
Rättelser till Finlands författningssamling 
 

 
 
 

Till Finlands författningssamling 459/2015 
(Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar) 

 
På sidan 5, 17 §, raden 1 står:  
… olycksfall  
 
Bör vara: 
… olycksfall 
 
 
På sidan 5, 20 §, raden 1 står:  
… olycksfall i arbetet … 
 
Bör vara: 
… olycksfall i arbetet … 
 
 
På sidan 7, 26 § 1 mom., raden 4 står:  
… faktor … 
 
Bör vara: 
… agens… 
 
 
På sidan 7, 27 § står:  
Bestämmelser om en förteckning över yrkessjukdomar utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Förteckningen ska omfatta de sjukdomar som avses i 26 § och som utifrån medicinsk forskning 
anses ha ett påvisat sannolikt orsakssamband med de fysikaliska, kemiska eller biologiska faktorer 
som specificeras i förordningen. I fråga om dessa sjukdomar betalas ersättning som för 
yrkessjukdomar, när det kan påvisas att en arbetstagare har exponerats för någon av faktorerna 
under de förhållanden som avses i 26 § och i en omfattning som innebär att faktorn huvudsakligen 
har kunnat orsaka sjukdomen och sjukdomen uppenbart inte har någon annan orsak. 
 
Bör vara: 
Bestämmelser om en förteckning över yrkessjukdomar utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Förteckningen ska omfatta de sjukdomar som avses i 26 § och som utifrån medicinsk forskning 
anses ha ett påvisat sannolikt orsakssamband med de fysikaliska, kemiska eller biologiska agens 
som specificeras i förordningen. I fråga om dessa sjukdomar betalas ersättning som för 
yrkessjukdomar, när det kan påvisas att en arbetstagare har exponerats för någon av agensen under 
de förhållanden som avses i 26 § och i en omfattning som innebär att agenset huvudsakligen har 
kunnat orsaka sjukdomen och sjukdomen uppenbart inte har någon annan orsak. 
 
 
På sidan 9, 36 § 1 mom., raden 1 står:  
Kostnader för nödvändig sjukvård … 
 
Bör vara: 
Kostnader för sjukvård som behövs… 
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På sidan 9, 37 § 1mom. 1 punkten, raden 1 står:  
1) akutsjukvård,… 
 
Bör vara: 
1) prehospital akutsjukvård… 
 
 
På sidan 9, 37 § 1mom. 2 punkten, raden 1 står:  
… förbandsmaterial, 
 
Bör vara: 
… förbrukningsartiklar, 
 
 
På sidan 10, 40 § 2 mom., raden 2 står:  
… anstaltsvård… 
 
Bör vara: 
… sluten vård… 
 
 
På sidan 11, 44 § 1 mom. 2 punkten står:  
2) besök på en mottagning… 
 
Bör vara: 
2) besök på en mottagning inom den privata 
hälso- och sjukvården… 
 
 


