.3 Högsta domstolen
Besvärsrätten hos högsta domstolen har begränsats så att man endast kan överklaga beslutet genom vilket rätten till ersättning eller vem som ska betala ersättning har avgjorts. Sådana beslut är t.ex. huruvida ledförslitning ska ersättas som en
följd av en skada eller huruvida ett olycksfall inträffat under ersättningsgilla omständigheter. Däremot kan man inte överklaga t.ex. storleken på nedsättningen i
arbetsförmågan, årsarbetsförtjänstens storlek eller invaliditetsklassen.
Högsta domstolen (HD) behandlar endast ärenden i vilka den beviljar besvärstillstånd. Enligt lagen kan högsta domstolen bevilja besvärstillstånd endast på följande
grunder:
1. Prejudikatgrunden: om det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättstillämpning är av vikt att ärendet prövas av högsta domstolen
2. Återbrytningsgrunden: om ett rättegångsfel eller annat fel har inträffat i saken
och domen eller beslutet på grund därav borde återbrytas eller undanröjas;
3. Vägande skäl: om det eljest föreligger vägande skäl att meddela besvärstillstånd.
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Prejudikatgrunden är den viktigaste grunden för beviljande av besvärstillstånd. Tillstånd beviljas sällan på återbrytningsgrunden eller på grund av vägande skäl. Dessa
grunder tillämpas närmast i de fall då det uppstår behov att rätta uppenbart felaktiga avgöranden.
Frågan om huruvida besvärstillstånd ska beviljas avgörs utgående från en ansökan
om besvärstillstånd. Det ankommer på sökanden att i ansökan
1) uppge på vilken eller vilka av de tre ovan nämnda besvärstillståndsgrunderna som
tillstånd borde beviljas
2) anföra varför denna tillståndsgrund föreligger i sökandens fall.
På högsta domstolens webbplats (www.korkeinoikeus.fi/sv/) finns information om
bl.a. besvärstillståndssystemet.

4 Besvärstid
Försäkringsanstalten ska i sitt beslut anteckna det datum då beslutet har postats
samt mottagarens namn och adress. Enligt 241 § 1 mom. i OlyL anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades
under den adress som ändringssökanden har uppgett.
Försäkringsanstaltens beslut
Besvär över försäkringsanstaltens beslut ska inlämnas inom 30 dagar från den dag
då parten fick del av beslutet. Ändringssökanden anses ha fått del av beslutet senast den sjunde dagen efter att nämnden postat beslutet. Besvärstiden är således
den dag då beslutet postades + 37 dagar. Om den 37:e dagen infaller på ett veckoslut eller en helgdag, kan besvär inlämnas ännu den första vardagen efter veckoslutet eller helgdagen.
Besvären riktas till besvärsnämnden, men lämnas först till försäkringsanstalten. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, genom att använda bud, per post eller per
e-post. Om besvären är försenade, ger besvärsnämnden ändringssökanden tillfälle
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att komplettera besvären och ber ändringssökanden lämna in en skriftlig redogörelse för anledningen till förseningen, ifall ändringssökanden anser att det funnits
vägande skäl till förseningen.
Då det gäller en besvärsskrift som inlämnats personligen eller via ett bud eller per
post är det i allmänhet enkelt för försäkringsanstalten att med hjälp av ankomststämpeln tillförlitligt konstatera om besvärsskriften har inlämnats inom angiven tid.
Inom rättspraxisen har man ansett att besvärstiden upphör på besvärstidens sista
dag efter försäkringsanstaltens öppettid. Detsamma gäller besvärsskrifter som
skickas per e-post. Om besvärsanvisningen saknar ett omnämnande om att besvären ska lämnas in under försäkringsanstaltens öppettider eller om öppettiderna
inte har uppgetts, kan besvären prövas, om de lämnats in under besvärstidens sista
dag under det aktuella dygnet. Ärendet avgörs slutligen av besvärsnämnden.
Besvärsnämndens beslut
Besvär över besvärsnämndens beslut ska lämnas in inom 30 dagar från den dag då
parten fick del av beslutet. Ändringssökanden anses ha fått del av beslutet senast
den sjunde dagen efter att nämnden postat beslutet. Besvärstiden är således den
dag då nämnden postade beslutet + 37 dagar. Om den 37:e dagen infaller på ett
veckoslut eller en helgdag, kan besvär inlämnas ännu den första vardagen efter
veckoslutet eller helgdagen.
Försäkringsanstalten anses ha fått del av besvärsnämndens beslut den dag då brevet inkommit. Detta framgår av försäkringsanstaltens ankomststämpel. Således är
besvärstiden för försäkringsanstalten dagen då brevet inkommit + 30 dagar. Om
den 30:e dagen infaller på ett veckoslut eller en helgdag, kan besvär inlämnas ännu
den första vardagen efter veckoslutet eller helgdagen.
Besvären riktas till försäkringsdomstolen, men inlämnas först till försäkringsanstalten senast den sista dagen inom tiden för sökande av ändring under den öppettid
som försäkringsanstalten meddelat eller om denna inte har angetts, inom det aktuella dygnet. Försäkringsdomstolen avgör slutgiltigt ärendet om huruvida besvären
inkommit inom utsatt tid.
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Försäkringsdomstolens beslut
Tiden för anförande av besvär över försäkringsdomstolens beslut och för begäran
om besvärstillstånd är 60 dagar räknat från den dag ändringssökanden fick del av
beslutet. Ändringssökanden anses ha fått del av beslutet senast den sjunde dagen
efter att försäkringsdomstolens beslut har postats. Besvärstiden är således den dag
då försäkringsdomstolens beslut postades + 67 dagar. Om den 67:e dagen infaller
på ett veckoslut eller en helgdag, kan besvär inlämnas ännu den första vardagen efter veckoslutet eller helgdagen.
Försäkringsanstalten anses ha fått del av försäkringsdomstolens beslut den dag då
brevet inkommit. Detta framgår av försäkringsanstaltens ankomststämpel. Således
är besvärstiden för försäkringsanstalten dagen då brevet inkommit + 60 dagar. Om
den 60:e dagen infaller på ett veckoslut eller en helgdag, kan besvär inlämnas ännu
den första vardagen efter veckoslutet eller helgdagen.
Om försäkringsdomstolens beslut har skickats till ändringssökanden via förvaltnings- och specialdomstolarnas elektroniska ärendehanteringstjänst i stället för per
post, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den tredje dagen från det att
beslutet har skickats till den elektroniska ärendehanteringstjänsten. I detta fall är
besvärstiden den dag då beslutet postades + 63 dagar. Om den 63:e dagen infaller
på ett veckoslut eller en helgdag, kan besvär inlämnas ännu den första vardagen efter veckoslutet eller helgdagen.
Har en besvärsskrift som ska inlämnas till besvärsnämnden för olycksfallsärenden,
försäkringsdomstolen eller högsta domstolen inom en viss tid inkommit efter utgången av denna tid, kan besvären trots det tas upp till prövning om det funnits
vägande skäl till förseningen (OlyL 243 §). Ändringssökanden ska uppge vägande
skäl till förseningen.
Högsta domstolen
I fråga om besvär som anförs till högsta domstolen ansöker man om besvärstillstånd och ändring med samma dokument och på en och samma gång. Ärendet
framskrider så att besvärstillståndet först behandlas, varvid försäkringsdomstolen
ber försäkringsanstalten om de handlingar som hänför sig till skadan. I regel begär
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HD ett yttrande av försäkringsanstalten i regel endast, om den beviljar besvärstillstånd. HD kan dock be om ett bemötande av försäkringsanstalten även innan besvärstillstånd beviljas. I detta fall kommer lämnas även eventuell ny utredning till
HD.

5 Besvär och yttrande (bemötande)
5.1 Besvärsrätt (partsställning)
I 238 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, som gäller rätten att
söka ändring, fastställs inte parterna i ett besvärsärende, utan i regel bestäms
partsställningen enligt 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen. Enligt denna bestämmelse kan över ett beslut besvär anföras av den som beslutet avser eller vars rätt,
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Parter i ett besvärsärende kan
alltså också vara instanser som enligt OlyL 117 § inte är parter när ersättningsärendet behandlas vid försäkringsanstalten.
Den skadade och dennes förmånstagare har alltid besvärsrätt angående sin ersättning.
Enligt OlyL 125 § 1 mom. ska arbetsgivaren meddelas ett beslut om betalning av ersättning för inkomstbortfall och om avslag i fråga om en sådan ersättning för den
tid som arbetsgivaren har betalat lön till den skadade. Ett beslut ska också meddelas om en sådan ersättning enligt 48 och 49 § och 139 § 4 mom. som arbetsgivaren
har ansökt om (lön som betalas för tiden för undersökning eller fysikalisk behandling samt sjukvårdskostnader som betalats på grund av arbetsgivarens skyldighet).
Enligt OlyL 125 § 2 mom., om försäkringsanstalten betalar ersättning eller betalar
en fullkostnadsavgift enligt 40 §, ska en sådan arbetsgivare med specialpremiegrunder som avses i 166 § 4 mom. meddelas ett beslut om detta. Något beslut behöver
dock inte meddelas, om premiens storlek inte påverkas av ersättningen eller fullkostnadsavgiften. Med stöd av 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen har arbetsgivaren alltså rätt att anföra besvär om dessa beslut som meddelats arbetsgivaren
med stöd av OlyL.
Enligt 126 § 1 mom. i OlyL ska ett beslut om fullkostnadsavgift meddelas kommunen eller samkommunen, om det gäller storleken på en fullkostnadsavgift som ska
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betalas på grundval av ersättningsgill vård eller behandling och försäkringsanstalten
betalar avgiften till ett lägre belopp än i fakturan eller i yrkandet från kommunen
eller samkommunen eller avgiften har förvägrats på den grunden att verksamhetsenheten inom den offentliga hälso- och sjukvården inte har uppfyllt sin anmälningsplikt enligt 41 §. Ett beslut ska också meddelas om kommunen eller samkommunen
begär det av försäkringsanstalten. Med stöd av OlyL 238 § 2 mom. om rätt att söka
ändring får en kommun eller en samkommun överklaga ett beslut om en fullkostnadsavgift. I bestämmelsen föreskrivs dock uttryckligen att kommunen eller samkommunen inte på den grunden att den har ordnat vård för en arbetstagare är part
i ett ärende som gäller arbetstagarens rätt att få ersättning enligt denna lag.
Enligt OlyL 126 § 2 mom., om försäkringsanstalten betalar en ersättning enligt 265 §
eller 266 § 2 mom. (ersättning för utlämnande av uppgifter till försäkringsanstalten
i en bestämd form) eller ett arvode enligt 3 mom. i den sistnämnda paragrafen (arvode för yttrande som begärs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården) till ett lägre belopp än det som yrkats, ska anstalten meddela ett beslut om
detta till den som lämnat ut uppgifterna. Även mottagaren av ett sådant beslut har
med stöd av 6 § 1 mom. i förvaltningslagen rätt att söka ändring i beslutet.
Ett dödsbo har rätt anföra besvär i ärenden som gäller ersättningar som betalas till
det.
Avgörandet om vem som är part i ett besvärsärende görs i sista hand alltid av besvärsinstansen.
När ändringssökanden är en arbetsgivare, ska försäkringsanstalten i det första skedet lämna ett yttrande till besvärsnämnden för olycksfallsärenden endast gällande
frågan om partsställning och be besvärsnämnden att ge ett interimistiskt beslut om
arbetsgivarens partsställning. Det egentliga yttrandet gällande ärendet som är föremål för besvär lämnas endast in om besvärsnämnden anser att ändringssökanden
är en part. Andra än parters rätt till information är mycket begränsad, och till exempel kan uppgifter som rör den skadades hälsotillstånd inte överlåtas till arbetsgivaren, om denne inte är part i besvärsärendet. I det första skedet lämnas inte heller
några utredningar i anslutning till skadefallet till besvärsnämnden, utan endast de
utredningar som behövs för att avgöra ändringssökandens partsställning.
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Då ändringssökanden är en arbetsgivare, kan försäkringsanstalten för utredande av
partsställningen be arbetsgivaren komplettera besvären genom att lämna in en redogörelse för den utbetalda lönen för sjuktiden eller de sjukvårdskostnader som
förvägrats med det överklagbara beslutet, såvida dessa faktorer inte framgår av de
dokument som redan inlämnats till försäkringsanstalten. Begäran om kompletterande uppgifter kan även lämnas i det tillkännagivande som skickas tillsammans
med yttrandet, varvid arbetsgivaren kan ombes inlämna de aktuella redogörelserna
skriftligen direkt till besvärsnämnden. Vid behov kan i yttrandet även uppges, vilket
premiesystem som tillämpas på arbetsgivarens försäkring, om partsställningen beror på det.

5.2 Tid för uppgörande av bemötande
I OlyL 242 § 2 mom. konstateras att om försäkringsanstalten inte kan ändra det
överklagade beslutet (självrättelse), ska den inom 30 dagar efter det att besvärstiden har gått ut sända besvärsskriften, de handlingar som gäller besvärsärendet och
sitt yttrande till besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Om besvären gäller ett beslut utfärdat av besvärsnämnden för olycksfallsärenden, ska handlingarna skickas
till försäkringsdomstolen.
En avvikelse från ovannämnda tidsfrist på 30 dagar kan göras, om inhämtande av
behövlig tilläggsutredning med anledning av besvären förutsätter detta. Ändringssökanden ska då utan dröjsmål meddelas att tilläggsutredning skaffas. Besvärsskriften och yttrandet ska dock alltid tillställas den behöriga besvärsinstansen inom 60
dagar från besvärstidens utgång. Denna tidsgräns är ovillkorlig och bindande för
försäkringsanstalten. Riksdagens justitieombudsman har fäst uppmärksamhet vid
hur väl dessa tidsfrister följs.
Även om den begärda tilläggsutredningen inte skulle fås inom denna tid, ska yttrandet och handlingarna inlämnas till besvärsinstansen senast inom 60 dagar från besvärstidens utgång.
Försäkringsanstalten ska även höra ändringssökanden om utredning som den inhämtat efter att det överklagade beslutet meddelats.
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5.3 Uppgörande av yttrande
I yttrandet ska ställning tas till ändringssökandens alla yrkanden och motiveringar
till yrkandena. När det gäller de anspråk som inte har avgjorts i det överklagade beslutet ska försäkringsanstalten meddela om ärendet redan har avgjorts genom ett
tidigare beslut eller om försäkringsanstalten kommer att meddela ett separat beslut i ärendet. Det är också bra att ta ställning till huruvida besvären inkommit inom
utsatt tid, partsställningen, kravet på ersättning för rättegångskostnaderna samt
kravet på muntlig förhandling även om besvärsinstansen i sista hand avgör dessa
ärenden.
I yttrandet behöver man inte upprepa det som redan uttalats i det överklagade beslutet. Om försäkringsanstalten inte har fått någon ny redogörelse efter det överklagade beslutet och det inte finns något att tillägga eller utreda i fråga om det
överklagade beslutet, räcker ett kort ställningstagande till att besvären förkastas på
de grunder som anges i det överklagade beslutet som yttrande. Om besvären gäller
ett medicinskt ärende, ska en specialistläkare ta ställning till besvären på det sätt
som avses i OlyL 121 §.
I medicinska ärenden ska det alltid uppges vilka skador eller sjukdomar som ersätts.
I yttrandet ska därtill anges vilka sjukdomar i försäkringsanstaltens kännedom som
förvägrats ersättning, om fortsatt ersättning avslagits på grund av att sjukvårdskostnaderna och/eller arbetsoförmågan under en viss tidsperiod eller helt och hållet efter en bestämd dag beror på en annan sjukdom än olycksfallsskadan eller yrkessjukdomen. Ställning till ersättning som gäller allmänna sjukdomar (t.ex. diabetes, blodtryckssjukdom osv.), vilka nämnts som tilläggssjukdomar i handlingarna, eller till ersättningen av andra sjukdomar än sjukdomarna i det skadade området, behöver tas
endast då man ansökt om ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar från försäkringsanstalten på grundval av diagnoserna för de nämnda
tilläggssjukdomarna.
Yttrandet ska alltid innehålla ett ställningstagande till huruvida undersökningskostnaderna ersätts och undersökningarna ska specificeras i det fallet att ersättning
helt har förvägrats på medicinska grunder eller undersökningar har gjorts efter det
datum när utbetalningen av olycksfallsersättning avslutas (t.ex. röntgen-, ultraljuds, CT-, MRI-, ENMG- eller endoskopiundersökningar).
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Försäkringsanstalten ska ge ändringssökanden eller, om denne anlitar ett ombud,
ombudet tillfälle att lämna sin förklaring om yttrandet inom 30 dagar (hörande).
När arbetsgivaren är ändringssökande, delges den skadade försäkringsanstaltens
yttrande, även ett yttrande i första skedet gällande partsfrågan, och den skadade
ges tillfälle att lämna förklaring om yttrandet. I delgivningsbrevet ska den skadade
också informeras om vad arbetsgivarens partsställning innebär, dvs. att arbetsgivaren har rätt att få ta del av utredningar som gäller behandlingen av besvärsärendet,
såsom uppgifter om den skadades hälsotillstånd.
En fysisk person, som den skadade, har enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning
(679/2016) rätt att kontrollera uppgifter om honom eller henne själv hos försäkringsanstalten. Om en parts rätt till information föreskrivs även i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, särskilt 11 §) och lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007, särskilt 9 §).

5.4 Självrättelse med anledning av ändringssökande
Med självrättelse avses att försäkringsanstalten rättar sitt beslut i samband med
besvären. Försäkringsanstalten kan fatta beslut om självrättelse såvida faktorerna i
ändringsansökan stöder detta. Försäkringsanstalten ska alltid överväga huruvida
självrättelse ska göras på basis av ändringsansökan.
Om försäkringsanstalten godkänner alla yrkanden som framställs i besvären (besvären godkänns i sin helhet), ska den ge ett nytt beslut i ärendet. Det överklagade beslutet återbryts till den del det rättas. Rätt att överklaga det nya beslutet föreligger
alltid.
Till den del försäkringsanstalten godkänner endast en del av de yrkanden som framställs i besvären, kan försäkringsanstalten utbetala ersättning med ett interimistiskt
beslut. Ändring kan inte sökas i ett interimistiskt beslut. Om beslutet rättats delvis
anges detta i yttrandet och ett interimistiskt beslut skickas till besvärsinstansen för
kännedom.
Om ärendet redan har inlämnats till besvärsinstansen, ska försäkringsanstalten
genast meddela besvärsinstansen om sin ändrade ståndpunkt. Även interimistiska
beslut ska inlämnas till besvärsinstansen.
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Det är inte möjligt att ge ett nytt beslut, som skulle vara överklagbart, i ett redan
överklagat ärende eller att utfärda ett beslut i samma ärende som kunde inverka på
det överklagade ärendet. Då det finns anhängiggjorda besvär om t.ex. årsarbetsförtjänsten, betalas ersättningen som förskott. Eller då besvär anhängiggjorts om vilken skada som berättigar till ersättning, får beslut om menersättning inte utfärdas.

5.5 Inlämnande av yttrande (och tilläggsyttrande)
Yttrandet och brevet om hörande skickas till ändringssökanden. Om arbetsgivaren
anför besvär, skickas yttrandet och brevet om hörande förutom till arbetsgivaren
även till den skadade. Om ändringssökanden anlitar ett ombud, skickas yttrandet
och delgivningsbrevet till ombudet. I detta fall krävs inte en separat sändning till
ändringssökanden.
Besvärsskriften och dess bilagor får inte skiljas åt, utan de ska skickas till besvärsnämnden i en bunt i en bestämd ordning och i original. Om handlingarna skrivs ut
ur försäkringsanstaltens elektroniska system, motsvarar de handlingarna i original.
Även i detta fall ska handlingarna inlämnas i nedan nämnda ordning. Enligt försäkringsdomstolens praxis ska besvärsskriften jämte bilagor, även då handlingarna
skrivs ut ur ett elektroniskt system, inlämnas i original.
Till besvärsinstanserna inlämnas endast de handlingar som är av betydelse vid avgörandet av det överklagade ärendet. Om besvären gäller exempelvis årsarbetsförtjänsten, finns det inget behov att lämna i medicinska utredningar. Om besvären
däremot gäller ett medicinskt ärende, behövs inga uppgifter om årsarbetsförtjänsten.
Av alla handlingar, även de som skannats, ska datumet när de har inkommit till försäkringsanstalten framgå på ett tillförlitligt sätt.
Inlämnande av besvärshandlingar till besvärsnämnden för olycksfallsärenden
Enligt de anvisningar som besvärsnämnden för olycksfallsärenden utfärdat ska
handlingar i original tillställas besvärsnämnden i följande ordning:
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försäkringsanstaltens yttrande
o

brev om hörande eller anteckning om hörande av ändringssökanden i tilläggsyttrandet med anledning av den tilläggsutredning som försäkringsanstalten
inhämtat (t.ex. sakkunnigyttrande/yttrande från rehabiliteringsleverantör)

o

nya utredningar som har inkommit till försäkringsanstalten efter det överklagade beslutet grupperade per ärende

besvärsskriften
o

jämte bilagor, samtliga försedda med försäkringsanstaltens ankomststämpel,

o

besvärsskriftens kuvert endast om besvärsskriften inte har anlänt inom utsatt
tid

det överklagade beslutet
o

ersättningsnämndens yttrande (eventuell omröstning), brev om hörande om
att ärendet skickats till ersättningsnämnden, ändringssökandens eventuella
svar på hörandet samt det grundläggande beslutet i ärenden som gäller rättelse och omprövning

olycksfalls-/yrkessjukdomsanmälan
o

jämte bilagor, arbetstagarens/arbetsgivarens redogörelse för olycksfallet eller arbetstagarens/arbetsgivarens arbetsbeskrivning i yrkessjukdomsärenden,
vid behov polisutredningsprotokoll, domstolens utslag

dagpenningsberäkningar (fyra veckor)
o

inkomstutredningar

uträkningar av årsarbetsförtjänsten
o

inkomstutredningar, skatteuppgifter

o

PCS:s registerutdrag

olycksfallspensionsutredningar
o

information om återgången till arbetet, inkomstutredningar (skatteuppgifter),
även försäkringsanstaltens egna, PM över telefonsamtal i ärendet
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o

information om arbete som den skadade utfört eller som erbjudits honom eller henne samt om de krav som arbetet ställer och lönen

olycksfallspensions- och rehabiliteringsutredningar
-

utlåtanden från rehabiliteringens tjänsteleverantör och andra rehabiliteringsutlåtanden
o jämte bilagor, yrkesinriktade rehabiliterings- och arbetsklinikundersökningar, dokument och utlåtanden som gäller arbetsprövning och omskolning
o arbetskraftsmyndigheternas yttranden och intyg över anmälan
som arbetssökande

medicinsk utredning
o

anteckningar om det första läkarbesöket

o

läkarundersökningar, sjuk- och operationsjournaler, röntgen- och andra
undersökningsutlåtanden

o

dubblettexemplar av läkarutlåtandena behövs inte förutom av de läkarutlåtanden som finns bifogade till besvärsskriften samt av andra läkarutlåtanden
som inlämnats efter det överklagade beslutet

o

medicinsk utredning av rehabilitering i sluten vård

o

expertutlåtande som försäkringsanstalten inhämtat samt tillkännagivandet
(eller tidigare nämnda anteckning i bemötandet)

fakturor och kvitton (kopior)
o

i allmänhet endast kostnader som betalats och förvägrats senast innan det
överklagade beslutet; i fråga om fysikaliska behandlingar en kopia av vårdremissen till fysikalisk vård och även uppgifter om tidigare ersatt vård, om tidigare fysikaliska behandlingar är av betydelse i ärendet

övriga eventuella utredningar som försäkringsanstalten begärt och/eller som inlämnats till försäkringsanstalten
o

t.ex. betalningsförbindelser samt annan korrespondens mellan försäkringsanstalten och ändringssökanden samt vårdinrättningen
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o

försäkringsanstaltens PM över telefonsamtal, såvida de ansluter sig till det
överklagade ärendet.

o

lönebesked som gäller arbetsgivarens besvärsintresse/betalda fakturor över
de aktuella sjukvårdskostnaderna

tidigare beslut (kopior)
tidigare skadefall (kopior)
o som ansluter sig till besvärsärendet, t.ex. i ärenden som gäller smärta i övre
extremiteterna en redogörelse för tidigare och ersatta yrkessjukdomar och
sjukdomar för vilka ersättning förvägrats.
Inlämnande av besvärshandlingarna till försäkringsdomstolen
Till försäkringsdomstolen ska inlämnas
o försäkringsanstaltens yttrande
o brev om hörande
o nya utredningar som har inkommit till försäkringsanstalten efter det
överklagade beslutet grupperade per ärende
o besvärsskriften jämte bilagor
o samtliga försedda med försäkringsanstaltens ankomststämpel, besvärsskriftens kuvert åtminstone då besvärsskriften inte har anlänt inom utsatt tid
o besvärsnämndens beslut (såvida det saknas i besvären)
o besvärsnämndens handlingar i ärendet

5.6 Tilläggsyttrande
Läkarutlåtanden och andra nya redogörelser som ansluter sig till besvärsärendet
och som inkommer till försäkringsanstalten efter att yttrandet skickats ska vidarebefordras till besvärsinstansen. Försäkringsanstalten ska i sitt tilläggsyttrande ta
ställning till huruvida de nya redogörelserna föranleder en ändring av det överklagade beslutet och meddela huruvida eventuella nya diagnoser och undersökningar i
anslutning till besvärsärendet ska ersättas.
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Även besvärsinstansen kan be om ett tilläggsyttrande från försäkringsanstalten, till
exempel med anledning av ett sakkunnigyttrande som besvärsinstansen inhämtat.
Besvärsinstansen kan även be försäkringsanstalten att komplettera sin ståndpunkt i
ärendet. De sistnämnda förfrågningar om yttrande ska också besvaras, vilket alltid
framgår av formuleringen i begäran. I förfrågningarna nämns de tider inom vilka
försäkringsanstalten ska ge sitt tilläggsyttrande (i allmänhet 14 dygn eller tre veckor
efter att begäran inkommit).
Försäkringsanstalten ska höra ändringssökanden eller dennes ombud om tilläggsyttrandet. När ändringssökanden är arbetsgivare, skickas tilläggsyttrandet endast
för kännedom till den skadade. Försäkringsanstalten ska uppge hörandet i tilläggsyttrandet. Ändringssökanden eller dennes ombud ska ges 14 dygn tid att ge sitt
genmäle.
Om försäkringsanstalten får veta om eventuella nya tilläggsutredningar som kommer att inlämnas eller om försäkringsanstalten exempelvis har begärt en undersökning, ska detta informeras besvärsinstansen och meddelas hur länge detta ungefär
kommer att ta. Försäkringsanstalten ska också meddela sin ståndpunkt om ersättandet av undersökningen.
Interimistiska beslut som försäkringsanstalten utfärdat i ärendet efter yttrandet ska
skickas till besvärsinstansen.

6 Inverkan av besvärens anhängighet på ersättningshandläggningen i försäkringsanstalten
6.1 Inget nytt beslut i samma ärende under besvärens anhängighet
Ett nytt beslut kan inte ges i ett överklagat ärende. Om besvären gäller en skada
som berättigar till ersättning, orsakssammanhanget eller bedömningen av nedgången i arbetsförmågan, inverkar dessa på framtida ersättningar. Ett avslagsbeslut
kan inte ges under den tid besvären är anhängiga.
Exempel
Besvär har anhängiggjorts om nedsatt arbetsförmåga 1.3–15.7.2017 hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Beslut om nedsatt arbetsförmågan från
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och med 16.7.2017 kan ges endast om det medges att arbetsförmågan är nedsatt med 100 procent.

6.2 Interimistiska beslut
Interimistiska beslut ges endast i ärenden som har överklagats. Enligt 242 § 2
mom. i OlyL kan försäkringsanstalten genom ett interimistiskt beslut ändra sitt tidigare beslut till den del den bifaller ett yrkande som framförts i besvären. Ett interimistiskt beslut kan ges redan innan besvärshandlingarna inlämnas till besvärsinstansen, men också under den tid när besvären redan behandlas i besvärsinstansen. Ett interimistiskt beslut ska alltid inlämnas till besvärsinstansen. Då besvärsinstansen har gett sitt beslut, ska försäkringsanstalten därefter utfärda ett nytt beslut
av vilket även ersättningens penningbelopp framgår.
För att undvika missförstånd ska det interimistiska beslutet namnges separat. Innehållsmässigt är kraven på motiveringar desamma för det interimistiska beslutet
som för ett egentligt beslut. I det interimistiska beslutet ska därtill anges när det
egentliga beslutet kommer att ges. Av det interimistiska beslutet ska också framgå
att det inte kan överklagas och anvisningar för sökande av ändring får inte bifogas
beslutet. Det bör också observeras att försäkringsanstalten inte får avslå några anspråk med ett interimistiskt beslut.

6.3 Betalning av förskott
Då ett beslut exempelvis på grund av ändringssökande inte kan ges i ett ersättningsärende, betalas ersättningen enligt OlyL 138 § som förskott. Detta är vanligt i
fall där man har överklagat exempelvis årsarbetsförtjänsten.
Om utbetalning av förskott ges inget beslut, utan ett skriftligt meddelande. Utbetalning av förskott bör dock motiveras på samma sätt som det egentliga beslutet. I
fråga om förskottet ska därtill anges orsak till varför ersättningen betalas i förskott
och information om när beslut utfärdas. Därtill ska det uppges att ändring inte kan
sökas beträffande förskott.
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7 Undanröjande av beslut (extraordinärt ändringssökande)
Enligt 246 § 1 mom. i OlyL anges att om en försäkringsanstalt har meddelat att ett
lagakraftvunnet beslut på grundval av denna lag grundar sig på felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för olycksfallsärenden på yrkande av en part eller försäkringsanstalten undanröja beslutet
och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för olycksfallsärenden ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. Ändring i besvärsnämndens beslut får inte sökas genom besvär. En sådan situation kan uppstå
exempelvis om det senare kommer fram att olycksfallet inte har inträffat under förhållanden som beror på arbetet.
Om ett lagakraftvunnet beslut som besvärsnämnden för olycksfallsärenden eller
försäkringsdomstolen meddelat på grundval av denna lag grundar sig på felaktig eller bristfällig utredning eller det uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av en part eller på försäkringsanstaltens krav undanröja beslutet
och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. (OlyL 246 § 2 mom.)
Exempel på fall där besvärsnämnden har undanröjt ett lagakraftvunnet beslut och
återförvisat ärendet till försäkringsanstalten för omprövning är fall, i vilka ersättning ursprungligen har beviljats för arbetsolycksfall, men i vilka det senare lagts
fram ny utredning efter beslutet. Enligt den nya utredningen har olycksfallet inte
inträffat i arbetet eller i övrigt under ersättningsgilla omständigheter, eller fall där
ersättning ursprungligen har beviljats, men det efter beslutet framkommit ny information enligt vilken arbetsgivarens lagstadgade olycksfallsförsäkring inte har varit i kraft när olycksfallet inträffade.
Om försäkringsanstalten yrkar att ett beslut ska undanröjas, kan den avbryta betalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess
att ärendet har avgjorts på nytt (OlyL 246 § 3 mom.).
Ansökan om att ett beslut ska undanröjas ska göras inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av synnerligen vägande skäl kan ett beslut undanröjas också på
ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden. (OlyL 246 § 4 mom.)
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I fråga om extraordinärt ändringssökande gäller därtill vad som föreskrivs i 31 kap. i
rättegångsbalken.

8 Behandlingen av besvärsinstansernas beslut
8.1 Allmänt
Besvärsinstanserna använder olika begrepp i sina avgöranden. De kan förkasta besvären, ändra, återbryta eller undanröja försäkringsanstaltens beslut, överföra
ärendet till försäkringsanstalten för behandling i första instans eller lämna besvären
helt utan prövning. Nedan berättas om åtgärderna i olika situationer. Samma beslut
kan även innehålla flera parallella åtgärder.

8.2 Besvärsinstansens avgöranden
8.2.1 Besvärsinstansen förkastar partens eller försäkringsanstaltens besvär
Då en parts eller försäkringsanstaltens besvär inte föranleder några som helst ändringar, förkastar besvärsinstansen besvären och försäkringsanstaltens eller besvärsinstansens beslut förblir oförändrat. Såvida besvärsinstansens beslut inte överklagas vidare, vinner beslutet laga kraft efter att besvärstiden löpt ut.
8.2.2. Besvärsinstansen godkänner besvären och återbryter eller ändrar försäkringsanstaltens/den lägre besvärsinstansens beslut
Då besvärsinstansen godkänner partens eller försäkringsanstaltens besvär, antingen återbryter den beslutet helt eller ändrar den till vissa delar. När ändringssökanden är den skadade, förpliktas försäkringsanstalten i allmänhet att betala de
krävda ersättningarna och ärendet återförvisas till försäkringsanstalten för de åtgärder som beslutet föranleder.
Exempel på återbrytande av beslut:
Försäkringsanstalten har genom sitt överklagbara beslut förvägrat ersättning,
eftersom olycksfallet inträffade under en paus i utbildningen, under vilken A
skötte egna ärenden. Olyckan kunde således inte anses ha inträffat i arbetet
och inte heller under omständigheter som avses i 24 § i OlyL. Besvärsnämnden
upphävde det överklagbara beslutet och förordnade försäkringsanstalten att
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betala lagenlig ersättning till A för det olycksfall som inträffade 22.8.2017.
Ärendet återförvisades till försäkringsanstalten för åtgärder enligt detta beslut.
Exempel på ändring av beslut:
Försäkringsanstalten förvägrade ersättning för läkarbesök 3.6.2017 och fysikalisk behandling 1.6–21.8.2017, eftersom de inte var nödvändiga för behandling
av skadan som orsakades av olyckan som inträffade 20.1.2016. Enligt beslutet
har hos den skadade konstaterats ett smärttillstånd i vänstra skulderbladet
som är oberoende av det ersatta olycksfallet.
Genom att förkasta besvären närmast ändrade besvärsnämnden det överklagade beslutet och förpliktade försäkringsanstalten att ersätta kostnaderna för
läkarbesöket 3.6.2016 och för ett fysioterapibesök. Ärendet återförvisades till
försäkringsanstalten för åtgärder enligt detta beslut.
8.2.3 Besvärsinstansen överför ärendet till försäkringsanstalten att behandlas i första instans
Besvärsinstansen kan överföra ärendet till försäkringsanstalten att behandlas i
första instans. Detta beror i allmänhet på att besvärsinstansen inte prövar sådana
ärenden som inte har avgjorts genom det överklagade beslutet. Detta är vanligt
t.ex. i fråga om undersökningskostnader. I sådana fall ska försäkringsanstalten behandla och avgöra ärendet i första instans och ge ett överklagbart beslut i ärendet.
Om de nya anspråk som ändringssökanden ställer är av ringa intresse och hänför sig
direkt till själva ärendet (ska ersättas eller förkastas på samma grund som huvudärendet) och inte grundar sig på lag (t.ex. sakskador) eller i övrigt är entydiga med
tanke på beslutet (t.ex. krav på menersättning vid sträckningsskador eller andra
mindre skador), kan besvärsinstansen behandla de nya anspråken tillsammans med
besvärsärendet i s.k. första instans. Besvärsinstansen undersöker emellertid inte
ärendet i större omfattning än vad som yrkas i besvären.
8.2.4 Besvärsinstansen lämnar besvären utan prövning
Besvärsinstansen kan låta bli att behandla besvären över huvud taget. En sådan situation kan komma i fråga då ändringssökanden är en person eller part som inte
har besvärsrätt eller besvären gäller ett ärende som besvärsinstansen inte har rätt
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att pröva (t.ex. skatteärende/innehållande av förskottsskatt på ersättningen). Besvären lämnas utan prövning också då de inlämnas för sent och det inte finns
vägande skäl till förseningen.
Besvärsinstansen kan också lämna besvären utan prövning delvis i fråga om vissa
anspråk. Anspråk som gäller ersättningen av eventuella framtida sjukvårdskostnader eller arbetsoförmåga lämnas exempelvis utan prövning om de inlämnas för tidigt.
8.2.5 Besvärsnämnden undanröjer det överklagbara beslutet och återförvisar ärendet för
behandling till försäkringsanstalten
Ett beslut om menersättning kan exempelvis undanröjas och ärendet återförvisas
till försäkringsanstalten för behandling, om invaliditetsklassen har fastställts för tidigt. Även i situationer där försäkringsanstalten får en ny utredning under den tid
besvären är anhängiga och försäkringsanstalten ändrar sin ståndpunkt i det överklagade beslutet på grund av utredningen, kan det överklagade beslutet undanröjas
med stöd av den nya utredningen och försäkringsanstaltens tilläggsyttrande och
ärendet återförvisas till försäkringsanstalten för ny behandling.

8.3 Utfärdande av beslut efter besvärsinstansens avgörande
Då besvärsinstansen utfärdar ett beslut enligt vilket besvären har förkastats eller
lämnats utan prövning, ger försäkringsanstalten ingen nytt beslut om detta. Då besvärsinstansen har återbrutit, ändrat eller undanröjt försäkringsanstaltens beslut
eller förordnat försäkringsanstalten att ge ett beslut i första instans, ska försäkringsanstalten utfärda ett nytt beslut i ärendet.
Försäkringsanstalten ska utan dröjsmål verkställa ett beslut som en besvärsinstans
meddelat och senast inom 14 dagar efter det att beslutet har vunnit laga kraft och
försäkringsanstalten har fått tillräckliga utredningar för verkställigheten.
Försäkringsanstaltens beslut ges i huvudsak först när besvärstiden över besvärsinstansens beslut har löpt ut. I beslutet ska det uppges att det ges med anledning av
besvärsinstansens beslut. Beslutet kan ges innan besvärstiden löper ut till den del
ärendet är ostridigt, och det inte ligger i ändringssökandens eller försäkringsanstal-
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tens intresse att överklaga ärendet vidare. En sådan situation uppstår ofta då beslutet gäller ett visst ärende såsom ersättandet av sjukvårdskostnader eller en bestämd period av arbetsoförmåga.
Till den del besvärsinstansen rättskraftigt har avgjort ärendet, är försäkringsanstaltens beslut inte längre överklagbart. Beslutet är oftast överklagbart endast i fråga
om ersättningens belopp och utbetalningen av ersättningen. Av den anledningen
ska rätten att söka ändring begränsas i försäkringsanstaltens beslut.
Exempel på begränsning av besvärsrätten:
En arbetstagare krävde i sin besvärsskrift ersättning av arbetsoförmåga för tiden 1.1–31.3.2017 enligt en nedgång i arbetsförmågan med 100 procent. Besvärsinstansen ändrade försäkringsanstaltens beslut och förordnade den att
betala ersättning för en försämring av arbetsförmågan med 50 procent för tiden 1.1–31.1.2017 och förkastade således största delen av besvären.
Försäkringsanstalten meddelar beslut utifrån avgörandet från besvärsnämnden för olycksfallsärenden 31.5.2018 och begränsar rätten att söka ändring i
beslutet som getts för tiden x. – x. Arbetsoförmåga för tiden 1.1–31.1.2017 ersätts enligt en nedsatt arbetsförmåga med 50 procent.
Det är inte möjligt att söka ändring i detta beslut till den del besvärsinstansen
har avgjort ärendet.

8.4 Ersättning av kostnader för ändringssökande
8.4.1 Rättegångskostnader
Om ändringssökanden yrkar på ersättning för rättegångskostnaderna i sin besvärsskrift, ska ställning tas till detta yrkande i bemötandet. Ändringssökanden kan orsakas kostnader för t.ex. användning av ombud eller biträde, bevisföring, för ändringssökandes eget arbete och tidsförlust med anledning av rättegången samt för
att inställa sig till en eventuell muntlig förhandling. De kostnader som ändringssökanden orsakas för en skriftlig förhandling består i allmänhet av postavgifterna för
sändning av besvärsskriften samt för inhämtande av eventuella andra dokument
som ska bifogas besvärsskriften. Det ombud eller biträde som ändringssökanden
använder har rätt att få ett arvode samt ersättning för sina kostnader av ändringssökanden.
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En person kan beviljas rättshjälp närmast om de villkor som gäller den ekonomiska
ställningen uppfylls. I sådana fall betalas rättegångskostnaderna ur statens medel
antingen i sin helhet eller delvis. Rättshjälp ansöks hos rättshjälpsbyrån.
Ändringssökanden kan ansöka om ersättning för sina rättegångskostnader. Ändringssökanden ska uttryckligen yrka på ersättningen av dem. Därtill förutsätts att
det skulle vara oskäligt med beaktande av det beslut som givits i ärendet att lämna
rättegångskostnaderna på ändringssökandens ansvar. I praktiken innebär detta i
regel att han måste vinna sitt ärende.
Vid prövningen av försäkringsanstaltens ersättningsskyldighet tar besvärsinstansen
speciellt i beaktande huruvida rättegången har orsakats av ett fel hos myndigheterna. En enskild part får däremot inte åläggas att ersätta försäkringsanstaltens rättegångskostnader, såvida inte den enskilda parten har framfört ett uppenbart
ogrundat yrkande.
Rättegångskostnaderna ersätts speciellt i situationer där försäkringsanstalten anses
har fattat ett felaktigt beslut på basis av tillgängliga uppgifter. Tillämpandet av bestämmelsen innehåller en skälighetsbedömning. Nödvändigheten av ändringssökandens åtgärder bedöms från ändringssökandens synvinkel och utifrån de förhållanden som rådde när besvären inlämnades.
För rättegångskostnader som besvärsinstansen ålägger försäkringsanstalten att betala ges inget beslut, utan de endast betalas. Således behöver man inte vänta på att
besvärsinstansens beslut ska vinna laga kraft, såvida försäkringsanstalten inte har
överklagat besvärsinstansens beslut i fråga om rättegångskostnaderna. På rättegångskostnaderna ska betalas dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. i räntelagen inom
en månad från det att besvärsinstansens beslut har postats.
8.4.2 Kostnader för muntlig förhandling
Enligt 14 § 1 mom. i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden tillämpas förvaltningsprocesslagen vid behandlingen av ärenden i besvärsnämnden. Enligt 14 § 3
mom. i lagen ersätts de kostnader, för vilka det enligt 49 och 50 § i förvaltningsprocesslagen betalas ersättning av statens medel, av besvärsnämndens medel.
Eventuellt biträde eller ombud som parten använder är berättigade att få ett arvode och ersättning för sina resekostnader och andra kostnader av parten. Vittne
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och expert som parten utser har rätt att få ersättning av parten för rese- och uppehållskostnaderna samt för ekonomisk förlust. Till vittne som besvärsinstansen utsett betalas ersättning av besvärsinstansens medel. Ett vittne kan orsakas ekonomisk förlust t.ex. i form av förlorad arbetsinkomst. Ett vittne har rätt att få ersättning för rese- och uppehållskostnaderna av parten redan i förskott.
Parten åläggs i regel att betala ersättningar till det vittne och ombud som han utsett genom ett interimistiskt beslut som ges i samband med muntlig förhandling. I
övrigt ges beslutet om rättegångskostnaderna och vem som slutligen är ansvarig för
dem i samband med det slutliga beslutet.
8.4.3 Dröjsmålsförhöjning i samband med sökande av ändring
Om utbetalningen av ersättningen fördröjs, ska försäkringsanstalten betala den fördröjda ersättningen förhöjd för dröjsmålstiden enligt 152 § i OlyL. Dröjsmålet som
ska ersättas börjar när det har gått 30 dagar från att försäkringsanstalten har fått
tillräckliga utredningar för att avgöra ärendet. Dröjsmålsförhöjningen räknas för
varje dag under dröjsmålstiden. Dröjsmålsförhöjningen för ersättningsposter som
betalas senare med stöd av samma beslut beräknas dock från ersättningspostens
förfallodag (se OlyL 135 §).
För utbetalning av dröjsmålsförhöjning ska man utreda det sista dokumentet (redogörelse för ersättningens grund och belopp) enligt vilket ärendet skulle ha kunnat
avgöras. Om besvärsinstansen avgör ärendet utifrån samma redogörelse som försäkringsanstalten haft tillgång till, tillämpas på dröjsmålet tidpunkten för det sista
dokumentet som inkommit efter detta. Om det i samband med ändringssökandet
eller i övrigt i samband med behandlingen har inlämnats ett nytt läkarutlåtande, räknas behandlingstiden från det att försäkringsanstalten har fått den redogörelse
som den behöver för att betala denna ersättning.
Om försäkringsanstalten i sitt bemötande påvisar att det under besvärstiden har
skett en väsentlig förändring i ersättningssökandens förhållanden, kan besvärsinstansen med stöd av OlyL 152 § 2 mom.fastställa att förhöjningen räknas från en
senare tidpunkt. Således finns det skäl för försäkringsanstalten att nämna sådana
nya utredningar och väsentliga förändringar i yttrandet till besvärsinstansen.
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8.5 Försäkringsanstalten söker ändring
Om försäkringsanstalten överklagar beslutet, meddelas den skadade om detta. Då
beslutet har ändrats i besvärsinstansen och försäkringsanstalten överklagar vidare,
utbetalas ännu inte i det skedet den ersättning som besvärsinstansen har förordnat.

8.6 Arkivering
Dokumentknippen som återförvisas från besvärsinstansen får inte lösgöras från
varandra. Dokument som återförvisas från besvärsinstansen ska förvaras i original i
50 år eller 100 år enligt 275 § 1 mom. 1 och 2 punkten i OlyL.

9 Grundbesvär
Besvär som berör försäkringsavgiften är grundbesvär. Försäkringstagaren ska lämna
in besvär inom två år från ingången av det år under vilket försäkringsavgiften har
fastställts eller påförts. Besvär inlämnas till besvärsnämnden för olycksfallsärenden.
Man kan söka ändring i ett beslut utfärdat av besvärsnämnden för olycksfallsärenden hos försäkringsdomstolen. Försäkringsdomstolens beslut kan vidare överklagas
hos högsta domstolen, om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd. Grundbesvär
skickas direkt till besvärsinstansen. I grundbesvärsärenden ska försäkringsanstalten
på besvärsinstansens begäran lämna besvärsinstansen ett yttrande och lämna in en
faktura och andra handlingar i anslutning till besvärsärendet.

10 Laglighetskontroll och tillsynsmyndigheter
Enligt 108 och 109 § i Finlands grundlag ska justitiekanslern och justitieombudsmannen övervaka att myndigheter och tjänstemän, offentligt anställda arbetstagare och också andra, när de sköter offentliga uppdrag, följer lag och fullgör sina
skyldigheter så att de inte kränker någons lagliga rättigheter. I praktiken har man
avtalat om justitiekanslerns och justitieombudsmannens arbetsfördelning på så sätt
att kontrollen över försäkringsanstalter som bedriver lagstadgad försäkring ankommer på justitieombudsmannen.
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Vem som helst som misstänker att en myndighet har fungerat lagstridigt kan anföra
ett klagomål hos riksdagens justitieombudsman. Efter att riksdagens justitieombudsman fått klagomålet ber han om ett yttrande av försäkringsanstalten. Justitieombudsmannen kan inte ändra eller upphäva försäkringsanstaltens beslut, men
kan till exempel uppmärksamma försäkringsanstalten på kraven på god förvaltning
eller ge en anmärkning, om försäkringsanstalten har handlat i strid med lagen eller
försummat sin skyldighet. På webbplatsen (www.oikeusasiamies.fi) finns närmare
information om hur man gör ett klagomål och vad klagomålet leder till.
Även Finansinspektionen övervakar försäkringsanstalterna. Syftet med tillsynen är
bland annat att övervaka att försäkringsanstalterna följer lag och god försäkringssed och att de använder lämpliga förfaranden i sin verksamhet, t.ex. i förvaltningslagen avsedda goda förvaltningsprinciper. I ärenden som anhängiggjorts vid Finansinspektionen begärs ett yttrande från försäkringsanstalten. Finansinspektionen behandlar inte ärenden som gäller meningsskiljaktigheter mellan kunden och försäkringsanstalten.

Bilagor
Bilaga 1

Anvisning för sökande av ändring
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Bilaga 1

Anvisning för sökande av ändring

ANVISNING FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING
Besvär ska inlämnas till försäkringsanstalten
Om du är missnöjd med detta beslut kan du anföra besvär hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Besvärsnämnden för olycksfallsärenden är en besvärsinstans som är oberoende av försäkringsanstalterna.
Av besvärsskriften ska det framgå att det är fråga om besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden.
Din besvärsskrift ska riktas till besvärsnämnden för olycksfallsärenden och skickas till den
försäkringsanstalt som utfärdat beslutet till den adress som finns på beslutet.
Besvärsskriften kan lämnas in till försäkringsanstalten personligen eller av ett bud. Besvärsskriften kan också skickas per e-post. En besvärsskrift anses ha kommit fram inom utsatt tid,
om den har anlänt till försäkringsanstalten före slutet av mottagarens öppethållningstid på
besvärstidens sista dag.
Besvärsskrift
Besvär ska inlämnas skriftligen. Meddela i besvärsskriften
-

att den är avsedd som besvär till besvärsnämnden för olycksfallsärenden

-

i vilket beslut du söker ändring

-

på vilka punkter ändring söks i beslutet

-

vilka ändringar du yrkar på

-

de grunder på vilka ändring söks

-

ditt namn, din personbeteckning, din adress och ditt telefonnummer

Till besvärsskriften ska fogas försäkringsanstaltens beslut i original eller kopia samt eventuella utredningar som du åberopar. Du kan även lämna in tilläggsutredningar senare.
Du ska själv underteckna besvär som skickas per brev. Besvär som skickas per e-post behöver inte undertecknas om besvärsskriften innehåller information om avsändare och det inte
finns anledning att misstänka dokumentets ursprung eller integritet. Du kan också låta ett
ombud uppgöra besvärsskriften. I sådana fall ska ombudet underteckna besvärsskriften och
bifoga din fullmakt.
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Besvärstid
Besvärsskriften ska lämnas in till försäkringsanstalten före öppettidens slut senast den trettionde (30:e) dagen efter det att du fick del av beslutet. Du anses ha fått del av beslutet den
sjunde (7:e) dagen efter det att beslutet postades, om inte annat kan påvisas.
Behandlingen av besvärsskriften
Om försäkringsanstalten anser det befogat att ändra beslutet enligt dina yrkanden, behandlar försäkringsanstalten ärendet på nytt och sänder dig ett nytt beslut. Då förfaller dina besvär och de sänds inte vidare till besvärsnämnden för olycksfallsärenden.
Om försäkringsanstalten inte finner skäl att ändra sitt beslut, vidarebefordrar anstalten din
besvärsskrift inom 30 dagar efter besvärstidens utgång till besvärsnämnden för olycksfallsärenden för behandling. Försäkringsanstalten skickar dina besvär och sitt eget yttrande samt
övriga handlingar i ärendet till besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Du underrättas per
brev om detta.
Om försäkringsanstalten inhämtar tilläggsutredning med anledning av din besvärsskrift, men
inte ändrar sitt beslut, sänds besvärsskriften till besvärsnämnden för olycksfallsärenden
inom 60 dagar efter besvärstidens utgång. Du informeras separat om att tilläggsutredning
inhämtats.
Försäkringsanstaltens adress
postadress:
besöksadress:
öppettider:
e-postadress:
Besvärsnämndens för olycksfallsärenden
postadress:
besöksadress:
e-postadress:
Närmare information om besvärsnämnden för olycksfallsärenden och behandlingen av ett
besvärsärende finns på adressen www.tapaturmalautakunta.fi.
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