
 RP 67/2003 rd  
  
 

239178 

 
 
 
 
 

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag 
till lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring 
för lantbruksföretagare 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att bestämmel-
serna om finansieringen av systemet med 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 
ändras. Det föreslås att systemet fortsätt-
ningsvis skall finansieras med en grund-
skyddsandel och en tilläggsskyddsandel. För 
grundskyddsandelen svarar Folkpensionsan-
stalten och Lantbruksföretagarnas pensions-
anstalt och för tilläggsskyddsandelen svarar 
de försäkrade och staten. 

Det föreslås att lagen om olycksfallsförsäk-
ring för lantbruksföretagare ändras så, att 
40,4 procent av totalkostnaderna för lant-
bruksföretagarnas olycksfallsförsäkring skall 
höra till grundskyddsandelen och 59,6 pro-
cent till tilläggsskyddsandelen. I finansie-
ringen av grundskyddsandelen höjs Folkpen-
sionsanstaltens andel av totalkostnaderna för 
lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkring 
från 26 procent till 30,8 procent och Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalts andel 
sjunker från 15,09 procent till 9,6 procent. 

När det gäller finansieringen av tilläggs-
skyddet föreslås att statens andel av total-
kostnaderna sänks från nuvarande 32,95 pro-
cent till 27,8 procent och att lantbruksföreta-
garnas försäkringspremieandel sänks från 

nuvarande 32,95 procent till 31,8 procent. 
Också när det gäller finansieringen av 

grundskyddet föreslås en övergång till fonde-
ring av det ansvar som ordnandet av arbets-
skadeskydd föranleder. I anslutning till detta 
föreslås dessutom att Folkpensionsanstalten 
och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
skall betala en s.k. avgift för komplettering 
av ersättningsansvaret under reformens över-
gångsperiod. Med denna avgift täcks för 
grundskyddets del det ansvar som uppstått 
före år 2004 och som inte blivit täckt. Det 
uppskattas att kompletteringsavgiften under 
perioden 2004—2018 kommer att utgöra i 
medeltal 2,8 miljoner euro om året. 

Om man beaktar statens andel i finansie-
ringen av tilläggsskyddet och statens andel 
genom Folkpensionsanstalten och Lantbruks-
företagarnas pensionsanstalt, ökar de före-
slagna ändringarna statens utgifter med ca 
2,2 miljoner euro år 2004. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2004 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2004. 
 

————— 
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MOTIVERING 

1.  Nuläge 

I Finland är socialskyddet för lantbruksfö-
retagare, såsom för andra företagare, in-
komstrelaterat. Lantbruksföretagarna har rätt 
till arbetspensionsskydd och olycksfalls-
skydd. Detta skydd kompletteras av det 
grundskydd som Folkpensionen sörjer för. På 
grund av särdragen i lantbruksföretagarnas 
verksamhet har staten delvis tagit ansvar för 
finansieringen av förmånerna. På så vis har 
det varit möjligt att säkra en ändamålsenlig 
utvidgning av pensions- och olycksfallsskyd-
det till att också omfatta lantbruksföretagare. 
Enligt lagen om olycksfallsförsäkring för 
lantbruksföretagare (1026/1981) finansieras 
totalkostnaderna för lantbruksföretagarnas 
obligatoriska olycksfallsförsäkring genom en 
grundskyddsandel, lantbruksföretagarnas för-
säkringspremieandel, statens andel och av-
kastningen av placeringar. Försäkringspre-
mieandelen och statens andel benämns 
tilläggsskyddsandel. Med grundskyddsande-
len täcks sådana socialförsäkringsförmåner 
som en lantbruksföretagare har rätt till obe-
roende av systemet med olycksfallsförsäk-
ring för lantbruksföretagare, men som på 
grund av prioritetsordningen i förmånssyste-
men betalas via detta system. De övriga 
kostnaderna för systemet med olycksfallsför-
säkring för lantbruksföretagare hör till 
tilläggsskyddet. 

I finansieringen av grundskyddsandelen 
deltar de anstalter som svarar för förmånerna, 
Folkpensionsanstalten och Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt, i den mån dessa för-
måner varje år går ut till betalning från sy-
stemet med olycksfallsförsäkring för lant-
bruksföretagare. Folkpensionsanstalten beta-
lar de förmåner enligt sjukförsäkringslagen 
(364/1963, SFL), folkpensionslagen 
(347/1956, FPL) och den allmänna familje-
pensionslagen (38/1969, FamPL) som åter-

står i systemet och Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt betalar de återstående arbets-
pensionsförmånerna enligt lagen om pension 
för lantbruksföretagare (467/1969, LFöPL). 

I systemet med olycksfallsförsäkring för 
lantbruksföretagare har vad grundskyddet be-
träffar än så länge inte gjorts någon fonde-
ring med tanke på kommande ersättningsan-
svar. Det har ansetts att de anstalter som sva-
rar för grundskyddsandelarna inte kan åläg-
gas att delta i de utgifter som härrör från sy-
stemet med olycksfallsförsäkring för lant-
bruksföretagare till de delar det görs fonde-
ring i systemet. Det är delvis på grund av det-
ta som fastställandet av finansieringsandelar 
inte har varit tillräckligt tydligt. 

Lantbruksföretagarnas försäkringspremie-
andel och statens andel, vilka tillsammans fi-
nansierar tilläggsskyddet, är enligt den gäl-
lande lagen lika stora. Vid beräkningen av de 
slutliga finansieringsandelarna ändras statens 
och de försäkrades tilläggsskyddsandelar, 
som skrivits in i lag, med beaktande av att 
staten inte längre deltar i finansieringen av 
tilläggsskyddet i lantbruksföretagares frivil-
liga försäkring för olycksfall i arbetet. 

I finansieringen av tilläggsskyddet följs i 
fråga om s.k. fortlöpande ersättningar samma 
finansieringsprincip som för arbetstagares 
olycksfallsförsäkring enligt lagen om olycks-
fallsförsäkring (608/1948). Social- och häl-
sovårdsministeriet fastställde senast år 2002 
finansieringsprinciperna för lantbruksföreta-
gares olycksfallsförsäkring. 

I 15 § lagen om olycksfallsförsäkring för 
lantbruksföretagare anges direkt de procentu-
ella andelar med vilka de olika finansierings-
parterna deltar i täckandet av totalkostnader-
na för systemet med olycksfallsförsäkring för 
lantbruksföretagare. I tabellen nedan anges 
kostnadsandelarna enligt gällande lag, nivån 
år 2004. 
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 Andel av totalkostnaderna år 2004  

% 
Grundskyddet  
Sjukvård enl. SF    9,6 
Dagpenningar enl. SFL    9,3 
Pensionsutgifter enl. FPL  6,67 
Pensionsutgifter enl. FamPL  0,43 
Pensionsutgifter enl. LFöPL 15,09 
Grundskyddet sammanlagt  41,1 
  
Tilläggsskyddet  
De försäkrades andel 32,95 
Statens andel 32,95 
Tilläggsskyddet sammanlagt   65,9 

 
 

Summan av procenttalen för grund- och 
tilläggsskyddet är inte 100, eftersom det tidi-
gare ansvarsunderskottet täcks som grund-
skyddsandel. 

Nackdelen med det nuvarande finansie-
ringssystemet har ansetts vara att det belopp 
som årligen tas ut för finansieringen av sy-
stemet med olycksfallsförsäkring för lant-
bruksföretagare inte motsvarar det belopp 
som samma år anges utgöra systemets total-
kostnader. Åren 1982—1998 har den summa 
som behövs för finansieringen varit mindre 
än totalkostnaderna. Från och med år 1998 
har summan varit större än totalkostnaderna. 
Skillnaden beror på det sätt på vilket total-
kostnaderna har fastställts och på den fond-
andel som grundskyddet inte har täckt. 

Som totalkostnader för olycksfalls- och 
familjepensioner och menersättningar enligt 
lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruks-
företagare samt för mentillägg och övriga 
tillägg bokförs årligen kapitalvärdena för de 
förmåner vars utbetalning påbörjas eller änd-
ras. Eftersom det dock inte gjorts någon fon-
dering för grundskyddets del har procenttalen 
för finansieringsandelarna i lagen om olycks-
fallsförsäkring för lantbruksföretagare fast-
ställts så, att med grundskyddet täcks årligen 
av ovan nämnda förmåner endast det belopp 
som motsvarar de ersättningar som årligen 
betalas ut. Fram till dess att antalet olycksfall 
som lantbruksföretagarna fick ersättning för 
växte eller åtminstone hölls relativt stabilt 
var de nya förmånernas kapitalvärden större 
än de ersättningar som årligen betalades ut 

som motsvarande förmåner. Till den årliga 
finansieringen behövdes på så vis inte hela 
det belopp som inräknades i totalkostnaderna 
och skillnaden kvarstod som ansvarsun-
derskott i grundskyddet. 

Situationen har ändrat i och med att antalet 
nya olycksfall har sjunkit, men största delen 
av de tidigare fortlöpande ersättningarna be-
talas fortfarande ut. Den årliga finansieringen 
av fortlöpande förmåner kräver nu mer peng-
ar än vad som utgör kapitalvärdet för de nya 
förmånerna. Summan för den årliga finansie-
ringen är nuförtiden därmed större än total-
kostnaden för systemet ifrågavarande år. An-
svar som tidigare inte har täckts tas i prakti-
ken nu ut av grundskyddsanstalterna. Detta 
har lett till att finansieringssystemet har blivit 
svårfattligt. 

Folkpensionsanstaltens finansieringsandel, 
så som den i dag är inskriven i lagen om 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, 
är svår att tolka, eftersom de procentuella an-
delar som motsvarar pensionsutgifter enligt 
folkpensionslagen och den allmänna familje-
pensionslagen årligen ändras. Det procenttal 
som avser finansieringsandelen för Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt ändras 
också årligen.  

Enligt 15 § 3 mom. lagen om olycksfalls-
försäkring för lantbruksföretagare avdras från 
lantbruksföretagarnas försäkringspremiean-
del och statens andel till lika stora delar det 
belopp, med vilket avkastningen av placer-
ingar överskrider avkastningen enligt den 
ränta som använts som beräkningsgrund. Be-
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stämmelsen har tagits med i lagen eftersom 
endast de försäkrade och staten enligt gällan-
de lag deltar i finansieringen av kapitalisera-
de ersättningar. Det är därför motiverat att 
också den räntefördel som kommer av pla-
ceringarna styrs till enbart dessa. 

Vad tilläggsskyddet beträffar har i den gäl-
lande lagen skrivits in att statens och de för-
säkrades finansieringsandelar består i lika 
stora procentuella andelar av totalkostnader-
na. Dessa procenttal anger dock inte de slut-
liga finansieringsandelarna. I lagen finns 
dessutom en bestämmelse om hur procentta-
len skall justeras vid uträkningen av de slut-
liga finansieringsandelarna med anledning av 
att staten inte längre deltar i finansieringen 
av tilläggsskyddet i lantbruksföretagares fri-
villiga försäkring för olycksfall i arbetet. 

Åren 1997—1998 gjordes den senaste ut-
redningen om fördelningen av finansierings-
andelar. De procentuella andelar som anges i 
15 § i den gällande lagen om olycksfallsför-
säkring för lantbruksföretagare grundar sig 
på denna utredning (lag om ändring av 15 § 
lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruks-
företagare, 878/1998). Ändringarna i de för-
måner som inverkar på fastställandet av fi-
nansieringsandelar ändrar förhållandet mel-
lan grund- och tilläggsskyddet i systemet 
med olycksfallsförsäkring för lantbruksföre-
tagare. Därför är det motiverat att då och då 
kontrollera finansieringsandelarnas riktighet. 
I den regeringsproposition (RP 167/1998 rd) 
som rör införandet av de nuvarande finansie-
ringsandelarna i lagen om olycksfallsförsäk-
ring för lantbruksföretagare konstateras att 
det är skäl att göra en ny kontrollräkning av 
finansieringsarrangemangen om ett antal år, 
exempelvis år 2003. 
 
 
2.  Föreslagna ändringar 

Fondering av grundskyddsandelen 
 

Det föreslås inga ändringar i huvudprinci-
perna när det gäller finansieringen av syste-
met med olycksfallsförsäkring för lantbruks-
företagare. Det föreslås att de utgifter syste-
met föranleder fortsättningsvis skall finansie-
ras med en grundskyddsandel och en 
tilläggsskyddsandel. Grundskyddsandelen 

skall fortfarande motsvara de socialförsäk-
ringsförmåner som en lantbruksföretagare 
har rätt till oberoende av systemet med 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, 
men som på grund av prioritetsordningen i 
socialförsäkringssystemen betalas via syste-
met med olycksfallsförsäkring för lantbruks-
företagare. De övriga utgifterna av systemet 
hör till det tilläggsskydd som fortsättningsvis 
skall finansieras med statens andel och de 
försäkrades försäkringspremieandel. 

I finansieringen av grundskyddet deltar, så-
som i dagens läge, Folkpensionsanstalten och 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i 
egenskap av anstalter som ansvarar för 
grundskyddsförmånerna. Med avvikelse från 
den nuvarande situationen skall också de an-
stalter som svarar för grundskyddsförmåner-
na för sin egen del delta i finansieringen av 
fortlöpande ersättningar allt eftersom det 
uppstår ansvar för dessa förmåner. Hittills 
har de betalat sin andel efter hand som er-
sättningar har utbetalats. Ändringen skall 
genomföras så, att också finansiärerna av 
grundskyddet deltar i finansieringen av det 
ansvar som ordnandet av arbetsskadeskyddet 
föranleder, dvs. det ersättningsansvar som 
syftar till att täcka kommande utgifter. Det 
föreslås att bestämmelser som rör detta skall 
ingå i 20 § lagen om olycksfallsförsäkring 
för lantbruksföretagare. Vidare föreslås att 15 
§ 5 mom. lagen om olycksfallsförsäkring för 
lantbruksföretagare på motsvarande sätt skall 
ändras så, att grundskyddsanstalterna deltar i 
finansieringen av fondkompletteringen i frå-
ga om ersättningsansvaret i enlighet med den 
finansieringsandel som föreslås nedan, och 
att momentets första mening upphävs som 
obehövlig. Det föreslås dessutom att social- 
och hälsovårdsministeriet på anhållan av 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall 
fastställa grunderna för fondkompletteringen. 
Övergången till ett nytt system som fonderar 
grundskyddet förutsätter ytterligare en kom-
plettering av de ansvar som vad grundskyd-
det beträffar hittills inte har täckts. Det före-
slås att detta skall genomföras inom loppet 
av den betalningstid som föreslås nedan. 

Det föreslås paragrafens nuvarande 4 mom. 
skall upphävas som obehövligt. Därmed 
överförs bestämmelserna i 15 § 5 mom. till 
15 § 4 mom. 
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Fastställande av totalkostnaderna 
 

Enligt 13 § 1 mom. i den gällande lagen 
om olycksfallsförsäkring för lantbruksföreta-
gare räknas försäkringsansvaret, utgifterna 
för skydd i arbete och skäliga förvaltnings-
kostnader till totalkostnaderna för olycks-
fallsförsäkringen. I paragrafens 3 mom. an-
ges att social- och hälsovårdsministeriet fast-
ställer grunderna för beräknande av total-
kostnaderna. 

Sättet på vilket systemet finansieras förut-
sätter att totalkostnaderna är tydligt fastslag-
na och att de så exakt som möjligt motsvarar 
ansvaren i systemet vid varje tidpunkt. Där-
för föreslås att det nuvarande sättet på vilket 
totalkostnaderna beräknas ändras så, att man 
i det nya beräkningssättet avstår från den nu-
varande termen försäkringsansvar. Det före-
slås att termen skall ersättas med den term 
som används när det gäller finansieringen av 
arbetstagares olycksfallsförsäkring, ersätt-
ningskostnader. Dessa bestäms genom att 
alla förmåner som betalats ut under året, in-
klusive indexdelar, och den ändring som un-
der året skett i kapitalansvaret räknas sam-
man. 

Ändringen i kapitalansvaret beräknas enligt 
de grunder som social- och hälsovårdsmini-
steriet har fastställt med stöd av 13 § 3 mom. 
lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruks-
företagare. Det föreslås att alla finansierings-
parter i systemet skall delta i finansieringen 
av ändringen i kapitalansvaret. Detta sker i 
samma förhållande som parterna finansierar 
ersättningar som betalas ut inom ramen för 
kapitaliseringen (olycksfalls- och familjepen-
sioner, menersättningar samt mentillägg och 
övriga tillägg). 

Det föreslås att totalkostnaderna skall om-
fatta ersättningskostnader och dessutom, så-
som i dagens läge, utgifter för skydd i arbete 
och skäliga förvaltningskostnader. I detta 
sammanhang föreslås inga ändringar i det 
sätt på vilket dessa beräknas. 

På grund av det nya beräkningssättet fram-
går av systemets totalkostnader (ersättnings-
kostnader, utgifter för skydd i arbete och för-
valtningskostnader) mer exakt än tidigare det 
totala beloppet av utbetalda ersättningar varje 
år och ersättningar som utgör kommande an-
svar. När alla finansieringsparter bidrar till 

att finansiera systemet enligt samma princip 
kan i lagen skrivas in sådana finansierings-
andelsprocent för alla parter som direkt mot-
svarar parternas andel av systemets total-
kostnader. 

Det nya innehållet i totalkostnaderna förut-
sätter att 13 § 1 mom. lagen om olycksfalls-
försäkring för lantbruksföretagare ändras och 
att de grunder som social- och hälsovårdsmi-
nisteriet fastställt med stöd av 13 § 3 mom. 
lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruks-
företagare ses över. 
 
Delning av avkastningen av placeringar 
 

Enligt propositionen skall i fortsättningen 
alla finansieringsparter i systemet, dvs. för-
utom staten och de försäkrade även Folkpen-
sionsanstalten och Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt, delta i fonderingen. Efter 
denna ändring är det motiverat att också den 
räntefördel som kommer av placeringarna 
kommer alla finansieringsparter till godo. 
Det föreslås att detta skall genomföras så, att 
innan totalkostnaderna för systemet med 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 
delas upp i andelar för de olika finansiärerna, 
dras avkastningen av placeringarna av från 
totalkostnaderna. På detta vis fördelas över-
räntefördelen på alla finansieringsparter ut-
ifrån det förhållande enligt vilket de deltar i 
finansieringen av systemet. Om avkastningen 
av placeringarna inte når upp till nivån för 
den ränta som använts som beräkningsgrund, 
fogas underskottet till totalkostnaderna, var-
vid alla parter deltar i täckandet av under-
skottet. Det föreslås att bestämmelser gällan-
de detta skall ingå i 15 § 1 mom. Det föreslås 
också att den gällande bestämmelse i 15 § 3 
mom. lagen om olycksfallsförsäkring för 
lantbruksföretagare som fastställer att av-
kastningen av räntan enbart styrs till finansiä-
rerna av tilläggsskyddet skall upphävas. 

 
Komplettering av det ansvar som inte täckts 
när det gäller grundskyddet 
 

Det nya sättet att beräkna totalkostnaderna 
och fonderingen av grundskyddet förutsätter 
att det ersättningsansvar som i fråga om 
grundskyddet hittills inte har täckts komplet-
teras. Detta ersättningsansvar beräknas i slu-
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tet av år 2003 vara 40,3 miljoner euro. Det 
föreslås att man årligen under en övergångs-
period på 15 år tar ut en särskild avgift för 
komplettering av ersättningsansvaret, av 
Folkpensionsanstalten för FPL- och FamPL-
pensionernas del och av Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt för LFöPL-pensionernas 
del. I lagen skall anges att avgiften riktar sig 
till finansiärerna av grundskyddet enligt det 
förhållande som ges för deras nya finansie-
ringsandelar. För Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt är avgiften årligen ca 0,7 miljo-
ner euro och för Folkpensionsanstalten ca 2,1 
miljoner euro. Det föreslås att avgiften årli-
gen bokförs som inkomst i systemet med 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 
allt eftersom dels Folkpensionsanstalten, dels 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt i 
egenskap av anstalt som svarar för verkstäl-
landet av LFÖPL betalar avgifterna. 

Det föreslås att det i lagens nya 15 a § skall 
ingå bestämmelser om skyldigheten att betala 
avgift för komplettering av ersättningsansva-
ret. På ansökan av Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt fastställer social- och hälso-
vårdsministeriet dessutom grunderna för ut-
räknandet av kompletteringen av ersättnings-
ansvaret så, att kompletteringen fördelar sig 
mellan Folkpensionsanstalten och Lantbruks-
företagarnas pensionsanstalt enligt förhållan-
det mellan de finansieringsandelar som före-
slås i 15 § 2 mom. Dessutom befullmäktigas 
social- och hälsovårdsministeriet att vid be-
hov genom förordning utfärda närmare be-
stämmelser av teknisk natur när det gäller ut-
tagande av avgiften. 
 
Folkpensionsanstaltens finansieringsandel 
 

Om Folkpensionsanstaltens finansierings-
andel föreskrivs i dagens läge i 15 § 2 mom. 
lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruks-
företagare. Andelen har separat skrivits in i 
lagen för de fyra olika grundskyddsförmå-
nerna (sjukvård enligt SFL, dagpenning en-
ligt SFL, pensioner enligt FPL och FamPL). I 
lagen anges dessutom procenttal för hur det 
procenttal som motsvarar pensionsutgifter 
enligt FPL och FamPL årligen höjs. 

Det nya fastställandet av totalkostnaderna 
för systemet med olycksfallsförsäkring för 
lantbruksföretagare leder till att den årliga 

höjningen av procenttalen för Folkpensions-
anstaltens pensionsandelar blir onödig, och 
det föreslås därför att höjningen slopas. Det 
föreslås att 15 § 2 mom. lagen om olycks-
fallsförsäkring för lantbruksföretagare i fråga 
om Folkpensionsanstaltens finansieringsan-
delar ändras så, att fyra procenttal, vilka inte 
årligen justeras, skrivs in i lagen. Dessa är 
14,3 procent i utgifter för dagpenning enligt 
sjukförsäkringslagen, 6,8 procent i sjuk-
vårdsutgifter enligt samma lag, 8,8 procent i 
pensionsutgifter eller motsvarande kostnader 
enligt folkpensionslagen samt 0,9 procent i 
pensionsutgifter enligt familjepensionslagen. 
 
Finansieringsandelen för Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt 
 

Om Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts 
finansieringsandel, som baserar sig på 
LFöPL, föreskrivs i dagens läge i 15 § 2 
mom. lagen om olycksfallsförsäkring för 
lantbruksföretagare. Andelen anges som ett 
procenttal som årligen höjs med den procent-
enhetssats som anges i lagen. 

På samma grunder som gäller för Folkpen-
sionsanstaltens andel blir den årliga höjning-
en av andelen onödig på grund av det nya 
sätt på vilket totalkostnaderna fastställs. Det 
föreslås därför att höjningen slopas. Det före-
slås vidare att 15 § 2 mom. lagen om olycks-
fallsförsäkring för lantbruksföretagare i fråga 
om finansieringsandelen för Lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt ändras så, att det i 
bestämmelsen skrivs in att pensionsanstaltens 
andel skall vara 9,6 procent. Detta tal skall 
inte längre justeras årligen. 
 
De försäkrades försäkringspremieandel och 
statens andel 
 

De försäkrades försäkringspremieandel och 
statens andel är i dagens läge inskrivna som 
lika stora procentuella andelar i 15 § 3 mom. 
lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruks-
företagare. Enligt bestämmelsen justeras 
dock dessa procentuella andelar när de slutli-
ga andelarna räknas ut. Till de försäkrades 
försäkringspremieandel fogas en procentsats 
som motsvarar den andel som de samman-
lagda arbetsinkomsterna i fråga om frivilliga 
grundförsäkringar enligt 21 § 1 mom. lagen 
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om olycksfallsförsäkring för företagare utgör 
av de sammanlagda arbetsinkomsterna i alla 
försäkringar, och motsvarande belopp dras av 
från statens andel. Detta beror på att staten 
sedan ingången av år 1997 inte längre deltar i 
finansieringen av tilläggsskyddet i de ersätt-
ningar som betalas ut på basis av frivilliga 
grundförsäkringar. 

För förtydligande av bestämmelserna om 
finansiering föreslås att lagens 15 § 3 mom. 
ändras så, att det redan i de procenttal som 
står för de försäkrades försäkringspremiean-
del och statens andel har beaktats att staten 
inte deltar i finansieringen av de frivilliga 
försäkringarnas tilläggsskydd. Det föreslås 
att de försäkrades försäkringspremieandel 
skall vara 31,8 procent och statens andel 27,8 
procent av totalkostnaderna för lantbruksfö-
retagarnas olycksfallsförsäkring. Det är inte 
att vänta att det t.ex. under de kommande 
fem åren skulle ske sådana ändringar i för-
hållandet mellan frivilliga och obligatoriska 
försäkringar att de under den tiden på ett av-
görande sätt skulle ändra de försäkrades och 
statens finansieringsandelar sinsemellan. 
 
Försäkringspremien för den frivilliga försäk-
ringen för olycksfall i arbetet 
 

Enligt LFöPL är en försäkringsskyldig 
lantbruksföretagare samtidigt också obligato-
riskt försäkrad för olycksfall. En lantbruksfö-
retagare som inte obligatoriskt omfattas av 
LFöPL-försäkringen på grund av t.ex. ålder, 
liten storlek på brukningsenheten eller en 
familjemedlems löneutbetalningsvillkor kan 
enligt 21 § 1 mom. lagen om olycksfallsför-
säkring för lantbruksföretagare frivilligt 
teckna en försäkring för olycksfall i arbetet. 
Lantbruksföretagarna har själva sedan år 
1997 finansierat tilläggsandelen i den frivil-
liga försäkringen för olycksfall i arbetet, ef-
tersom staten inte längre deltar i täckandet av 
dessa kostnader. Försäkringspremien för en 
lantbruksföretagare som frivilligt tecknat en 
dylik försäkring är dubbelt så stor som för-
säkringspremien för en motsvarande obliga-
torisk försäkring. 

Statistiken för de senaste åren visar att de 
som försäkrat sig frivilligt löper en betydligt 
mindre risk för skador än de som är obligato-
riskt försäkrade. Därför täcks tilläggsskyddet 

i den frivilliga försäkringen för olycksfall i 
arbetet med försäkringspremier, om den 
premie som tas ut är 1,2 gånger så stor som 
premien för den obligatoriska försäkringen. 
Det föreslås således att 21 § 2 mom. lagen 
om olycksfallsförsäkring för lantbruksföreta-
gare ändras så, att den i lagen avsedda för-
säkringspremie för olycksfall i arbetet som 
en lantbruksföretagare frivilligt tecknar skall 
vara 1,2 gånger så stor som försäkringspre-
mien för en obligatoriskt försäkrad lantbruks-
företagare. 
 
Ändringar i vissa hänvisningsbestämmelser 
 

I 6 § 3 mom. lagen om olycksfallsförsäk-
ring för lantbruksföretagare föreskrivs sär-
skilt om ersättning av vissa skador som anses 
vara orsakade av olycksfall i arbetet. Enligt 
bestämmelsen ersätts dessa skador i enlighet 
med vad som bestäms i den förordning som 
utfärdats med stöd av 4 § 2 mom. lagen om 
olycksfallsförsäkring. I samband med en änd-
ring (1314/2002) av lagen om olycksfallsför-
säkring upphävdes förordningen, och dess 
innehåll överfördes delvis ändrat till 4 § 2 
mom. lagen om olycksfallsförsäkring. Därför 
föreslås att hänvisningen i 6 § 3 mom. lagen 
om olycksfallsförsäkring för lantbruksföreta-
gare ändras så, att det i bestämmelsen hänvi-
sas direkt till 4 § 2 mom. lagen om olycks-
fallsförsäkring. 

I 13 § 2 mom. föreskrivs att vid beräkning-
en av de totalkostnader som avses i samma 
paragraf beaktas inte i 21 § 4 mom. lagen om 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 
avsett olycksfallsskydd annat än vad index-
höjningen beträffar i särskilda fall. Nämnda 4 
mom. har sedermera blivit 5 mom. i samma 
paragraf. Därför bör hänvisningsbestämmel-
sen i 13 § 2 mom. ändras så att den hänvisar 
till 21 § 5 mom. 
 
 
3.  Proposit ionens ekonomiska 

verkningar 

Staten svarar för kostnaderna för lantbruks-
företagarnas olycksfallsförsäkring genom en 
tilläggsskyddsandel, samt indirekt genom att 
delta i de utgifter som de för grundskyddet 
ansvariga Folkpensionsanstalten och Lant-
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bruksföretagarnas pensionsanstalt har, genom 
finansieringen i folkpensionslagen, sjukför-
säkringslagen, familjepensionslagen och la-
gen om pension för lantbruksföretagare. 

I samband med den justering av finansie-
ringsandelarna som sker vissa bestämda år 
justeras andelarna så att de motsvarar de änd-
ringar som gjorts i grundskyddsnivån. Änd-
ringen av grundskyddsandelarna i lantbruks-
företagarnas olycksfallsförsäkring innebär 
därmed inte att utgifterna för de anstalter 
som verkställer grundskyddet ändras på 
grund av finansieringen av olycksfallsförsäk-
ringssystemet. Eftersom andelarna bara juste-
ras vissa bestämda år syns den ändring som 
justeringen medför i andelarna dock som rör-
liga kostnader hos grundskyddsanstalterna. 

Det beräknas att totalkostnaderna för sy-
stemet med olycksfallsförsäkring för lant-
bruksföretagare är ca 34 miljoner euro år 

2004, beräknat enligt det nya sättet. Beräknat 
enligt den gällande lagen skulle totalkostna-
derna utgöra ca 33 miljoner euro. Sättet att 
beräkna totalkostnaderna ändras så, att total-
kostnaden allt mer exakt skall bestå i de 
verkliga årliga ersättningskostnaderna, dvs. 
summan av de ersättningar som utbetalas och 
ändringen i ersättningsansvaret. Av denna or-
sak föreslås att ersättningsansvaret varje år 
skall beräknas utgående från alla förmåner 
som beviljats. Tidigare räknades ersättnings-
ansvaret ut endast i fråga om de förmåner 
vars utbetalning påbörjats eller vars utbetal-
ning ändrats under årets gång. 

Nedan anges finansieringsandelarna år 
2004 enligt det nya och det nuvarande sy-
stemet samt de finansieringsandelsprocent-
satser för grund- och tilläggsskyddet som 
skall skrivas in i lagen: 
 

 
 
 enligt förslaget 

år 2004 
enligt gällande lag 

år 2004 
 % milj. e % milj. e 
Grundskyddet sammanlagt 40,4 13,8 41,1 13,8 
FPA, sammanlagt 30,8 10,5 26,0   8,7 
— SFL (vård)   6,8  2,3   9,6   3,1 
— SFL (dagpenning) 14,3  4,9   9,3   3,0 
— FPL  8,8  3,0  6,67   2,3 
— FamPL   0,9   0,3  0,43   0,1 
LPL (LFöPL)   9,6   3,3 15,09   5,1 
     
Tilläggsskyddet samman-
lagt 

 
59,6 

 
20,3 

 
65,9 

 
21,6 

De försäkrades andel 31,8 10,8 35,1 11,5 
Statens andel 27,8  9,5 30,8 10,1 
     
Grund- och tilläggsskyddet 
sammanlagt 

 
100,0 

 
34,1 

 
107,0 

 
35,4 

 
 
 

I de procenttal som anges i den gällande 
lagen ingår en amortering av ansvarsunder-
skottet med 7 procentenheter. Detta leder till 
att det totala belopp som behövs för finansie-
ringen är 33 miljoner euro i stället för 35,4 
miljoner euro. Om de föreslagna ändringarna 
genomförs uppgår totalkostnaden, och samti-
digt det belopp som tas ut hos finansiärerna 
med tanke på olycksfallförsäkringens kost-

nader, till ca 34 miljoner euro år 2004. 
Utöver dessa andelar skall Folkpensionsan-

stalten och Lantbruksföretagarnas pensions-
anstalt enligt förslaget betala sammanlagt i 
medeltal 2,8 miljoner euro per år i så kallad 
komplettering av ersättningsansvaret under 
åren 2004—2018. Av denna summa utgör 
Folkpensionsanstaltens andel 2,1 miljoner 
euro och andelen för Lantbruksföretagarnas 
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pensionsanstalt 0,7 miljoner euro år 2004. 
Med kompletteringsavgiften täcks det före år 
2004 uppkomna ansvar som inte blivit täckt 
och som i den gällande lagen är synligt i 
form av sådana finansieringsandelar i grund-
skyddet som årligen höjs. 

Grundskyddets relativa andel stiger en 
aning från tidigare, främst på grund av att 
Folkpensionsanstaltens finansieringsandel 
höjs, och utgör från och med år 2004 40,4 
procent av totalkostnaderna. Tilläggsskyd-
dets andel sjunker i motsvarande grad och 
utgör 59,6 procent av totalkostnaderna. År 
2004 är grundskyddets andel av totalkostna-
derna 16,6 miljoner euro med beaktande av 
kompletteringen av ersättningsansvaret och 
tilläggsskyddets andel är 20,3 miljoner euro. 
Tillägget i grundskyddet är 2,8 miljoner euro, 
som huvudsakligen föranleds av komplette-
ringen av ersättningsansvaret. 

Det föreslås att den andel av totalkostna-
derna för lantbruksföretagarnas olycksfalls-
försäkring som Folkpensionsanstalten svarar 
för skall höjas från 26,0 procent till 30,8 pro-
cent. Med beaktande av kompletteringen av 
ersättningsansvaret ökar kostnaden med 3,9 
miljoner euro år 2004. Folkpensionsanstal-
tens totala finansieringsandel i systemet med 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 
är 12,6 miljoner euro år 2004. Ökningen or-
sakas, utöver av kompletteringen, också av 
den ändring (511/2001) av sjukförsäkringsla-
gen genom vilken inkomstgrunden för dag-
penningen ändrades och som höjde nivån på 
lantbruksföretagarnas dagpenning. Dessutom 
har finansieringsandelen ökat också när det 
gäller olycksfallspensionerna, vilket orsakas 
av en höjd olycksfallpensionsnivå i samband 
med de ökade LFöPL-arbetsinkomsterna. 

Den andel Lantbruksföretagarnas pensions-
anstalt har i totalkostnaderna (den andel som 
baserar sig på LFöPL-systemet) sjunker från 
15,09 procent till 9,6 procent. Med beaktande 
av avgiften för komplettering av ersättnings-
ansvaret sjunker kostnaden med 1,1 miljoner 
euro år 2004. Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalts totala finansieringsandel i sy-
stemet med olycksfallsförsäkring för lant-
bruksföretagare är 4,0 miljoner euro år 2004. 
LFöPL-systemets andel av olycksfallspen-
sionerna minskar delvis till följd av ändring-
en i sättet att beräkna totalkostnaderna. 

Statens andel av kostnaderna för grund-
skyddet består av statens andel i utgiftsök-
ningen hos Lantbruksföretagarnas pensions-
anstalt och statens andel i utgiftsökningen 
hos Folkpensionsanstalten. Den indirekta an-
delen varierar från år till år beroende på i vil-
ken grad staten deltar i finansieringen av de 
system genom vilka grundskyddet verkställs. 
Eftersom Folkpensionsanstaltens och Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalts övriga in-
täkter inte räcker till att täcka de nuvarande 
utgifterna, avspeglar sig de föreslagna änd-
ringarna i finansieringen helt och hållet i sta-
tens andel. På så vis har Folkpensionsanstal-
tens utgiftsökning om 3,9 miljoner euro och 
de sänkta kostnader hos Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt som utgör 1,1 miljoner 
euro en direkt inverkan på den indirekta an-
del som via grundskyddet kommer till staten. 

Tilläggsskyddets andel av kostnaderna för 
lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkring 
sjunker med ca 6 procentenheter till 59,6 
procent av totalkostnaderna. Statens andel är 
27,8 procent och de försäkrades andel 31,8 
procent. Den är endast en skenbar ändring att 
förhållandet mellan de försäkrades och sta-
tens procentuella andelar, vilka tidigare var 
lika stora, nu ändras så, att de försäkrades 
andel är högre. Motsvarande skillnad uppstår 
redan i dagens läge i samband med att de 
slutliga procentuella andelarna räknas ut. De 
försäkrades försäkringspremieandel är år 
2004 ca 10,8 miljoner euro och statens andel 
ca 9,5 miljoner euro. Statens andel minskar 
med ca 0,6 miljoner euro och de försäkrades 
andel med ca 0,7 miljoner euro i jämförelse 
med situationen enligt den gällande lagen. 

Ändringen i finansieringsandelarna när det 
gäller lantbruksföretagarnas olycksfallsför-
säkring ökar statens utgifter med sammanlagt 
2,2 miljoner euro år 2004. För grundskyddets 
del är ökningen 2,8 miljoner euro och för 
tilläggsskyddets del sjunker statens andel 
med 0,6 miljoner euro. Det beräknas att den 
årliga ökningen i statens utgifter hålls på 
samma nivå under den övergångsperiod som 
gäller för kompletteringen av ersättningsan-
svaret. 

Det beräknas att en lantbrukares genom-
snittliga olycksfallsförsäkringspremie år 
2004 är ca 115 euro per år enligt den gällan-
de lagen. Försäkringspremienivån beräknas 
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inte ändra nämnvärt från den nuvarande till 
följd av andelsändringen.  
 
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet i 
samarbete med Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt. Finansministeriet och Folkpen-
sionsanstalten har hörts i samband med be-
redningen av propositionen. 
 
 
5.  Andra omständigheter som 

inverkat på proposit ionens 
innehål l  

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2004 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Ändringarna i de förmåner som inverkar på 

fastställandet av finansieringsandelarna änd-
rar sannolikt även kommande år förhållandet 
mellan grund- och tilläggsskyddet i systemet 
med olycksfallsförsäkring för lantbruksföre-
tagare och olika finansieringsparters andelar. 
De nya andelsprocent som skrivs in i lagen 
skall gälla tills vidare. Man har dock för av-
sikt att efter ett visst antal år utföra en kon-
trollräkning av grunderna för andelarna. Föl-
jande tidpunkt kunde vara t.ex. år 2009, var-
vid de procenttal som nu skrivs in i lagen 
skulle gälla åren 2004—2008. 
 
 
6.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2004. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 

(1026/1981) 6 § 3 mom., 13, 15 och 20 § och 21 § 2 mom., 
av dessa lagrum 6 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1274/1997, 15 § sådan den lyder i lagarna 

878/1998 och 936/2000 samt 21 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1043/1998, samt 
fogas till lagen en ny 15 a § som följer: 

 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En skada som lantbruksföretagaren ådrar 
sig i lantbruksföretagararbete som avses i 2 
mom. eller under förhållanden som härflyter 
av detta kan, i enlighet med vad som bestäms 
i 4 § 2 mom. lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948), när den uppkommit under en 
kortare, högst ett dygn lång tid och inte er-
sätts som yrkessjukdom, anses vara orsakad 
av olycksfall i arbetet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

13 § 
Till totalkostnaderna för olycksfallsförsäk-

ringen räknas 
1) ersättningskostnader, 
2) utgifterna för skydd i arbete, och 
3) skäliga förvaltningskostnader. 
Vid tillämpningen av denna paragraf beak-

tas inte i 21 § 5 mom. avsett olycksfalls-
skydd. Till de i 1 mom. åsyftade totalkostna-
derna hänförs likväl förhöjningar i enlighet 
med 9 § lagen om pension för arbetstagare 
(395/1961) av förmåner som skall utges på 
grundval av en i 21 § 5 mom. avsedd försäk-
ring, till den del avkastningen av motsvaran-
de placeringar inte förslår till förhöjningarna. 

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer 
på ansökan av olycksfallsförsäkringsanstal-
ten grunderna för beräknande av de i 1 mom. 
avsedda totalkostnaderna. 
 

15 § 
Totalkostnaderna finansieras genom en 

grundskyddsandel, lantbruksföretagarnas för-
säkringspremieandel, statens andel och av-
kastningen av placeringar. Avkastningen av 
placeringar beräknas enligt de grunder som 
social- och hälsovårdsministeriet har fast-
ställt med stöd av 13 § 4 mom. lagen om 
pension för lantbruksföretagare. Innan finan-
sieringsandelarna fastställs avdras från total-
kostnaderna den nettoavkastning av placer-
ingarna som överstiger den räntesats som an-
vänts som grund. Om avkastningen av pla-
ceringarna inte når en nivå som motsvarar 
den räntesats som använts som grund, fogas 
underskottsbeloppet på motsvarande vis till 
totalkostnaderna. 

I grundskyddsandelen anses av totalkost-
naderna 14,3 procent utgöra utgifter för dag-
penning enligt sjukförsäkringslagen 
(364/1963) och 6,8 procent sjukvårdsutgifter 
enligt samma lag, 8,8 procent pensionsutgif-
ter eller motsvarande utgifter enligt folkpen-
sionslagen (347/1956), 0,9 procent pensions-
utgifter enligt familjepensionslagen 
(38/1969) samt 9,6 procent pensionsutgifter 
enligt lagen om pension för lantbruksföreta-
gare. 

Lantbruksföretagarnas försäkringspremie-
andel är 31,8 procent och statens andel 27,8 
procent av totalkostnaderna. 

Fondkompletteringen i fråga om ersätt-
ningsansvaret finansieras med en grund-
skyddsandel, statens andel och lantbruksföre-
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tagarnas försäkringspremieandel enligt det 
finansieringsandelsförhållande som anges i 2 
och 3 mom. Social- och hälsovårdsministeri-
et fastställer på anhållan av Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt grunderna för fond-
kompletteringen. 
 
 

15 a § 
Utöver det som bestäms om finansieringen 

av totalkostnaderna i 15 § måste, för finansi-
ering av de totalkostnader som avses i denna 
lag och för täckande av det ansvarsunderskott 
som i fråga om grundskyddsandelen uppstått 
före år 2004, Folkpensionsanstalten och 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt åren 
2004—2018 betala en avgift för komplette-
ring av ersättningsansvaret. Närmare be-
stämmelser om förfarandet i anslutning till 
uttagandet av denna avgift utfärdas vid behov 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet. På ansökan av Lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt fastställer social- 
och hälsovårdsministeriet grunderna för ut-
räknande av avgiften för komplettering av er-
sättningsansvaret så, att avgiften fördelar sig 
på de andelar som Folkpensionsanstalten och 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall 
svara för enligt förhållandet mellan de finan-
sieringsandelar som anges i 15 § 2 mom. 

20 § 
Det ansvar som ordnandet av arbetsskade-

skydd föranleder finansieras med en grund-
skyddsandel, statens andel och lantbruksföre-
tagarnas försäkringspremieandel enligt för-
hållandet mellan de finansieringsandelar som 
anges i 15 § 2 och 3 mom. De medel som be-
hövs för täckande av dessa utgifter måste 
olycksfallsförsäkringsanstalten, i enlighet 
med de grunder som social- och hälsovårds-
ministeriet fastställt på framställning av an-
stalten, bokföra såsom ersättningsansvar. Till 
detta skall årligen överföras det belopp med 
vilket det sammanlagda beloppet av de i 15 § 
1 mom. nämnda andelarna överstiger de un-
der samma åt betalda ersättningarna samt de i 
13 § avsedda utgifterna för skydd i arbete 
och skäliga förvaltningskostnader. 
 
 

21 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En lantbruksföretagares försäkringspremie 
är 1,2 gånger så stor som försäkringspremien 
enligt 17 § 2—5 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. 

 

————— 

Helsingfors den 16 september 2003 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
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Lag 

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 

(1026/1981) 6 § 3 mom., 13, 15 och 20 § och 21 § 2 mom., 
av dessa lagrum 6 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1274/1997, 15 § sådan den lyder i lagarna 

878/1998 och 936/2000 samt 21 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1043/1998, samt 
fogas till lagen en ny 15 a § som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En skada som lantbruksföretagaren ådrar 
sig i lantbruksföretagararbete som avses i 2 
mom. eller under förhållanden som härfly-
ter av detta kan, i enlighet med vad som be-
stäms i förordning med stöd av 4 § 2 mom. 
lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), 
när den uppkommit under en kortare, högst 
ett dygn lång tid och inte ersätts som yrkes-
sjukdom, anses vara orsakad av olycksfall i 
arbetet. 

— — — — — — — — — — — — — —  
En skada som lantbruksföretagaren ådrar 

sig i lantbruksföretagararbete som avses i 2 
mom. eller under förhållanden som härfly-
ter av detta kan, i enlighet med vad som be-
stäms i 4 § 2 mom. lagen om olycksfallsför-
säkring (608/1948), när den uppkommit un-
der en kortare, högst ett dygn lång tid och 
inte ersätts som yrkessjukdom, anses vara 
orsakad av olycksfall i arbetet. 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

13 § 
Till totalkostnaderna för olycksfallsför-

säkringen räknas:  
1) försäkringsansvaret;  
2) utgifterna för skydd i arbete; och  
3) skäliga förvaltningskostnader.  
Vid tillämpningen av denna paragraf be-

aktas inte i 21 § 4 mom. avsett olycksfalls-
skydd. Till de i 1 mom. åsyftade totalkost-
naderna hänförs likväl förhöjningar i enlig-
het med 9 § lagen om pension för arbetsta-
gare (395/61) av förmåner som skall utges 
på grundval av en i 21 § 4 mom. avsedd 

13 § 
Till totalkostnaderna för olycksfallsför-

säkringen räknas 
1) ersättningskostnader, 
2) utgifterna för skydd i arbete, och 
3) skäliga förvaltningskostnader. 
Vid tillämpningen av denna paragraf be-

aktas inte i 21 § 5 mom. avsett olycksfalls-
skydd. Till de i 1 mom. åsyftade totalkost-
naderna hänförs likväl förhöjningar i enlig-
het med 9 § lagen om pension för arbetsta-
gare (395/1961) av förmåner som skall ut-
ges på grundval av en i 21 § 5 mom. avsedd 
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försäkring, till den del avkastningen av 
motsvarande placeringar inte förslår till 
förhöjningarna. 

försäkring, till den del avkastningen av 
motsvarande placeringar inte förslår till 
förhöjningarna. 

Social- och hälsovårdsministeriet faststäl-
ler på framställning av olycksfallsförsäk-
ringsanstalten grunderna för beräknande av 
de i 1 mom. avsedda totalkostnaderna. 

Social- och hälsovårdsministeriet faststäl-
ler på ansökan av olycksfallsförsäkringsan-
stalten grunderna för beräknande av de i 1 
mom. avsedda totalkostnaderna. 

 
 

15 § 
Totalkostnaderna finansieras genom en 

grundskyddsandel, lantbruksföretagarnas 
försäkringspremieandel, statens andel och 
avkastningen av placeringar. Avkastningen 
av placeringar beräknas enligt de grunder 
som social- och hälsovårdsministeriet har 
fastställt med stöd av 13 § 4 mom. lagen om 
pension för lantbruksföretagare 

15 § 
Totalkostnaderna finansieras genom en 

grundskyddsandel, lantbruksföretagarnas 
försäkringspremieandel, statens andel och 
avkastningen av placeringar. Avkastningen 
av placeringar beräknas enligt de grunder 
som social- och hälsovårdsministeriet har 
fastställt med stöd av 13 § 4 mom. lagen om 
pension för lantbruksföretagare. Innan fi-
nansieringsandelarna fastställs avdras från 
totalkostnaderna den nettoavkastning av 
placeringarna som överstiger den räntesats 
som använts som grund. Om avkastningen 
av placeringarna inte når en nivå som mot-
svarar den räntesats som använts som 
grund, fogas underskottsbeloppet på mot-
svarande vis till totalkostnaderna. 

I grundskyddsandelen anses av totalkost-
naderna 9,3 procent utgöra utgifter för dag-
penning enligt sjukförsäkringslagen 
(364/1963) och 9,6 procent sjukvårdsutgif-
ter enligt samma lag, 6,57 procent pen-
sionsutgifter eller motsvarande utgifter en-
ligt folkpensionslagen (347/1956), 0,28 
procent pensionsutgifter enligt familjepen-
sionslagen (38/1969) samt 14,39 procent 
pensionsutgifter enligt lagen om pension för 
lantbruksföretagare. De tre sistnämnda pro-
centtalen höjs likväl från och med 2000 år-
ligen med 0,02, 0,03 respektive 0,14 pro-
centenheter. 

I grundskyddsandelen anses av totalkost-
naderna 14,3 procent utgöra utgifter för 
dagpenning enligt sjukförsäkringslagen 
(364/1963) och 6,8 procent sjukvårdsutgif-
ter enligt samma lag, 8,8 procent pensions-
utgifter eller motsvarande utgifter enligt 
folkpensionslagen (347/1956), 0,9 procent 
pensionsutgifter enligt familjepensionslagen 
(38/1969) samt 9,6 procent pensionsutgifter 
enligt lagen om pension för lantbruksföre-
tagare. 

Lantbruksföretagarnas försäkringspremie-
andel är 32,95 procent och statens andel li-
kaså 32,95 procent av totalkostnaderna. 
Från lantbruksföretagarnas försäkrings-
premieandel och statens andel avdras likväl 
till lika stora delar det belopp, med vilket 
avkastningen av placeringar överskrider 
avkastningen enligt den beräkningsränte-
sats som anges i de grunder som avses i 13 
§ 3 mom. Till lantbruksföretagarnas försäk-
ringspremieandel som erhålls på detta sätt 
fogas ytterligare en procentsats motsvaran-

Lantbruksföretagarnas försäkringspremie-
andel är 31,8 procent och statens andel 27,8 
procent av totalkostnaderna. 
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de den andel av alla försäkringars samman-
lagda arbetsinkomster som utgörs av de i 
21 § 1 mom. avsedda frivilliga grundför-
säkringarnas sammanlagda arbetsinkoms-
ter och så att motsvarande procentsats dras 
av från statens andel. 

Då finansieringen av de i 2 mom. avsedda 
utgifter som skall betalas av folkpensions-
anstalten bestäms, beräknas inte för kom-
munerna i 62 § folkpensionslagen åsyftad 
kostnadsandel. 

Fondkompletteringen i fråga om ersätt-
ningsansvaret finansieras med en grund-
skyddsandel, statens andel och lantbruksfö-
retagarnas försäkringspremieandel enligt 
det finansieringsandelsförhållande som an-
ges i 2 och 3 mom. Social- och hälsovårds-
ministeriet fastställer på anhållan av Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt grun-
derna för fondkompletteringen.  

Amorteringen av ansvarsunderskottet fi-
nansieras från grundskyddsandelen. Fond-
kompletteringen i fråga om ersättningsan-
svaret finansieras med lika stora delar från 
statens andel och lantbruksföretagarnas för-
säkringspremieandel. 

 

 
 
 15 a § 

Utöver det som bestäms om finansiering-
en av totalkostnaderna i 15 § måste, för fi-
nansiering av de totalkostnader som avses i 
denna lag och för täckande av det ansvars-
underskott som i fråga om grundskyddsan-
delen uppstått före år 2004, Folkpensions-
anstalten och Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt åren 2004—2018 betala en av-
gift för komplettering av ersättningsansva-
ret. Närmare bestämmelser om förfarandet 
i anslutning till uttagandet av denna avgift 
utfärdas vid behov genom förordning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet. På ansökan 
av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
fastställer social- och hälsovårdsministeriet 
grunderna för uträknande av avgiften för 
komplettering av ersättningsansvaret så, att 
avgiften fördelar sig på de andelar som 
Folkpensionsanstalten och Lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt skall svara för en-
ligt förhållandet mellan de finansieringsan-
delar som anges i 15 § 2 mom. 
 

 
20 § 

De medel som behövs för täckande av 
kommande utgifter, förorsakade av ordnan-
det av arbetsskadeskydd, skall olycksfalls-

20 § 
Det ansvar som ordnandet av arbetsska-

deskydd föranleder finansieras med en 
grundskyddsandel, statens andel och lant-
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försäkringsanstalten i enlighet med de grun-
der som social- och hälsovårdsministeriet 
fastställt på framställning av anstalten bok-
föra såsom ersättningsansvar. Till detta 
skall årligen överföras det belopp med vil-
ket det sammanlagda beloppet av de i 15 § 
1 mom. nämnda andelarna överstiger de 
under samma år betalda ersättningarna samt 
de i 13 § avsedda utgifterna för skydd i ar-
bete och skäliga förvaltningskostnader. 

bruksföretagarnas försäkringspremieandel 
enligt förhållandet mellan de finansierings-
andelar som anges i 15 § 2 och 3 mom. De 
medel som behövs för täckande av dessa 
utgifter måste olycksfallsförsäkringsanstal-
ten, i enlighet med de grunder som social- 
och hälsovårdsministeriet fastställt på fram-
ställning av anstalten, bokföra såsom ersätt-
ningsansvar. Till detta skall årligen överfö-
ras det belopp med vilket det sammanlagda 
beloppet av de i 15 § 1 mom. nämnda ande-
larna överstiger de under samma åt betalda 
ersättningarna samt de i 13 § avsedda utgif-
terna för skydd i arbete och skäliga förvalt-
ningskostnader. 

 
 

21 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En lantbruksföretagares försäkringspre-
mie är dubbelt så stor som försäkringspre-
mien enligt 17 § 2–5 mom. 

— — — — — — — — — — — — — —  
En lantbruksföretagares försäkringspremie 
är 1,2 gånger så stor som försäkringspremi-
en enligt 17 § 2—5 mom. 

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

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2004. 

——— 
 

 
 
 


