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Lag
om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdo-

mar

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

(873/2015) 77 § 2 mom.,
ändras 4 § 1 mom., 157 § 2 mom., 158 och 162 § samt 180 § 2 mom., av dem 4 §

1 mom. sådant det lyder delvis ändrat i lag 94/2016 och 180 § 2 mom. sådant det lyder del-
vis ändrat i lag 1651/2015, samt

fogas till lagen en ny 174 a § som följer:

4 §

Övriga definitioner och hänvisningsbestämmelser

I denna lag avses med
1) skada påföljden av ett skadefall enligt 11 §,
2) obligatorisk försäkring försäkring enligt denna lag som fastställts eller förlängts en-

ligt 5 § 1 och 2 mom.,
3) skadad den som har råkat ut för ett skadefall enligt 11 §,
4) EU:s förordningar om social trygghet Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning
(EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

5) dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679
om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om
det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän da-
taskyddsförordning),

6) tredjestat en stat på vilken EU:s förordningar om social trygghet och sådana över-
enskommelser om social trygghet som innehåller bestämmelser om olycksfall i arbetet
och om yrkessjukdomar och som är bindande för Finland inte tillämpas,

7) ålderspension ålderspension enligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för
arbetstagare (395/2006), ålderspension enligt den tidigare lagstiftning som avses i 1 §
2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006), ålders-
pension enligt folkpensionslagen (568/2007) och motsvarande pensioner som betalas
från utlandet,

8) sjukpension full invalidpension och arbetslivspension som beviljats tills vidare en-
ligt de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare, sjukpension som bevil-
jats tills vidare enligt folkpensionslagen, full invalidpension enligt den tidigare lagstift-
ning som avses i 1 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare,
invaliditetspension enligt den tidigare lagstiftning som avses i 1 § 3 mom. i lagen om in-
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förande av folkpensionslagen (569/2007) och motsvarande pensioner som betalas från ut-
landet samt sådant avträdelsestöd enligt 24 § 2 mom. i lagen om införande av lagen om
pension för arbetstagare som ska beaktas som pension enligt 92 § 2 mom. i lagen om pen-
sion för arbetstagare.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

157 §

Rätten för lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt och en besvärsinstans att 
få uppgifter

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
När uppgifter som behövs för handläggningen av den skadades ersättningsärende be-

gärs av arbetsgivaren får det till arbetsgivaren endast lämnas ut de sekretessbelagda upp-
gifter om den skadade som är nödvändiga för att specificera de begärda uppgifterna.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

158 §

Rätten för lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt att lämna ut uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i offentlighetslagen har lantbruksföretagarnas olycksfalls-
försäkringsanstalt rätt att, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten
att få information, lämna ut uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag en-
ligt följande:

1) till behöriga myndigheter och organ får uppgifter som är nödvändiga för att verk-
ställa uppgifter enligt en överenskommelse om social trygghet som är bindande för Fin-
land eller en internationell rättsakt om social trygghet lämnas ut,

2) till ett ministerium, Skatteförvaltningen och inrättningar eller sammanslutningar
som sköter det lagstadgade socialförsäkringssystemet och som administrerar sådana soci-
ala förmåner som påverkas av en ersättning enligt denna lag, får i fråga om en person som
fått ersättning enligt denna lag lämnas ut personbeteckning och övriga identifieringsupp-
gifter, uppgifter om utbetalda ersättningar, uppgifter om arbetsgivaren och andra härmed
jämställbara uppgifter som är nödvändiga för samkörning av personuppgifter och annan
övervakning av engångskaraktär för att utreda brott och missbruk som riktar sig mot soci-
alskyddet, samt till polis- och åklagarmyndigheten de ovannämnda uppgifterna, om de är
nödvändiga för att utreda brott och väcka åtal,

3) till en annan försäkringsanstalt som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet och
till Trafikförsäkringscentralen och Patientförsäkringscentralen får uppgifter som är nöd-
vändiga för att utreda deras ansvar för samma skada lämnas ut,

4) till en annan försäkringsanstalt och den som orsakat skadan får uppgifter som är
nödvändiga för att förverkliga försäkringsanstaltens regressrätt lämnas ut,

5) till en personuppgiftsansvarig som bedriver kreditupplysningsverksamhet får upp-
gifter lämnas ut om utsökningsbara fordringar som försäkringsanstalten med stöd av den-
na lag har på försäkringstagaren och den försäkringsskyldige,

6) till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvården och till en självständig yrkesutö-
vare vilka avses i 157 § 1 mom. 3 punkten får de uppgifter om den skadade lämnas ut som
är nödvändiga för att ge en betalningsförbindelse eller när lantbruksföretagarnas olycks-
fallsförsäkringsanstalt begär ett sakkunnigyttrande för avgörande av ett ersättningsärende,

7) till Statistikcentralen får uppgifter om personbeteckningen för den som fått ersätt-
ning enligt denna lag, om tidpunkten och platsen för skadefallet, omständigheterna under
vilka skadefallet inträffat och orsakerna till och följderna av det och uppgifter om arbets-
oförmågans varaktighet, likaså andra uppgifter som baserar sig på en anmälan som avses
i 75 § och som är nödvändiga för att sammanställa statistik som hör till Statistikcentralens
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verksamhetsområde och som beskriver samhällsförhållandena och deras utveckling läm-
nas ut,

8) till Arbetshälsoinstitutet får uppgifter som avses i 2 a § 2 mom. i lagen om arbets-
hälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978) lämnas ut för registrering av ar-
betsrelaterade sjukdomar,

9) till Pensionsskyddscentralen får uppgifter om ersättningar som beviljats av lant-
bruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt och som inverkar på arbetspensionen läm-
nas ut.

162 §

Begränsning av den registrerades rätt

En i dataskyddsförordningen avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den
förordningen att kräva att pensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter
när pensionsanstalten sköter en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på be-
gränsning är uppenbart ogrundat.

174 a §

Maskinell underskrift av beslut

Beslut som lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt meddelar med stöd av
denna lag får undertecknas maskinellt.

180 §

Övergångsbestämmelser

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Med avvikelse från 1 mom.
1) kan olycksfallspensionen och menersättningen enligt lagen om olycksfallsförsäk-

ring för lantbruksföretagare inte efter att denna lag trädde i kraft bytas ut mot ett kapital
som motsvarar deras kapitalvärde,

2) ska 29 § 3 mom. 3 punkten tillämpas på yrkessjukdomar som har debuterat före den-
na lags ikraftträdande när det ersättningsärende som gäller dem har inletts först efter la-
gens ikraftträdande,

3) tillämpas bestämmelserna i avdelning IV och VII samt 112 och 113 § också på ska-
defall som inträffat före denna lags ikraftträdande; med stöd av 112 § kan även obligato-
riska försäkringspremier inklusive förhöjningar och dröjsmålsräntor enligt lagen om
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare dras av från ersättningen; den paragrafens 4
mom. tillämpas också på ersättningar som betalas med stöd av frivilliga försäkringar som
avses i 21 § i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare samt på försäkrings-
premier inklusive dröjsmålsräntor för sådana försäkringar,

4) tillämpas bestämmelserna i 38 § också på skadefall som inträffat från och med den
1 januari 2005,

5) tillämpas bestämmelserna i 26 kap. samt 174 och 174 a § också på olycksfall i arbe-
tet som inträffat och yrkessjukdomar som debuterat före den 1 januari 2016.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.
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