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Lag
om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) 145 och

153 §, av dem 145 § sådan den lyder i lag 1273/2016, samt
fogas till lagen en ny 142 a § som följer:

142 a §

Retroaktiv ersättning som betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Om den skadade har fått ersättning enligt lagen om ersättning till lantbruksföretagare
för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) på grundval av samma arbets-
oförmåga och för samma tid som han eller hon retroaktivt beviljats ersättning för inkomst-
bortfall enligt denna lag på grund av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom och ersättning-
en också beaktar inkomstbortfall i lantbruksföretagarverksamhet eller stipendiatarbete,
ska ersättningen för inkomstbortfall enligt denna lag på yrkande av Lantbruksföretagarnas
pensionsanstalt betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt till den del ersättningen
motsvarar det för samma tid betalade ersättningsbeloppet enligt den lagen.

145 §

Ersättningarnas inbördes företrädesordning

Om en ersättning med stöd av denna lag eller någon annan lag ska betalas till någon an-
nan än den som beviljats ersättningen med stöd av denna lag och om två eller flera myn-
digheter, kommuner, inrättningar, organ eller andra aktörer har rätt till ersättningen, beta-
las ersättningen i följande ordning:

1) till försäkringsanstalten i form av återkrav enligt 247 § av ersättning som den betalat
ut grundlöst,

2) till Folkpensionsanstalten med stöd av 12 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen och 22 § i
lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningför-
måner,

3) till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt med stöd av 142 §,
4) till arbetsgivaren och sjukkassan med stöd av 139 § i denna lag och till staten med

stöd av 16 § i lönegarantilagen,
5) till arbetslöshetskassan med stöd av 141 § och till Folkpensionsanstalten med stöd

av 141 eller 142 §,
6) till pensionsanstalten med stöd av 140 §,
7) till Folkpensionsanstalten med stöd av 143 § 3 mom.,
8) till kommunen med stöd av 143 §,
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9) till Folkpensionsanstalten med stöd av 28 § i lagen om studiestöd,
10) till en utsökningsmyndighet med stöd av 4 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007).

153 §

Överföring av ett ersättningsärende till Olycksfallsförsäkringscentralen till följd av 
dröjsmål hos försäkringsbolaget

Om försäkringsbolaget inte har inlett utredningen av ett ersättningsärende inom den tid
som anges i 119 § eller meddelat ett beslut inom den tid som anges i 127 § eller betalat
den ersättning som grundar sig på beslutet på det sätt som anges i 135 §, kan den skadade
eller hans eller hennes förmånstagare ansöka hos Olycksfallsförsäkringscentralen om att
handläggningen av ersättningsärendet ska överföras till centralen.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
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