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Utgiven i Helsingfors den 28 december 2018

1275/2018
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) 58 §, 183 §
3 mom., 184 § 2 mom. samt 260 § 1 och 2 mom. som följer:
58 §
Dagpenningen under de första 28 dagarna
Dagpenningen under högst 28 dagar från och med skadedagen, med undantag för den
dagen, är lika stor som lönen för sjukdomstiden.
Om den skadade inte har fått lön för sjukdomstiden, om bara en del av lönen har betalats
som lön för sjukdomstiden eller om lönen för sjukdomstiden har betalats för förkortad arbetstid på grund av permittering eller av någon annan motsvarande orsak, bestäms dagpenningen utifrån de arbetsinkomster som den skadade hade under den eller de hela lönebetalningsperioder som närmast föregick skadedagen och som sammanlagt kommer närmast 28 dagar i längd. Om anställningsförhållandet är kortare än så, tas den arbetsinkomst
som den skadade hade under anställningsförhållandet som grund för dagpenningen.
Dagpenningen ska bestämmas särskilt för varje anställningsförhållande, om den skadade har två eller flera anställningsförhållanden på skadedagen. Om den skadade utför också
sådant arbete som är försäkrat enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och
yrkessjukdomar (873/2015) eller annat arbete som företagare som är försäkrat enligt denna lag, utgör dagpenningen 1/360 av årsarbetsinkomsten på skadedagen enligt en försäkring enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar eller enligt en frivillig försäkring för arbetstiden enligt denna lag. Dagpenningens belopp är det
sammanlagda beloppet av de ovannämnda dagpenningarna.
183 §
Påförande av avgift som motsvarar försäkringspremien och av försummelseavgift
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Vad som i 169 och i 172–176 § föreskrivs om försäkringspremie tillämpas även på de
avgifter som avses i 181 och 182 §. Vad som i 124 § 1 mom. föreskrivs om delgivning av
beslut tillämpas även på Statskontorets beslut.
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184 §
Självrisk för en arbetsgivare som försummat sin försäkringsskyldighet
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Vad som i 172 och 174 § föreskrivs om försäkringspremie tillämpas även på den avgift
som avses i 1 mom. Vad som i 124 § 1 mom. föreskrivs om delgivning av beslut tillämpas
även på Olycksfallsförsäkringscentralens beslut om uttag av självrisk.
260 §
Olycksfallsförsäkringscentralens och försäkringsbolagens rätt att få uppgifter för
tillsynen
Trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten att få information har
Olycksfallsförsäkringscentralen och försäkringsbolagen rätt att av arbetsgivaren, försäkrings- och pensionsanstalter som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet, myndigheterna och andra aktörer som offentlighetslagen tillämpas på få uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla den tillsynsplikt som föreskrivs i denna lag. Dessutom har Olycksfallsförsäkringscentralen och försäkringsbolagen rätt att för nämnda ändamål av Skatteförvaltningen i form av massinformation få lönebetalares eller andra motsvarande prestationsbetalares och inkomsttagares identifierings- och kontaktuppgifter, uppgift om arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkring, uppgift om bransch samt även uppgifter om löner eller
motsvarande prestationer som betalats och om arbetsgivarprestationer som hänför sig till
dem.
Olycksfallsförsäkringscentralen och försäkringsbolagen har rätt att få de uppgifter som
avses i 1 mom. även om de i sin begäran om uppgifter inte har specificerat vilka prestationsbetalare som i form av massinformation blir föremål för ett tillsynsförfarande och
även om ett tillsynsförfarande ännu inte har inletts. För verkställigheten av ett tillsynsuppdrag har Olycksfallsförsäkringscentralen och ett försäkringsbolag rätt att samköra och behandla de personuppgifter som avses i 1 mom. Samkörda uppgifter får bevaras i fem år,
dock högst till dess att tillsynsförfarandet har avslutats. Samkörda uppgifter får inte lämnas vidare annat än för sådana ändamål som avses i denna lag.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019. Bestämmelserna i 58 § och 260 § 1 och
2 mom. träder dock i kraft den 1 januari 2020. Bestämmelserna i 58 § tillämpas på skadefall som inträffar efter lagens ikraftträdande.
Helsingfors den 19 december 2018
Republikens President
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