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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring, tra-
fikförsäkringslagen, patientskadelagen, lagen om miljö-
skadeförsäkring och lagen om bindande av vissa trafik-
skadeersättningar vid lönenivån 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL  

 
I propositionen föreslås en harmonisering 

av de bestämmelser som gäller finansiering-
en av vissa förhöjningar, ersättningar och av-
gifter som genom fördelningsprincipen skall 
utbetalas enligt lagen om olycksfallsförsäk-
ring, trafikförsäkringslagen, patientskadela-
gen, lagen om miljöskadeförsäkring och la-
gen om bindande av vissa trafikskadeersätt-
ningar vid lönenivån. Sådana förhöjningar, 
ersättningar och avgifter är indexförhöjningar 
som betalas på ersättningar för inkomstbort-
fall och ersättningar för bestående men samt 
kostnader för sådan sjukvård och medicinsk 
rehabilitering som utbetalas tio år efter att 
skadan inträffat. Försäkringsbolagen deltar i 
finansieringen av fördelningssystemet årligen 
med en fördelningsavgift som fastställs ut-
ifrån bolagets premieinkomst.  

Enligt förslaget skall ansvaret för uppgif-
terna i anslutning till verkställandet av för-
delningssystemet inom det lagstadgade 
olycksfallsförsäkringen skötas av Olycks-
fallsförsäkringsanstalternas förbund. För tra-
fikförsäkringens del skall verkställighetsupp-
gifterna skötas av Trafikförsäkringscentralen, 
för patientförsäkringens del av Patientförsäk-
ringscentralen och för mijöskadeförsäkring-
ens del av Miljöförsäkringscentralen. Änd-
ringar skall införas i lagen om olycksfallsför-
säkring, trafikförsäkringslagen, patientskade-
lagen, lagen om miljöskadeförsäkring och la-
gen om bindande av vissa trafikskadeersätt-
ningar vid lönenivån.  

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2007. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1.  Nuläge 

Ett försäkringsbolag som bedriver lagstad-
gad olycksfallsförsäkring (arbetsolycksfalls- 
och yrkessjukdomsförsäkring) skall med vis-
sa undantag på förhand fondera de ersätt-
ningar som bolaget enligt lagen om olycks-
fallsförsäkring (608/1948) utbetalar till ar-
betstagare som skadas vid arbetsolycksfall 
eller insjuknar i en yrkessjukdom samt den-
nas förmånstagare. Detsamma gäller trafik-
försäkringsersättningar enligt trafikförsäk-
ringslagen (279/1959) patientskadeersätt-
ningar enligt patientskadelagen (585/1986) 
och miljöskadestånd enligt lagen om miljö-
skadeförsäkring (81/1998). I dessa försäk-
ringsgrenar utgörs en betydande del av för-
säkringsbolagets ansvarsskuld av kapitalvär-
det för pensioner på livstid som utbetalas till 
den skadade eller dennas anhöriga i form av 
ersättning för inkomstbortfall. 

Ersättningarna enligt alla ovan nämnda la-
gar fonderas inte på förhand, utan en del av 
dem finansieras ur det så kallade fördelnings-
systemet. Ersättningar som omfattas av för-
delningssystemet (ersättningar enligt fördel-
ningssystemet) täcks med en fördelningsav-
gift som motsvarar det årliga behovet. För-
säkringsbolagen kan inkludera avgiften i för-
säkringspremien som tas ut hos försäkrings-
tagarna. Syftet med fördelningssystemet är 
att lämna den risk som betraktas som icke 
försäkringsbar och som hänför sig till infla-
tionsprognoser för inkomstnivån, levnads-
kostnadsnivån och sjukkostnaderna på lång 
sikt (årtionden) utanför försäkringsbolagets 
balansräkning som en icke fonderad post.  

Ersättningar enligt fördelningssystemet är 
indexförhöjningar av pensionsersättningar 
som utbetalas enligt ovan nämnda lagstadga-
de försäkringsgrenar samt kostnadsersättning 
för sjukvård och medicinsk rehabilitering 
som utbetalas enligt den lagstadgade olycks-
fallsförsäkringen och trafikförsäkringen över 
tio år efter att skadan inträffat, liksom även 
vissa andra ersättningsförhöjningar på det 
sätt som föreskrivs i lagarna för varje enskild 
försäkringsgren. 

Det pensionsbelopp som årligen betalas ut 
har bundits till i 9 § i lagen om pension för 
arbetstagare (395/1961) fastställt arbetspen-
sionsindex. Pensionen som utbetalas består 
av ett grundbelopp som baserar sig på in-
komstnivån vid tidpunkten för skadefallet 
och utöver det en årlig indexförhöjning enligt 
arbetspensionsindexet. Indexförhöjningarna 
finansieras genom fördelningssystemet. På 
försäkringsbolagets ersättningsansvar kvar-
står för pensionens del att fondera grundbe-
loppets kapitalvärde, som inte inkluderar nå-
gon inflationsrisk. 

Bägge ovan nämnda försäkringsgrenar har 
ett fördelningssystem som grundar sig på den 
egna speciallagstiftningen. Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt och statskontoret del-
tar inte i fördelningssystemet. 

Varje försäkringsgren har också sitt eget 
centralorgan, i vilket varje försäkringsbolag 
som idkar någon av de aktuella försäkrings-
grenarna enligt lag skall vara medlem i, och 
som sköter uppgifter i anslutning till verk-
ställandet av fördelningssystemet för försäk-
ringsgrenen i fråga. Centralorgan är Olycks-
fallsförsäkringsanstalternas förbund (OFF), 
Trafikförsäkringscentralen (TFC), Patientför-
säkringscentralen (PFC) och Miljöförsäk-
ringscentralen (MFC). Ersättningar och för-
höjningar som finansieras ur fördelningssy-
stemet utbetalas till den skadade av det för-
säkringsbolag som även beviljat den försäk-
ring som ger den skadade rätt till övrig er-
sättning, eller centralorganet i de fall när cen-
tralorganet enligt lag är skyldig att ersätta 
skadan. 
 
1.1. Lagstadgad olycksfallsförsäkring 

Fördelningssystemet inom lagstadgad 
olycksfallsförsäkring regleras i 60 § 6 mom. i 
lagen om olycksfallsförsäkring. Närmare be-
stämmelser har utfärdats genom förordningen 
om redovisning av utjämningen av de förhöj-
ningar och skadestånd som avses i 60 § 
6 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring 
(1046/1998) samt genom social- och hälso-
vårdsministeriets beslut om försäkringsan-
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stalternas deltagande i de förhöjningar och 
skadestånd som avses i 60 § 6 mom. lagen 
om olycksfallsförsäkring (1085/1998). 

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund 
fastställer och meddelar de försäkringsbolag 
som bedriver lagstadgad olycksfallsförsäk-
ring beloppet av den årliga fördelningsavgif-
ten för varje enskilt försäkringsbolag, de för-
handsutjämningar av fördelningsavgifter och 
ersättningar enligt fördelningssystemet som 
försäkringsbolagen betalat sinsemellan samt 
de slutliga utjämningarna. Fördelningsavgif-
tens storlek grundar sig på OFF:s kalkyl av 
det belopp som behövs för ersättningar enligt 
fördelningssystemet följande år. I OFF:s 
meddelande om fördelningsavgiften beaktas 
det över- eller underskott som uppstått som 
en skillnad mellan fördelningsavgifterna och 
ersättningarna enligt fördelningssystemet un-
der tidigare år (fördelningssaldo). Avgiften 
delas mellan försäkringsbolagen i enlighet 
med social- och hälsovårdsministeriets beslut 
i proportion till den premieinkomst som varje 
försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäk-
ring utvisar. 

Bestämmelserna om det förfarande som 
skall iakttas vid finansieringen av ersättning-
ar enligt arbetsolycksfallsförsäkringens för-
delningssystem och om fördelningssaldot är 
bristfälliga. Förfarandet grundar sig delvis på 
gemensamt avtalad praxis. 
 
 
1.2. Trafikförsäkring 

Fördelningssystemet inom trafikförsäk-
ringen regleras i 18 b § i trafikförsäkringsla-
gen. Enligt den skall försäkringsbolag som 
bedriver trafikförsäkring delta i de ersätt-
ningar enligt fördelningssystemet som beta-
las varje år i proportion till deras premiein-
komster av trafikförsäkringen i Finland 
samma år. De ersättningsutjämningar mellan 
försäkringsbolagen som behövs för verkstäl-
landet av detta görs av TFC. 

Varje försäkringsbolag fastställer själv i 
samband med prissättningen av sina försäk-
ringspremier vilken andel av försäkringspre-
mierna som behövs för finansieringen av er-
sättningar ur fördelningssystemet. Det finns 
inga myndighetsbestämmelser eller av TFC 
utfärdade anvisningar om detta.  

1.3. Patientförsäkring 

Fördelningssystemet inom patientförsäk-
ringen regleras i 3 § 2 mom. i lagen om bin-
dande av vissa patientskadeersättningar vid 
lönenivån (255/1987). Enligt den utfärdar so-
cial- och hälsovårdsministeriet bestämmelser 
om hur de kostnader som årligen orsakas för-
säkringsbolagen och Patientförsäkringscen-
tralen för indexförhöjningar på fortlöpande 
ersättningar skall delas mellan försäkringsbo-
lagen och Patientförsäkringscentralen med 
beaktande av verksamhetens omfattning. Så-
dana bestämmelser har inte utfärdats. Ovan 
avsedda fördelning har ägt rum när PFC:s 
medlemsbolag har deltagit i finansieringen 
av PFC:s kostnader enligt PFC:s stadgar. En-
ligt 5 § i patientskadelagen sköter PFC er-
sättningsverksamheten enligt lagen i fråga. 

I fråga om de försäkringar (offentliga sek-
torn) som patientförsäkringspoolen beviljar 
för sina medlemsbolags räkning fastställer 
poolen i samband med prissättningen av för-
säkringspremierna vilken andel av försäk-
ringspremierna som behövs för finansiering-
en av ersättningar enligt fördelningssystemet, 
och i fråga om de försäkringar (privata sek-
torn) som försäkringsbolagen beviljar, fast-
ställs ovan nämnda andel av de enskilda för-
säkringsbolagen själva. Myndighetsbestäm-
melser angående detta har inte utfärdats. För 
den privata sektorns del ingår uppgiften om 
nämnda andel i den riskundersökning som 
poolen genomför och lämnar till sina med-
lemsbolag varje år. 
 
 
1.4. Miljöskadeförsäkring 

Fördelningssystemet inom miljöskadeför-
säkringen regleras i 21 § 3 mom. i lagen om 
miljöskadeförsäkring. Enligt den utfärdar so-
cial- och hälsovårdsministeriet genom för-
ordning närmare bestämmelser om hur de 
kostnader som indexförhöjningarna av fort-
löpande ersättningar årligen orsakar försäk-
ringsbolagen och Miljöförsäkringscentralen 
skall fördelas mellan försäkringsbolagen och 
centralen enligt verksamhetens omfattning. 
Närmare bestämmelser har inte utfärdats. 
Skador som innehåller nämnda förhöjningar 
har tillsvidare inte heller förekommit. 
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2.  Målsättning och de vikt igaste  
förslagen 

Europaparlamentet och Europeiska unio-
nens råd utfärdade år 2002 en förordning om 
tillämpning av internationella redovisnings-
standarder (EG) nr 1606/2002, nedan IAS-
förordningen. Genom IAS-förordningen för-
pliktas börsnoterade företag i medlemsstater-
na att med vissa undantag uppgöra sitt kon-
cernbokslut för de räkenskapsperioder som 
börjar den 1 januari 2005 och senare enligt 
standarderna IAS-/IFRS (International finan-
cial reporting standards). Medlemsstaterna 
kan dessutom tillåta eller kräva att börsnote-
rade företag uppgör också sina särbokslut en-
ligt IAS-/IFRS-standarderna. Medlemsstater-
na kan också tillåta eller kräva att andra än 
börsnoterade företag uppgör antingen sitt 
koncernbokslut eller sitt särbokslut eller bäg-
ge enligt IAS-/IFRS-standarderna.  

Försäkringsbolag som är noterade i Finland 
skall uppgöra sitt koncernbokslut enligt  

IAS-/IFRS-standarderna. Om försäkrings-
bolaget inte bildar en koncern, skall försäk-
ringsbolaget uppgöra särbokslutet enligt IAS-
/IFRS-standarderna. Även andra än listade 
försäkringsbolag får uppgöra sitt koncern-
bokslut enligt IAS-/IFRS-standarderna. De 
finländska försäkringsbolagen kan emellertid 
inte utom i ovan nämnda undantagsfall till-
lämpa IAS/IFRS-standarderna vid uppgöran-
det av särbokslutet. 

Eftersom försäkringsbolagens bokslut in-
ternationellt sett varit mycket oenhetliga, an-
såg International Accounting Standards 
Board (IASB) det mycket viktigt att skapa en 
enhetlig internationell redovisningspraxis. 
Utfärdandet av en försäkringsavtalsstandard 
dröjde emellertid, varvid IASB beslutade att 
publicera standarden i två skeden. Standar-
den för det första skedet publicerades i mars 
2004 (IFRS 4 Försäkringsavtal) och den till-
lämpades redan på IFRS-bokslut som upp-
gjordes för år 2005. Beredningen av den slut-
liga standarden för det andra skedet återupp-
togs på våren 2004. Den slutliga standarden 
publiceras tidigast i mitten av år 2009. I 
standarden IFRS 4 Försäkringsavtal definie-
ras ett försäkringsavtal. För att ett avtal skall 
kunna betraktas som ett försäkringsavtal, 
förutsätts att den bland annat är förknippad 

med en betydande försäkringsrisk. Avtal som 
inte uppfyller de definierade villkoren på ett 
IFRS 4 försäkringsavtal, skall behandlas en-
ligt sitt faktiska innehåll. 

Försäkringsinspektionen gav den 17 no-
vember 2005 ett ställningstagande om han-
teringen av fördelningssystemet inom de lag-
stadgade försäkringsgrenarna i IFRS-
bokslutet (81/401/2005). Enligt ställningsta-
gandet skall fördelningssystemet i bokföring-
en hanteras som en separat post från försäk-
ringsavtalet. Enligt definitionen i IAS-
standard 18.7 avses med intäkt det bruttoflö-
de av ekonomiska fördelar som uppstår i en 
sammanslutnings ordinarie verksamhet under 
räkenskapsperioden och som ökar sam-
manslutningens eget kapital, med undantag 
för ökningar som beror på kapitaltillskott 
från ägarna. Enligt ställningstagandet skall 
premi-en för fördelningssystemet inte betrak-
tas som bolagets resultat med stöd av IAS-
standard 18.8, eftersom den inte medför så-
dana ekonomiska fördelar som tillfaller 
sammanslutningen och utökar inte det egna 
kapitalet, utan den skall enligt punkt 1.34 i 
IAS-standarden betraktas som verksamhet 
vid sidan om den verksamhet som genererar 
den huvudsakliga inkomsten.  

Enligt Försäkringsinspektionens ställnings-
tagande är det viktigt att man i redovisnings-
principerna redogör för det väsentliga inne-
hållet i fördelningssystemet och redovisning-
en av systemet i IFRS-bokslutet. Försäk-
ringsinspektionen anser det därtill vara nöd-
vändigt att precisera den nationella lagstift-
ningen på så sätt att den inte lämnar rum för 
tolkningar av hur ansvaren i anslutning till 
fördelningssystemet skall fördelas mellan 
centralorganen och försäkringsbolagen inom 
de lagstadgade försäkringssystemen. 

Med anledning av ovanstående föreslås att 
bestämmelserna om finansieringen av fördel-
ningssystemet inom lagstadgad olycksfalls-
försäkring, trafikförsäkring, patientförsäkring 
och miljöskadeförsäkring revideras så att de 
motsvarar kraven i IAS/IFRS-standarderna. 
De föreslagna bestämmelserna skall vara så 
enhetliga som möjligt, förutom i fråga om 
vissa undantag som beror på de enskilda sy-
stemens särdrag. 

Genom ändringarna preciseras fördelnings-
systemets karaktär enligt Försäkringsinspek-
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tionens ställningstagande som ett gemensamt 
finansieringssystem för de ersättningar som 
betalas enligt de enskilda försäkringsgrenar-
nas fördelningssystem och som ett så neutralt 
system som möjligt med avseende på försäk-
ringsbolagen. Försäkringsbolagen föreslås år-
ligen i fördelningsavgift betala centralorganet 
en lika stor andel i proportion till sin premie-
inkomst, och centralorganet skall på motsva-
rande sätt betala varje försäkringsbolag det 
belopp som det behöver för ersättningar ur 
fördelningssystemet varje år. 

Försäkringsbolagens och centralorganens 
betalningar skall grunda sig på de av central-
organet kalkylerade och fastställda förskott 
som skall betalas för fördelningssystemet det 
år de hänför sig till, samt på den slutliga av-
giften, när den slutliga fördelningsavgiften 
och ersättningarna enligt fördelningssystemet 
är kända efter bokslutet för året i fråga. 

Eftersom beloppen av de årliga fördel-
ningsavgifterna och ersättningarna enligt för-
delningssystemet i egenskap av prognoser 
avviker från år till år, skall också det över- 
eller underskott (fördelningssaldo) som upp-
kommer av skillnaden mellan dessa utjämnas 
och utbetalas i proportion till försäkringsbo-
lagens premieinkomst. 

Ett överskottssaldo skall upptas som för-
säkringsbolagets skuld till fördelningssyste-
met och ett underskottssaldo som en fordran 
hos fördelningssystemet. Fördelningssaldot 
följs upp separat och beaktas i nivån på 
kommande avgifter på så sätt, att fördel-
ningssaldot på lång sikt visar ett så litet un-
derskott eller överskott som möjligt. 

Fördelningsavgiftens föreslagna fördel-
ningsförhållande, som grundar sig på försäk-
ringsbolagens premieinkomst, garanterar 
samtidigt att ett försäkringsbolag som slutat 
idka försäkringsgrenen (så kallat run-
offbolag) inte deltar i finansieringen av för-
delningssystemet, eftersom ingen försäk-
ringspremie längre inflyter i bolaget. I situa-
tioner där försäkringsbolagens premiein-
komst blir mindre än väntat, möjliggör ett re-
gistrerat underskottsaldo för det avgiftsbase-
rade fördelningssystemet även en höjning av 
fördelningsavgiftens nivå följande år. 
Fördelningssystemet föreslås även omfatta 
ersättningar som betalas enligt fördelningssy-

stemet för skador som försäkringssystemens 
centralorgan är ansvariga för. 
 
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

Genom propositionen förenhetligas be-
stämmelserna och förfarandet avseende fi-
nansieringen av fördelningssystemet för olika 
försäkringsgrenar inom den lagstadgade för-
säkringen. De föreslagna ändringarna förenk-
lar också fördelningssystemets karaktär som 
finansieringssystem med tanke på IFRS-
boksluten och ökar samtidigt systemets över-
skådlighet. 

Inom den lagstadgade olycksfallsförsäk-
ringen tillämpas redan nu ett saldosystem. 
Av den anledningen ansluter sig propositio-
nens konsekvenser närmast till prognostise-
ringen av de till premienivån relaterade för-
delningsavgifterna och förfarandet vid fast-
ställandet av fördelningssaldot. Eftersom den 
bolagsspecifika fördelningsavgiften under ti-
digare år grundat sig på det ömsesidiga för-
delningsförhållandet mellan försäkringsbola-
gen enligt antalet dagpenningsfall, ändras 
den bolagsspecifika premienivån i någon 
mån vid övergången till ett avgiftsbaserat 
fördelningsförhållande. Propositionen har 
emellertid ingen inverkan på fördelningsav-
gifternas totalnivå. 

I fråga om trafikförsäkringen föreslås be-
stämmelser som avviker från de nuvarande 
även när det gäller hur stor andel av försäk-
ringspremierna som behövs för finansiering-
en av ersättningar ur fördelningssystemet, 
samt hur det fördelningssaldo som uppstår 
skall användas under kommande år. Änd-
ringarna i jämförelse med det nuvarande för-
farandet beror endast på beloppet av det sal-
do som bildas. 

För patientförsäkringens och miljöskade-
försäkringens del innehåller nuvarande för-
fattningar endast en princip, enligt vilken 
försäkringsbolagen deltar i finansieringen av 
ersättningar som betalas ur fördelningssy-
stemet. Förslaget innehåller närmare be-
stämmelser. Enligt förslaget skall det även 
regleras hur stor andel av försäkringspremien 
som behövs för finansieringen av ersättning-
ar ur fördelningssystemet, samt hur det för-
delningssaldo som uppstår skall användas 
under kommande år. Ändringarna i jämförel-
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se med det nuvarande förfarandet beror när-
mast på beloppet av det saldo som bildas. För 
patientförsäkringens del kan även försäk-
ringsbolagens andelar av ersättningarna en-
ligt fördelningssystemet avvika något jämfört 
med nuvarande förfarande i och med att 
grunderna för fastställandet av andelarna 
preciseras. 

Propositionen har inga betydande konse-
kvenser för statsfinanserna. 

4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid social- och hälsovårdsministeriet. I 
beredningen deltog representanter från För-
säkringsinspektionen, Olycksfallsförsäk-
ringsanstalternas förbund, Trafikförsäkrings-
centralen, Patientförsäkringscentralen och 
Miljöförsäkringscentralen. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

1.1. Lagen om olycksfallsförsäkring  

60 b §. Paragrafen är ny och ersätter mot-
svarande bestämmelser i 60 § 6 mom. i den 
gällande lagen. Den nya paragrafen innehål-
ler för klarhetens skull alla lagbestämmelser 
som gäller fördelningssystemet. 

I paragrafens 1 mom. regleras försäkrings-
bolagens skyldighet att delta i fördelningssy-
stemet och finansieringen av det, samt vilka 
ersättningar som fördelningssystemet omfat-
tar. I paragrafen fastställs också fördelnings-
förhållandet mellan försäkringsbolagen som 
tillämpas vid finansieringen av fördelnings-
systemet, vilket är premieinkomsten enligt 
resultaträkningen för en försäkring enligt la-
gen om olycksfallsförsäkring. 

Enligt 2 mom. skall det vara Olycksfalls-
försäkringsanstalternas förbunds uppgift att 
meddela försäkringsbolagen om det rela-
tionstal som finansieringen av fördelningssy-
stemet grundar sig på samt grunderna för 
fastställandet av detta relationstal. Relations-
talet visar hur stor andel av försäkringsbola-
gets premieinkomst som bolaget skall reser-
vera för finansieringen av fördelningssyste-
met. Därtill definieras i momentet de vikti-
gaste begreppen som används i paragrafen 
(fördelningsår, fördelningsavgifter, ersätt-
ningar enligt fördelningssystemet och fördel-
ningssaldo). Närmare bestämmelser om be-
aktandet av fördelningssaldot vid uträkning-
en av relationstalet skall utfärdas genom för-
ordning av social- och hälsovårdsministeriet. 

I 3 mom. regleras fastställandet av den bo-
lagsspecifika fördelningsavgiften, alloke-
ringen av fördelningssaldot på försäkringsbo-
lagen och hur saldot skall hanteras i försäk-
ringsbolagets balansräkning. 

Enligt 4 mom. skall Olycksfallsförsäk-
ringsanstalternas förbund årligen göra upp en 
kalkyl över de ersättningar som förbundet 
och försäkringsbolagen beräknas betala en-
ligt fördelningssystemet under fördelnings-
året, samt beloppen av de bolagsspecifika 
fördelningsavgifterna och fördelningssaldo-

na. Grunderna för kalkylen skall regleras 
närmare genom förordning av social- och 
hälsovårdsministeriet. 

Enligt 5 mom. skall förbundet fastställa de 
slutliga fördelningsposterna utifrån de upp-
gifter som fåtts från bolagen. 

I paragrafens 6 mom. finns bestämmelser 
om försäkringsbolagens skyldighet att betala 
den kalkylerade fördelningsavgiften och den 
slutliga fördelningsavgiften till Olycksfalls-
försäkringsanstalternas förbund, samt på 
motsvarande sätt förbundets skyldighet att 
redovisa de kalkylerade ersättningarna och 
de slutliga ersättningarna enligt fördelnings-
systemet till försäkringsbolagen. Eftersom 
fördelningsavgifterna grundar sig på det i 
2 mom. avsedda relationstalet som bygger på 
en förhandsuppskattning, skall försäkrings-
bolagen samtidigt betala förbundet en andel 
motsvarande fördelningsårets premieinkomst 
av det eventuella saldounderskott som upp-
stått under fördelningsåret, för att förbundet 
skall kunna redovisa nödvändiga ersättningar 
enligt fördelningssystemet till försäkringsbo-
lagen. På motsvarande sätt, om det bildats ett 
överskottssaldo under fördelningsåret, skall 
förbundet redovisa detta överskott till försäk-
ringsbolagen i relation till deras premiein-
komst under fördelningsåret.  

Likaså skall fördelningssaldo som influtit 
före fördelningsåret utjämnas genom presta-
tioner mellan försäkringsbolagen som för-
bundet förmedlar på så sätt, att det bolags-
specifika fördelningssaldot motsvarar fördel-
ningen av premieinkomsten mellan försäk-
ringsbolagen under fördelningsåret. Det bo-
lagsspecifika fördelningssaldot definieras i 
3 mom. på så sätt, att det utgörs av en andel 
motsvarande försäkringsbolagets premiein-
komst under fördelningsåret av det fördel-
ningssaldo som influtit fram till utgången av 
fördelningsåret. Således motsvarar bolagets 
ovan beskrivna andel av det fördelningssaldo 
som influtit under fördelningsåret, korrigerat 
med utjämningen av saldot för åren före för-
delningsåret på grund av förändringen i pre-
mieinkomsterna mellan försäkringsbolagen, 
förändringen i det bolagsspecifika saldot un-
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der fördelningsåret. På så sätt uppstår det ef-
ter ovan nämnda prestationer inget fordrings- 
eller skuldsaldo i Olycksfallsförsäkringsan-
stalternas förbund balansräkning, utan för-
bundet har endast till uppgift att förmedla fi-
nansieringen av fördelningssystemet mellan 
försäkringsbolagen. 

I 7 mom. föreskrivs om räntan som skall 
betalas på skillnaden mellan betalda förskott 
och de slutliga avgifterna. Ränteperioden är 
ett år, från mitten av fördelningsåret till mit-
ten av följande år, som med tillräcklig nog-
grannhet anses motsvara det genomsnittliga 
tidsintervallet för dessa betalningar. Som rän-
ta används referensräntan enligt 12 § i ränte-
lagen (633/1982) den 1 juli fördelningsåret. 
Referensräntan i fråga är den ränta som Eu-
ropeiska centralbanken tillämpat vid den sis-
ta huvudsakliga refinansieringstransaktionen 
före den nämnda dagen avrundad uppåt till 
närmast följande halva procentenhet. 
 
1.2. Trafikförsäkringslagen 

18 b §. Paragrafens ordalydelse föreslås bli 
preciserad att motsvara den föreslagna 60 b § 
i lagen om olycksfallsförsäkring med undan-
tag för det första momentet. 

I 1 mom. regleras försäkringsbolagens 
skyldighet att delta i fördelningssystemet 
inom trafikförsäkringen och finansieringen 
av det, samt vilka ersättningar som fördel-
ningssystemet omfattar. I paragrafen fast-
ställs också det fördelningsförhållande mel-
lan försäkringsbolagen som tillämpas vid fi-
nansieringen av fördelningssystemet, vilket 
är premieinkomsten enligt resultaträkningen 
för en försäkring enligt trafikförsäkringsla-
gen. 

Enligt 2 mom. är det Trafikförsäkringscen-
tralens uppgift att meddela försäkringsbola-
gen det relationstal som finansieringen av 
trafikförsäkringens fördelningssystem grun-
dar sig på, samt grunderna för fastställandet 
av detta relationstal, på det sätt som föreslås 
ovan i 60 b § 2 mom. i lagen om olycksfalls-
försäkring. I momentet definieras därtill de 
viktigaste begreppen som används i paragra-
fen. Närmare bestämmelser om beaktandet 
av fördelningssaldot vid uträkningen av rela-
tionstalet skall utfärdas genom förordning av 
social- och hälsovårdsministeriet. 

I 3 mom. finns bestämmelser om faststäl-
landet av den bolagsspecifika fördelningsav-
giften, allokeringen av fördelningssaldot på 
försäkringsbolagen och hur saldot skall han-
teras i försäkringsbolagets balansräkning. 

Enligt 4 mom. skall Trafikförsäkringscen-
tralen årligen göra upp en kalkyl över de er-
sättningar som centralen och försäkringsbo-
lagen beräknas betala enligt fördelningssy-
stemet under fördelningsåret, samt beloppen 
av de bolagsspecifika fördelningsavgifterna 
och fördelningssaldona. Grunderna för kal-
kylen skall regleras närmare genom förord-
ning av social- och hälsovårdsministeriet. 
I 5 mom. föreskrivs om Trafikförsäkrings-
centralens uppgift att fastställa de slutliga 
fördelningsposterna utifrån de uppgifter som 
fåtts från bolagen. 

Paragrafens 6 mom. gäller försäkringsbola-
gens skyldighet att betala den kalkylerade 
fördelningsavgiften och den slutliga fördel-
ningsavgiften till Trafikförsäkringscentralen, 
samt på motsvarande sätt centralens skyldig-
het att redovisa de kalkylerade ersättningarna 
och de slutliga ersättningarna enligt fördel-
ningssystemet till försäkringsbolagen på det 
sätt som föreslås i 60 b § 6 mom. i lagen om 
olycksfallsförsäkring. Trafikförsäkringsbola-
gen skall på motsvarande sätt som inom 
olycksfallsförsäkringen betala Trafikförsäk-
ringscentralen en andel motsvarande fördel-
ningsårets premieinkomst av det eventuella 
saldounderskott som uppstått under fördel-
ningsåret, för att centralen skall kunna redo-
visa behövliga ersättningar enligt fördel-
ningssystemet till försäkringsbolagen. På 
motsvarande sätt, om det bildats ett 
överskottssaldo under fördelningsåret, skall 
centralen redovisa detta överskott till försäk-
ringsbolagen i relation till deras premiein-
komst under fördelningsåret.  

På motsvarande sätt som i 60 b § 6 mom. i 
lagen om olycksfallsförsäkring skall också 
fördelningssaldo som influtit för åren före 
fördelningsåret utjämnas genom prestationer 
mellan försäkringsbolagen som Trafikförsäk-
ringscentralen förmedlar på så sätt, att det 
bolagsspecifika fördelningssaldot motsvarar 
fördelningen av premieinkomsten mellan för-
säkringsbolagen under fördelningsåret. Det 
bolagsspecifika fördelningssaldot definieras i 
3 mom. på så sätt, att det utgörs av en andel 



 RP 238/2006 rd 
  

 

10

motsvarande försäkringsbolagets premiein-
komst under fördelningsåret av det fördel-
ningssaldo som influtit fram till utgången av 
fördelningsåret. Bolagets ovan beskrivna an-
del av det fördelningssaldo som influtit under 
fördelningsåret korrigerat med utjämningen 
av saldot för åren före fördelningssåret på 
grund av förändringen i premieinkomsterna 
mellan försäkringsbolagen, motsvarar för-
ändringen av det bolagssspecifika fördel-
ningssaldot under fördelningsåret. Efter ovan 
nämnda prestationer uppstår det inget ford-
rings- eller skuldsaldo i Trafikförsäkrings-
centralens balansräkning, utan centralen har 
endast till uppgift att förmedla finansieringen 
av fördelningssystemet mellan försäkrings-
bolagen. 

Paragrafens 7 mom. innehåller på motsva-
rande sätt som det föreslagna 60 b § 7 mom. i 
lagen om olycksfallsförsäkring bestämmelser 
om den ränta som skall betalas på skillnaden 
mellan betalda förskott och de slutliga avgif-
terna.  
 
1.3. Patientskadelagen 

10 b §. Paragrafen är ny och ersätter 3 § 
2 mom. i lagen om bindande av vissa patient-
skadeersättningar vid lönenivån. Paragrafen 
föreslås motsvara 60 b § i lagen om olycks-
fallsförsäkring förutom till de delar där det 
skall beaktas att Patiensförsäkringscentralen 
med stöd av 5 § i patientskadelagen utbetalar 
alla ersättningar enligt fördelningssystemet. 

I paragrafens 1 mom. föreskrivs om försäk-
ringsbolagens skyldighet att delta i fördel-
ningssystemet och finansieringen av det, 
samt vilka ersättningar som fördelningssy-
stemet omfattar. I paragrafen fastställs också 
det fördelningsförhållande mellan försäk-
ringsbolagen som tillämpas vid finansiering-
en av fördelningssystemet, vilket är premie-
inkomsten enligt resultaträkningen för en 
försäkring enligt patientskadelagen. 

Enligt 2 mom. är det Patientförsäkringscen-
tralens uppgift att på samma sätt som inom 
olycksfalls- och trafikförsäkringen meddela 
försäkringsbolag som bedriver patientförsäk-
ring om det relationstal som finansieringen 
av fördelningssystemet grundar sig på, samt 
grunderna för fastställandet av detta rela-
tionstal. I momentet definieras därtill de vik-

tigaste begreppen som används i paragrafen. 
Närmare bestämmelser om beaktandet av 
fördelningssaldot vid uträkningen av rela-
tionstalet skall utfärdas genom förordning av 
social- och hälsovårdsministeriet. 

I paragrafens 3 mom. föreskrivs om fast-
ställandet av den bolagsspecifika fördel-
ningsavgiften, allokeringen av fördelnings-
saldot på försäkringsbolagen och hur saldot 
skall hanteras i försäkringsbolagets balans-
räkning. 

Enligt 4 mom. skall Patientförsäkringscen-
tralen årligen göra upp en kalkyl över de er-
sättningar som centralen beräknas utbetala 
enligt fördelningssystemet under fördelnings-
råret, samt beloppen av de bolagsspecifika 
fördelningsavgifterna och fördelningssaldo-
na. Grunderna för kalkylen skall regleras 
närmare genom förordning av social- och 
hälsovårdsministeriet. 

I 5 mom. föreskrivs om Patientförsäkrings-
centralens uppgift att fastställa de slutliga 
fördelningsposterna utifrån de uppgifter som 
fåtts från bolagen. 

Paragrafens 6 mom. gäller försäkringsbola-
gens skyldighet att betala den kalkylerade 
fördelningsavgiften och den slutliga fördel-
ningsavgiften till Patientförsäkringscentralen. 
Eftersom fördelningsavgifterna grundar sig 
på det i 2 mom. avsedda relationstalet som 
bygger på en förhandsuppskattning, skall för-
säkringsbolagen samtidigt betala centralen en 
andel motsvarande fördelningsårets premie-
inkomst av det eventuella saldounderskott 
som uppstått under fördelningsåret. På mot-
svarande sätt, om det bildats ett överskotts-
saldo under fördelningsåret, skall centralen 
redovisa detta överskott till försäkringsbola-
gen i relation till deras premieinkomst under 
fördelningsåret.  

Fördelningssaldo som influtit före fördel-
ningsåret skall på motsvarande sätt som inom 
olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkring-
en utjämnas genom prestationer mellan för-
säkringsbolagen som Patientförsäkringscen-
tralen förmedlar på så sätt, att det bolagsspe-
cifika fördelningssaldot motsvarar fördel-
ningen av premieinkomsten mellan försäk-
ringsbolagen under fördelningsåret. Det bo-
lagsspecifika fördelningssaldot definieras i 
3 mom. på så sätt, att det utgörs av en andel 
motsvarande försäkringsbolagets premiein-
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komst under fördelningsåret av det fördel-
ningssaldo som influtit fram till slutet av för-
delningsåret. Bolagets ovan beskrivna andel 
av det fördelningssaldo som influtit under 
fördelningsåret korrigerat med utjämningen 
av fördelningssaldot för åren före fördel-
ningsåret på grund av förändringen i premie-
inkomsterna mellan försäkringsbolagen, mot-
svarar förändringen i det bolagsspecifika sal-
dot under fördelningsåret. Efter ovan nämnda 
prestationer uppstår det inget fordrings- eller 
skuldsaldo i Patientförsäkringscentralens 
egen balansräkning, utan centralen har endast 
till uppgift att förmedla finansieringen av 
fördelningssystemet mellan försäkringsbola-
gen. 

Paragrafens 7 mom. innehåller på motsva-
rande sätt som det föreslagna 60 b § 7 mom. i 
lagen om olycksfallsförsäkring bestämmelser 
om den ränta som skall betalas på skillnaden 
mellan betalda förskott och de slutliga avgif-
terna.  
 
1.4. Lagen om miljöskadeförsäkring 

21 §. Andra meningen i paragrafens 
3 mom. föreslås utgå och bli ersatt med en ny 
21 a §. 

21 a §. Paragrafen är ny. Paragrafen före-
slås motsvara 60 b § i lagen om olycksfalls-
försäkring och 18 b § i trafikförsäkringsla-
gen. 

Paragrafens 1 mom. gäller försäkringsbola-
gens skyldighet att delta i fördelningssyste-
met och finansieringen av det, samt vilka er-
sättningar som fördelningssystemet omfattar. 
I paragrafen fastställs också det fördelnings-
förhållande mellan försäkringsbolagen som 
tillämpas vid finansieringen av fördelnings-
systemet, vilket är premieinkomsten enligt 
resultaträkningen för en försäkring enligt la-
gen om miljöskadeförsäkring. 

Enligt 2 mom. är det Miljöförsäkringscen-
tralens uppgift att meddela försäkringsbola-
gen om det relationstal som finansieringen av 
fördelningssystemet grundar sig på, samt 
grunderna för fastställandet av detta rela-
tionstal. I momentet definieras därtill de vik-
tigaste begreppen som används i paragrafen. 
Närmare bestämmelser om beaktandet av 
fördelningssaldot vid uträkningen av rela-
tionstalet skall utfärdas genom förordning av 

social- och hälsovårdsministeriet. 
I 3 mom. finns bestämmelser om faststäl-

landet av den bolagsspecifika fördelningsav-
giften, allokeringen av fördelningssaldot på 
försäkringsbolagen och hur saldot skall han-
teras i försäkringsbolagets balansräkning. 

Enligt 4 mom. skall Miljöförsäkringscen-
tralen årligen på motsvarande sätt som inom 
olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkring-
en göra upp en kalkyl över de ersättningar 
som försäkringsbolagen beräknas betala en-
ligt fördelningssystemet under fördelnings-
året, samt beloppen av de bolagsspecifika 
fördelningsavgifterna och fördelningssaldo-
na. Grunderna för kalkylen skall regleras 
närmare genom social- och hälsovårdsmini-
steriets förordning. 

Enligt 5 mom. skall Miljöförsäkringscen-
tralen fastställa de slutliga fördelningsposter-
na utifrån de uppgifter som fåtts från bola-
gen. 

I 6 mom. föreskrivs på motsvarande sätt 
som inom olycksfallsförsäkringen och trafik-
försäkringen om försäkringsbolagens skyl-
dighet att betala den kalkylerade fördelnings-
avgiften och den slutliga fördelningsavgiften 
till Miljöförsäkringscentralen, samt på mot-
svarande sätt om centralens skyldighet att re-
dovisa kalkylerade ersättningar och den slut-
liga ersättningarna enligt fördelningssystemet 
till försäkringsbolagen. På motsvarande sätt 
som inom olycksfallsförsäkringen och trafik-
försäkringen skall försäkringsbolagen betala 
centralen en andel motsvarande fördelnings-
årets premieinkomst av det eventuella saldo-
underskott som uppstått under fördelnings-
året, och på motsvarande sätt skall centralen 
redovisa ett eventuellt överskott till försäk-
ringsbolagen i relation till deras premiein-
komst under fördelningsåret.  

Fördelningssaldo som influtit för åren före 
fördelningsåret skall utjämnas genom presta-
tioner mellan försäkringsbolagen som Miljö-
försäkringscentralen förmedlar på så sätt, att 
det bolagsspecifika fördelningssaldot mot-
svarar fördelningen av premieinkomsten mel-
lan försäkringsbolagen under fördelningsåret. 
Det bolagsspecifika fördelningssaldot defini-
eras i de föreslagna 3 mom. på så sätt, att det 
utgörs av en andel motsvarande försäkrings-
bolagets premieinkomst under fördelnings-
året av det fördelningssaldo som influtit fram 
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till slutet av fördelningsåret. Således motsva-
rar bolagets ovan beskrivna andel av det för-
delningssaldo som influtit under fördelnings-
året korrigerat med utjämningen av saldot för 
åren före fördelningsåret på grund av föränd-
ringen i premieinkomsterna mellan försäk-
ringsbolagen, förändringen i det bolagsspeci-
fika saldot under fördelningsåret. Efter ovan 
nämnda prestationer uppstår det inget ford-
rings- eller skuldsaldo i Miljöförsäkringscen-
tralens egen balansräkning, utan centralen 
har endast till uppgift att förmedla finansie-
ringen av fördelningssystemet mellan försäk-
ringsbolagen. 

Paragrafens 7 mom. innehåller på motsva-
rande sätt som det föreslagna 60 b § 7 mom. i 
lagen om olycksfallsförsäkring bestämmelser 
om den ränta som skall betalas på skillnaden 
mellan betalda förskott och de slutliga avgif-
terna.  
 
1.5. Lag om bindande av vissa trafikska-

deersättningar vid lönenivån  

3 §. Paragrafen föreslås bli ändrad på så 
sätt att de bestämmelser utgår som blir ersat-
ta av de föreslagna bestämmelserna i 10 b § i 
patientskadelagen. 
 
2.  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 januari 
2007. De föreslagna ändringarna gällande 
fördelningssystemet i lagen om olycksfalls-
försäkring, trafikförsäkringslagen, patient-
skadelagen och lagen om miljöskadeförsäk-
ring skall tillämpas på förhöjningar, ersätt-
ningar och avgifter som finansieras genom 
fördelningssystemet år 2007 eller senare. 

I ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om 
olycksfallsförsäkring skall det beaktas att fi-
nansieringen av fördelningssystemet för åren 
före fördelningsåret 2007 fastställs enligt gäl-
lande bestämmelser och att födelningssaldo 

som influtit för åren före 2007 har fördelats 
mellan försäkringsbolagen i proportion till 
deras ersättningsansvar med avdrag för ut-
jämningsansvar och garantiordningspost. 
Som relationstal för fördelningsavgiften en-
ligt 60 b § 2 mom. för fördelningsåret 2007 
skall användas en siffra som till sin storlek 
motsvarar den siffra som ges i Olycksfalls-
försäkringsanstalternas förbunds förhands-
anmälan i maj 2006 enligt de nuvarande be-
stämmelserna. Siffran har i praktiken fast-
ställts enligt samma grunder som anges i det 
föreslagna 60 § 2 mom. 

I ikraftträdelsebestämmelsen i trafikförsäk-
ringslagen, patientskadelagen och lagen om 
miljöskadeförsäkring skall det beaktas att fi-
nansieringen av fördelningssystemet för åren 
före fördelningsåret 2007 fastställs enligt det 
nuvarande förfarandet. Avvikande från 
olycksfallsförsäkringen skall i ikraftträdelse-
bestämmelsen beaktas att det inte finns influ-
tet fördelningssaldo för åren före år 2007. 

Som relationstal för fördelningsavgiften 
enligt 18 b § 2 mom. i trafikförsäkringslagen 
för fördelningsåret 2007 skall användas en 
siffra som grundar sig på ett uppskattat er-
sättningsbelopp på 68,5 miljoner euro och en 
uppskattad premieinkomst på 737 miljoner 
euro. I fråga om 10 b § 2 mom. i patientska-
delagen skall det relationstal som används 
grunda sig på ett uppskattat ersättningsbe-
lopp på 1,28 miljoner euro och en uppskattad 
premieinkomst på 32,7 miljoner euro. I fråga 
om 21 b § 2 mom. i lagen om miljöskadeför-
säkring skall det relationstal som används 
vara lika med noll procent, eftersom det är 
mycket osannolikt att ersättningar ur fördel-
ningssystemet betalas ur miljöskadeförsäk-
ringen år 2007. Vid uträkningen av relations-
talen ingår fördelningsavgiften i de uppskat-
tade premieinkomsterna. 
 

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

 
 

1. 
 

Lag 

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 60 § 6 mom., 

sådant det lyder i lag 1358/2004, samt 
fogas till lagen en ny 60 b § som följer: 

 
60 b § 

Försäkringsbolag som bedriver försäkring 
enligt denna lag skall varje kalenderår delta i 
finansieringen av följande förmåner i propor-
tion till premieinkomsten på det sätt som an-
ges i 2—7 mom. (fördelningssystemet): 

1) olycksfallspensioner, fortlöpande me-
nersättningar, familjepensioner, engångser-
sättningar, begravningshjälp samt indexför-
höjningar av men-, kläd- och ledar-
hundstillägg, 

2) sådana i 15, 15 a och 15 b § reglerade 
sjukvårdsersättningar och sjukvårdsavgifter 
som betalas ut när över nio år förflutit från 
ingången av det första kalenderåret efter den 
dag då olycksfallet inträffade samt 

3) sådana rehabiliteringsersättningar som 
avses i 7 § i lagen om rehabilitering som er-
sätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring, 
och som betalas ut när över nio år förflutit 
från ingången av det första kalenderåret efter 
den dag då olycksfallet inträffade, 

vilka försäkringsbolagen och Olycksfalls-
försäkringsanstalternas förbund betalar ut 
varje år. Med premieinkomst avses i denna 
paragraf en sådan premieinkomst för en för-
säkring enligt denna lag som ingår i försäk-
ringsbolagets resultaträkning. 

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund 
meddelar försäkringsbolagen senast den 31 
maj det år som föregår utbetalningsåret för i 
1 mom. nämnda förhöjningar, ersättningar 
och avgifter (fördelningsåret) det relationstal 
som bestämmer beloppet av de finansierings-
andelar (fördelningsavgifter) som behövs för 

finansieringen av fördelningssystemet i pro-
portion till fördelningsårets premieinkomst. 
Relationstalet skall grunda sig på ett kalkyle-
rat belopp av de förhöjningar, ersättningar 
och avgifter enligt 1 mom. (ersättningar en-
ligt fördelningssystemet) som försäkringsbo-
laget och förbundet beräknas betala under 
fördelningsåret, samt beloppen av premiein-
komsterna. Dessutom skall i relationstalet 
beaktas det över- eller underskott (fördel-
ningssaldo) som bildas av skillnaden mellan 
fördelningsavgifterna och ersättningarna en-
ligt fördelningssystemet för de år som före-
går fördelningsåret. Närmare bestämmelser 
om beaktandet av fördelningssaldot vid ut-
räkningen av relationstalet utfärdas genom 
förordning av social- och hälsovårdsministe-
riet. 

Den bolagsspecifika fördelningsavgiften 
fås genom att multiplicera relationstalet en-
ligt 2 mom. med försäkringsbolagets premie-
inkomst under fördelningsåret. Det bolags-
specifika fördelningssaldot bestäms utifrån 
försäkringsbolagens premieinkomst för för-
delningsåret i proportion till det fördelnings-
saldo som influtit för fördelningsåret och de 
år som föregår detta. Det bolagsspecifika 
fördelningssaldot utgör försäkringsbolagets 
skuld till fördelningssystemet, om saldot vi-
sar överskott och försäkringsbolagets ford-
ringar hos fördelningssystemet, om saldot vi-
sar underskott. 

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund 
gör senast den 31 maj under fördelningsåret 
upp en kalkyl över de ersättningar som för-
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bundet och försäkringsbolagen beräknas be-
tala ur fördelningssystemet under fördel-
ningsåret, samt beloppen av de bolagsspeci-
fika fördelningsavgifterna och fördelnings-
saldona. Närmare bestämmelser om grunder-
na för kalkylen utfärdas genom förordning av 
social- och hälsovårdsministeriet. 

Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund 
fastställer senast den 31 maj det år som följer 
efter fördelningsåret de ersättningar som för-
bundet och försäkringsbolagen skall betala 
enligt fördelningssystemet under fördel-
ningsåret samt de bolagsspecifika fördel-
ningsavgifterna och fördelningssaldona. 

Försäkringsbolaget skall betala den kalky-
lerade fördelningsavgiften och den slutligt 
fastställda fördelningsavgiften samt en post 
som beror på förändringen i det bolagsspeci-
fika fördelningssaldot till Olycksfallsförsäk-
ringsanstalternas förbund, och förbundet 
skall redovisa den kalkylerade ersättningen 
och den slutligt fastställda ersättningen enligt 
fördelningssystemet samt den post som beror 
på förändringen i det bolagsspecifika fördel-
ningssaldot till försäkringsbolagen. Närmare 
bestämmelser om fördelningsavgiften och 
redovisningen av den utfärdas genom förord-

ning av social- och hälsovårdsministeriet. 
Till de slutliga betalningar som avses ovan 

i 6 mom. fogas en ränta som räknats på skill-
naden mellan de slutliga betalningarna och 
förskottsbetalningarna för ett års tid räknat 
från den 1 juli under fördelningsåret. Som 
ränta används i 12 § i räntelagen nämnd refe-
rensränta som gäller nämnda dag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Denna lag tillämpas på förhöjningar, er-

sättningar och avgifter som finansieras ge-
nom fördelningssystemet år 2007 eller däref-
ter. 
Vid tillämpningen av denna lag fastställs för-
delningssaldot som inflyter före år 2007 en-
ligt 60 b § 2 mom., samt det bolagsspecifika 
fördelningssaldot för år 2006 enligt 60 b § 
3 mom. enligt de bestämmelser som gäller 
vid lagens ikraftträdande. 

Vid som relationstal enligt 60 § 2 mom. för 
fördelningsåret 2007 används vid tillämp-
ningen av denna lag 14,7 procent av försäk-
ringsbolagets premieinkomst inklusive för-
delningsavgift för en försäkring enligt denna 
lag som ingår i resultaträkningen. 

 
————— 
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2. 
 

Lag 

om ändring av 18 b § i trafikförsäkringslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) 18 b §, sådan den lyder i lag 

1360/2004, som följer: 
 

18 b § 
Försäkringsbolag som bedriver försäkring 

enligt denna lag skall varje kalenderår delta i 
finansieringen av följande förmåner i propor-
tion till premieinkomsten på det sätt som an-
ges i 2—7 mom. (fördelningssystemet): 

1) förhöjningar enligt lagen om bindande 
av vissa trafikskadeersättningar vid löneni-
vån (875/1971) 

2) sådana i 6, 6 a och 6 b § i denna lag 
nämnda sjukvårdsersättningar och -avgifter 
som betalas när över nio år förflutit från in-
gången av året efter en trafikskada som in-
träffat efter år 2004, eller som betalas efter 
2014 för skador som inträffat före 2005. 

3) sådana i 7 § i lagen om rehabilitering 
som ersätts enligt trafikförsäkringslagen 
(626/1991) avsedda rehabiliteringsersätt-
ningar, som betalas när över nio år förflutit 
från ingången av året efter en trafikskada 
som inträffat efter år 2004, eller som betalas 
efter 2014 för skador som inträffat före 2005, 

vilka försäkringsbolagen och Trafikförsäk-
ringscentralen betalar ut varje år. Med pre-
mieinkomst avses i denna paragraf en sådan 
premieinkomst för en försäkring enligt denna 
lag som ingår i försäkringsbolagets resultat-
räkning. 

Trafikförsäkringscentralen meddelar för-
säkringsbolagen senast den 31 maj det år 
som föregår utbetalningsåret för i 1 mom. 
nämnda förhöjningar, ersättningar och avgif-
ter (fördelningsåret) det relationstal som be-
stämmer beloppet av de finansieringsandelar 
(fördelningsavgifter) som behövs för finansi-
eringen av fördelningssystemet i proportion 
till fördelningsårets premieinkomst. Rela-
tionstalet skall grunda sig på ett kalkylerat 
belopp av de förhöjningar, ersättningar och 

avgifter enligt 1 mom. (ersättningar enligt 
fördelningssystemet) som försäkringsbolaget 
och centralen beräknas betala ut under för-
delningsåret, samt beloppen av premiein-
komsterna. Dessutom skall i relationstalet 
beaktas det över- eller underskott (fördel-
ningssaldo) som bildas av skillnaden mellan 
fördelningsavgifterna och ersättningarna ur 
fördelningssystemet för de år som föregår 
fördelningsåret. Närmare bestämmelser om 
beaktandet av fördelningssaldot vid uträk-
ningen av relationstalet utfärdas genom för-
ordning av social- och hälsovårdsministeriet. 

Den bolagsspecifika fördelningsavgiften 
fås genom att multiplicera relationstalet en-
ligt 2 mom. med försäkringsbolagets premie-
inkomst under fördelningsåret. Det bolags-
specifika fördelningssaldot bestäms utifrån 
försäkringsbolagens premieinkomst för för-
delningsåret i proportion till det fördelnings-
saldo som influtit för fördelningsåret och de 
år som föregår detta. Det bolagsspecifika 
fördelningssaldot utgör försäkringsbolagets 
skuld till fördelningssystemet, om saldot vi-
sar överskott och försäkringsbolagets ford-
ringar hos fördelningssystemet, om saldot vi-
sar underskott. 

Trafikförsäkringscentralen gör senast den 
31 maj under fördelningsåret upp en kalkyl 
över de ersättningar som centralen och för-
säkringsbolagen beräknas betala ur fördel-
ningssystemet under fördelningsåret, samt 
beloppen av de bolagsspecifika fördelnings-
avgifterna och fördelningssaldona. Närmare 
bestämmelser om grunderna för kalkylen ut-
färdas genom förordning av social- och häl-
sovårdsministeriet. 

Trafikförsäkringscentralen fastställer senast 
den 31 maj det år som följer efter fördel-
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ningsåret de ersättningar som centralen och 
försäkringsbolagen skall betala ur fördel-
ningssystemet under fördelningsåret samt de 
bolagsspecifika fördelningsavgifterna och 
fördelningssaldona. 

Försäkringsbolaget skall betala den kalky-
lerade fördelningsavgiften och den slutligt 
fastställda fördelningsavgiften samt en post 
som beror på förändringen i det bolagsspeci-
fika fördelningssaldot till Trafikförsäkrings-
centralen, och centralen skall redovisa den 
kalkylerade ersättningen och den slutligt 
fastställda ersättningen enligt fördelningssy-
stemet samt den post som beror på föränd-
ringen i det bolagsspecifika fördelningssaldot 
till försäkringsbolagen. Närmare bestämmel-
ser om fördelningsavgiften och redovisning-
en av den utfärdas genom förordning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet. 

Till de slutliga betalningar som avses ovan 
i 6 mom. fogas en ränta som räknats på skill-

naden mellan de slutliga betalningarna och 
förskottsbetalningarna för ett års tid räknat 
från den 1 juli under fördelningsåret. Som 
ränta används i 12 § i räntelagen nämnd refe-
rensränta som gäller nämnda dag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Denna lag tillämpas på förhöjningar, er-

sättningar och avgifter som finansieras ge-
nom fördelningssystemet år 2007 eller däref-
ter. 

Som relationstal för fördelningssaldot en-
ligt 18 b § för fördelningsåret 2007 används 
vid tillämpningen av denna lag 9,3 procent 
av försäkringsbolagets premieinkomst inklu-
sive fördelningsavgift för en försäkring enligt 
denna lag som ingår i resultaträkningen.  

Beloppet för i 18 b § 2 och 3 mom. i denna 
lag avsett fördelningssaldo som inflyter för 
de år som föregår fördelningsåret 2007 är 
noll. 

 
————— 
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3. 
 

Lag 

om ändring av patientskadelagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/1986) en ny 10 b § som följer: 

 
10 b § 

Fördelningssystemet 

Försäkringsbolag som bedriver försäkring 
enligt denna lag skall varje kalenderår i pro-
portion till premieinkomsten på det sätt som 
anges i 2—7 mom. (fördelningssystemet) del-
ta i finansieringen av de förhöjningar enligt 
lagen om bindande av vissa patientskadeer-
sättningar vid lönenivån (255/1987), som Pa-
tientförsäkringscentralen betalar ut varje år. 
Med premieinkomst avses i denna paragraf 
en sådan premieinkomst för en försäkring en-
ligt denna lag som ingår i försäkringsbolagets 
resultaträkning. 

Patientförsäkringscentralen meddelar för-
säkringsbolagen senast den 31 maj det år 
som föregår utbetalningsåret för i 1 mom. av-
sedda förhöjningar (fördelningsåret) det rela-
tionstal som bestämmer beloppet av de finan-
sieringsandelar (fördelningsavgifter) som be-
hövs för finansieringen av fördelningssyste-
met i proportion till fördelningsårets premie-
inkomst. Relationstalet skall grunda sig på ett 
kalkylerat belopp av de förhöjningar enligt 1 
mom. (ersättningar enligt fördelningssyste-
met) som försäkringsbolaget och centralen 
beräknas betala ut under fördelningsåret, 
samt beloppen av premieinkomsterna. Dess-
utom skall i relationstalet beaktas det över- 
eller underskott (fördelningssaldo) som bil-
das av skillnaden mellan fördelningsavgifter-
na och ersättningarna ur fördelningssystemet 
de år som föregår fördelningsåret. Närmare 
bestämmelser om beaktandet av fördelnings-
saldot vid uträkningen av relationstalet utfär-
das genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet. 

Den bolagsspecifika fördelningsavgiften 

fås genom att multiplicera relationstalet en-
ligt 2 mom. med försäkringsbolagets premie-
inkomst under fördelningsåret. Det bolags-
specifika fördelningssaldot bestäms utifrån 
försäkringsbolagens premieinkomst för för-
delningsåret i proportion till det fördelnings-
saldo som influtit för fördelningsåret och de 
år som föregår detta. Det bolagsspecifika 
fördelningssaldot utgör försäkringsbolagets 
skuld till fördelningssystemet, om saldot vi-
sar överskott och försäkringsbolagets ford-
ringar hos fördelningssystemet, om saldot vi-
sar underskott. 

Patientförsäkringscentralen gör senast den 
31 maj under fördelningsåret upp en kalkyl 
över de ersättningar som centralen beräknas 
betala ur fördelningssystemet under fördel-
ningsåret, samt beloppen av de bolagsspeci-
fika fördelningsavgifterna och fördelnings-
saldona. Närmare bestämmelser om grunder-
na för kalkylen utfärdas genom förordning av 
social- och hälsovårdsministeriet. 

Patientförsäkringscentralen fastställer se-
nast den 31 maj det år som följer efter för-
delningsåret de ersättningar som centralen 
skall betala ur fördelningssystemet under 
fördelningsåret samt de bolagsspecifika för-
delningsavgifterna och fördelningssaldona. 

Försäkringsbolaget skall betala den kalky-
lerade fördelningsavgiften och den slutligt 
fastställda fördelningsavgiften samt en post 
som beror på förändringen i det bolagsspeci-
fika fördelningssaldot till Patientförsäkrings-
centralen, och centralen skall redovisa den 
kalkylerade ersättningen och den slutligt 
fastställda ersättningen enligt fördelningssy-
stemet samt den post som beror på föränd-
ringen i det bolagsspecifika fördelningssaldot 
till försäkringsbolagen. Närmare bestämmel-
ser om fördelningsavgiften och redovisning-
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en av den utfärdas genom förordning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet. 

Till de slutliga betalningar som avses ovan 
i 6 mom. fogas en ränta som räknats på skill-
naden mellan de slutliga betalningarna och 
förskottsbetalningarna för ett års tid räknat 
från den 1 juli under fördelningsåret. Som 
ränta används i 12 § i räntelagen nämnd refe-
rensränta som gäller nämnda dag. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Denna lag tillämpas på förhöjningar som 

finansieras genom fördelningssystemet år 
2007 eller därefter.  

Som relationstal för fördelningssaldot en-
ligt 10 b § 2 mom. för fördelningsåret 2007 
används vid tillämpningen av denna lag 
3,9 procent av försäkringsbolagets premiein-
komst inklusive fördelningsavgift för en för-
säkring enligt denna lag som ingår i resultat-
räkningen. 

Beloppet för i 10 b § 2 och 3 mom. i denna 
lag avsett fördelningssaldo som inflyter för 
de år som föregår fördelningsåret 2007 är 
noll. 

 
————— 
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4.  
 

Lag 

om ändring av lagen om miljöskadeförsäkring 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 30 januari 1998 om miljöskadeförsäkring (81/1998) 21 § 3 mom., så-

dant det lyder i lag 1101/2005, samt 
fogas till lagen en ny 21 a § som följer: 

 
21 § 

Indexjustering 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det försäkringsbolag som svarar för utbe-

talningen av grundersättningen eller Miljö-
försäkringscentralen är skyldig att göra in-
dexjusteringen. 
 

21 a § 

Fördelningssystemet 

Försäkringsbolag som bedriver försäkring 
enligt denna lag skall varje kalenderår i pro-
portion till premieinkomsten på det sätt som 
anges i 2—7 mom. (fördelningssystemet) del-
ta i finansieringen av de indexjusteringar en-
ligt 21 § som försäkringsbolagen och Miljö-
försäkringscentralen utbetalar varje år. Med 
premieinkomst avses i denna paragraf en så-
dan premieinkomst för en försäkring i enlig-
het med denna lag som ingår i försäkringsbo-
lagets resultaträkning. 

Miljöförsäkringscentralen meddelar försäk-
ringsbolagen senast den 31 maj det år som 
föregår utbetalningsåret för i 1 mom. avsedda 
förhöjningar (fördelningsåret) det relationstal 
som bestämmer beloppet av de finansierings-
andelar (fördelningsavgifter) som behövs för 
finansieringen av fördelningssystemet i pro-
portion till fördelningsårets premieinkomst. 
Relationstalet skall grunda sig på ett kalkyle-
rat belopp av de förhöjningar enligt 1 mom. 
(ersättningar enligt fördelningssystemet) som 
försäkringsbolaget och centralen beräknas 
betala ut under fördelningsåret, samt belop-

pen av premieinkomsterna. Dessutom skall i 
relationstalet beaktas det över- eller under-
skott (fördelningssaldo) som bildas av skill-
naden mellan fördelningsavgifterna och er-
sättningarna ur fördelningssystemet för de år 
som föregår fördelningsåret. Närmare be-
stämmelser om beaktande av fördelningssal-
dot vid uträkningen av relationstalet utfärdas 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet. 

Den bolagsspecifika fördelningsavgiften 
fås genom att multiplicera relationstalet en-
ligt 2 mom. med försäkringsbolagets premie-
inkomst under fördelningsåret. Det bolags-
specifika fördelningssaldot bestäms utifrån 
försäkringsbolagens premieinkomst för för-
delningsåret i proportion till det fördelnings-
saldo som influtit för fördelningsåret och de 
år som föregår detta. Det bolagsspecifika 
fördelningssaldot utgör försäkringsbolagets 
skuld till fördelningssystemet, om saldot vi-
sar överskott och försäkringsbolagets ford-
ringar hos fördelningssystemet, om saldot vi-
sar underskott. 

Miljöförsäkringscentralen gör senast den 
31 maj under fördelningsåret upp en kalkyl 
över de ersättningar som centralen och för-
säkringsbolagen beräknas betala ur fördel-
ningssystemet under fördelningsåret, samt 
beloppen av de bolagsspecifika fördelnings-
avgifterna och fördelningssaldona. Närmare 
bestämmelser om grunderna för kalkylen ut-
färdas genom förordning av social- och häl-
sovårdsministeriet. 

Miljöförsäkringscentralen fastställer senast 
den 31 maj det år som följer efter fördel-
ningsåret de ersättningar som centralen och 
försäkringsbolagen skall betala ur fördel-
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ningssystemet under fördelningsåret samt de 
bolagsspecifika fördelningsavgifterna och 
fördelningssaldona. 

Försäkringsbolaget skall betala den kalky-
lerade fördelningsavgiften och den slutligt 
fastställda fördelningsavgiften samt en post 
som beror på förändringen i det bolagsspeci-
fika fördelningssaldot till Miljöförsäkrings-
centralen, och centralen skall redovisa den 
kalkylerade ersättningen och den slutligt 
fastställda ersättningen samt den post som 
beror på förändringen i det bolagsspecifika 
fördelningssaldot till försäkringsbolagen. 
Närmare bestämmelser om fördelningsavgif-
ten och redovisningen av den utfärdas genom 
förordning av social- och hälsovårdsministe-
riet. 

Till de slutliga betalningar som avses ovan 
i 6 mom. fogas en ränta som räknats på skill-
naden mellan de slutliga betalningarna och 

förskottsbetalningarna för ett års tid räknat 
från den 1 juli under fördelningsåret. Som 
ränta används i 12 § i räntelagen nämnd refe-
rensränta som gäller nämnda dag. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
Denna lag tillämpas på förhöjningar som 

finansieras genom fördelningssystemet år 
2007 eller därefter. 

Som relationstal för fördelningssaldot en-
ligt 21 a § 2 mom. för fördelningsåret 2007 
används vid tillämpningen av denna lag 
0 procent av försäkringsbolagets premiein-
komst inklusive fördelningsavgift för en för-
säkring enligt denna lag som ingår i resultat-
räkningen. 

Beloppet för i 21 a § 2 och 3 mom. i denna 
lag avsett fördelningssaldo som inflyter för 
de år som föregår fördelningsåret 2007 är 
noll. 

 
————— 
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5. 
 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om bindande av vissa patientskadeersättningar vid lönenivån 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 6 mars 1987 om bindande av vissa patientskadeersättningar vid löne-

nivån (255/1987) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 364/1995, som följer: 
 

3 § 
Det försäkringsbolag som svarar för utbe-

talningen av grundersättningen eller Patient-
försäkringscentralen är skyldig att betala en 
förhöjning enligt denna lag. 

——— 

 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. 
 
 
 

————— 

Helsingfors den 19 oktober 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

1. 
 

Lag 

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 60 § 6 mom., 

sådant det lyder i lag 1358/2004, samt  
fogas till lagen en ny 60 b § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

60 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Försäkringsanstalterna deltar årligen i de 
förhöjningar som avses i 2, 3 och 5 mom. 
och i skadestånd och avgifter enligt 15, 15 a 
och 15 b § samt i de kostnader för rehabili-
tering som avses i 7 § i lagen om rehabili-
tering som ersätts enligt lagen om olycks-
fallsförsäkring och som betalas ut när över 
nio år förflutit från ingången av det första 
kalenderåret efter den dag då olycksfallet 
inträffade. Såsom fördelningsförhållande 
mellan försäkringsanstalterna används då 
förhållandet mellan de i försäkringspremi-
erna inkluderade, för dessa förhöjningar och 
ersättningar avsedda avgifterna, minskat 
med beloppet av motsvarande förhöjningar 
och ersättningar som försäkringsanstalterna 
betalat samma år. Social- och hälsovårds-
ministeriet fastställer på ansökan av 
Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund 
närmare grunder för avgifterna. Den utjäm-
ning som fördelningen av förhöjningarna 
och ersättningarna förutsätter skall försäk-
ringsanstalterna redovisa till Olycksfallsför-
säkringsanstalternas förbund enligt vad som 
närmare bestäms genom förordning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

(upphävs 6 mom.) 
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 60 b §
Försäkringsbolag som bedriver försäk-

ring enligt denna lag skall varje kalenderår 
delta i finansieringen av följande förmåner 
i proportion till premieinkomsten på det sätt 
som anges i 2—7 mom. (fördelningssyste-
met): 

1) olycksfallspensioner, fortlöpande me-
nersättningar, familjepensioner, engångser-
sättningar, begravningshjälp samt index-
förhöjningar av men-, kläd- och ledar-
hundstillägg, 

2) sådana i 15, 15 a och 15 b § reglerade 
sjukvårdsersättningar och sjukvårdsavgifter 
som betalas ut när över nio år förflutit från 
ingången av det första kalenderåret efter 
den dag då olycksfallet inträffade samt 

3) sådana rehabiliteringsersättningar 
som avses i 7 § i lagen om rehabilitering 
som ersätts enligt lagen om olycksfallsför-
säkring, och som betalas ut när över nio år 
förflutit från ingången av det första kalen-
deråret efter den dag då olycksfallet inträf-
fade, 

vilka försäkringsbolagen och Olycksfalls-
försäkringsanstalternas förbund betalar ut 
varje år. Med premieinkomst avses i denna 
paragraf en sådan premieinkomst för en 
försäkring enligt denna lag som ingår i för-
säkringsbolagets resultaträkning. 

Olycksfallsförsäkringsanstalternas för-
bund meddelar försäkringsbolagen senast 
den 31 maj det år som föregår utbetal-
ningsåret för i 1 mom. nämnda förhöjning-
ar, ersättningar och avgifter (fördelnings-
året) det relationstal som bestämmer be-
loppet av de finansieringsandelar (fördel-
ningsavgifter) som behövs för finansiering-
en av fördelningssystemet i pro-portion till 
fördelningsårets premieinkomst. Relations-
talet skall grunda sig på ett kalkylerat be-
lopp av de förhöjningar, ersättningar och 
avgifter enligt 1 mom. (ersättningar enligt 
fördelningssystemet) som försäkringsbola-
get och förbundet beräknas betala under 
fördelningsåret, samt beloppen av premie-
inkomsterna. Dessutom skall i relationstalet 
beaktas det över- eller underskott (fördel-
ningssaldo) som bildas av skillnaden mel-
lan fördelningsavgifterna och ersättningar-
na enligt fördelningssystemet för de år som 
föregår fördelningsåret. Närmare bestäm-
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melser om beaktandet av fördelningssaldot 
vid uträkningen av relationstalet utfärdas 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet. 

Den bolagsspecifika fördelningsavgiften 
fås genom att multiplicera relationstalet en-
ligt 2 mom. med försäkringsbolagets pre-
mieinkomst under fördelningsåret. Det bo-
lagsspecifika fördelningssaldot bestäms ut-
ifrån försäkringsbolagens premieinkomst 
för fördelningsåret i proportion till det för-
delningssaldo som influtit för fördelnings-
året och de år som föregår detta. Det bo-
lagsspecifika fördelningssaldot utgör för-
säkringsbolagets skuld till fördelningssy-
stemet, om saldot visar överskott och för-
säkringsbolagets fordringar hos fördel-
ningssystemet, om saldot visar underskott. 

Olycksfallsförsäkringsanstalternas för-
bund gör senast den 31 maj under fördel-
ningsåret upp en kalkyl över de ersättning-
ar som förbundet och försäkringsbolagen 
beräknas betala ur fördelningssystemet un-
der fördelningsåret, samt beloppen av de 
bolagsspecifika fördelningsavgifterna och 
fördelningssaldona. Närmare bestämmelser 
om grunderna för kalkylen utfärdas genom 
förordning av social- och hälsovårdsmini-
steriet. 

Olycksfallsförsäkringsanstalternas för-
bund fastställer senast den 31 maj det år 
som följer efter fördelningsåret de ersätt-
ningar som förbundet och försäkringsbola-
gen skall betala enligt fördelningssystemet 
under fördelningsåret samt de bolagsspeci-
fika fördelningsavgifterna och fördelnings-
saldona. 

Försäkringsbolaget skall betala den kal-
kylerade fördelningsavgiften och den slut-
ligt fastställda fördelningsavgiften samt en 
post som beror på förändringen i det bo-
lagsspecifika fördelningssaldot till Olycks-
fallsförsäkringsanstalternas förbund, och 
förbundet skall redovisa den kalkylerade 
ersättningen och den slutligt fastställda er-
sättningen enligt fördelningssystemet samt 
den post som beror på förändringen i det 
bolagsspecifika fördelningssaldot till för-
säkringsbolagen. Närmare bestämmelser 
om fördelningsavgiften och redovisningen 
av den utfärdas genom förordning av soci-
al- och hälsovårdsministeriet. 
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Till de slutliga betalningar som avses 
ovan i 6 mom. fogas en ränta som räknats 
på skillnaden mellan de slutliga betalning-
arna och förskottsbetalningarna för ett års 
tid räknat från den 1 juli under fördel-
ningsåret. Som ränta används i 12 § i rän-
telagen nämnd referensränta som gäller 
nämnda dag. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2007. 

Denna lag tillämpas på förhöjningar, er-
sättningar och avgifter som finansieras ge-
nom fördelningssystemet år 2007 eller där-
efter. 

Vid tillämpningen av denna lag fastställs 
fördelningssaldot som inflyter före år 2007 
enligt 60 b § 2 mom., samt det bolagsspeci-
fika fördelningssaldot för år 2006 enligt 
60 b § 3 mom. enligt de bestämmelser som 
gäller vid lagens ikraftträdande. 

Vid som relationstal enligt 60 § 2 mom. 
för fördelningsåret 2007 används vid till-
lämpningen av denna lag 14,7 procent av 
försäkringsbolagets premieinkomst inklusi-
ve fördelningsavgift för en försäkring enligt 
denna lag som ingår i resultaträkningen. 

——— 
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2. 
 

Lag 

om ändring av 18 b § i trafikförsäkringslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/1959) 18 b §, sådan den lyder i lag 

1360/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

18 b § 
Försäkringsbolag som bedriver försäk-

ringsrörelse i enlighet med denna lag deltar 
årligen i förhöjningar enligt lagen om bin-
dande av vissa trafikskadersättningar vid 
lönenivån (875/1971) enligt vad som före-
skrivs nedan i 2―5 mom. På motsvarande 
sätt deltar de i ersättningen av sådana i 6, 
6 a och 6 b § i denna lag nämnda kostnader 
för sjukvård och i sådana i 7 § i lagen om 
rehabilitering som ersätts enligt trafikför-
säkringslagen (626/1991) avsedda, av reha-
bilitering föranledda kostnader, som betalas 
när över nio år förflutit från ingången av 
året efter en trafikskada som inträffat efter 
år 2004, eller som betalas efter 2014 för 
skador som inträffat före 2005. 

Försäkringsbolag som bedriver försäkring 
enligt trafikförsäkringslagen skall delta i 
sådana i 1 mom. avsedda ersättningar som 
betalas varje år i proportion till deras pre-
mieinkomster av trafikförsäkringen i Fin-
land samma år. Ett försäkringsbolag skall 
till Trafikförsäkringscentralen betala sin i 
1 mom. avsedda andel av ersättningarna 
minskad med beloppet av motsvarande er-
sättningar som bolaget har betalt samma år. 

Varje försäkringsbolag skall till Trafik-
försäkringscentralen betala förskott på sin i 
2 mom. avsedda andel. Detta förskott be-
stäms på basis av beloppet av de ersättning-
ar som bolagen beräknas betala under det år 
som de hänför sig till och premieinkomster-
na av trafikförsäkringen enligt föregående 
års bokslut. Trafikförsäkringscentralen gör 
årligen upp en kalkyl över ersättningarnas 
belopp och bestämmer storleken på de ut-

18 b § 
Försäkringsbolag som bedriver försäk-

ring enligt denna lag skall varje kalenderår 
delta i finansieringen av följande förmåner 
i proportion till premieinkomsten på det sätt 
som anges i 2—7 mom. (fördelningssyste-
met): 

1) förhöjningar enligt lagen om bindande 
av vissa trafikskadeersättningar vid löneni-
vån (875/1971) 

2) sådana i 6, 6 a och 6 b § i denna lag 
nämnda sjukvårdsersättningar och -avgifter 
som betalas när över nio år förflutit från 
ingången av året efter en trafikskada som 
inträffat efter år 2004, eller som betalas ef-
ter 2014 för skador som inträffat före 2005. 

3) sådana i 7 § i lagen om rehabilitering 
som ersätts enligt trafikförsäkringslagen 
(626/1991) avsedda rehabiliteringsersätt-
ningar, som betalas när över nio år förflutit 
från ingången av året efter en trafikskada 
som inträffat efter år 2004, eller som beta-
las efter 2014 för skador som inträffat före 
2005, 

vilka försäkringsbolagen och Trafikför-
säkringscentralen betalar ut varje år. Med 
premieinkomst avses i denna paragraf en 
sådan premieinkomst för en försäkring en-
ligt denna lag som ingår i försäkringsbola-
gets resultaträkning. 

Trafikförsäkringscentralen meddelar för-
säkringsbolagen senast den 31 maj det år 
som föregår utbetalningsåret för i 1 mom. 
nämnda förhöjningar, ersättningar och av-
gifter (fördelningsåret) det relationstal som 
bestämmer beloppet av de finansieringsan-
delar (fördelningsavgifter) som behövs för 
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jämningsposter som försäkringsbolagen 
skall betala i förskott. 

Trafikförsäkringscentralen fastställer ut-
jämningen enligt varje försäkringsbolags 
slutliga andel efter det att premieinkomster-
na av trafikförsäkringen och de ersättningar 
som avses i 1 mom. har uppgetts i samband 
med bokslutet. 

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet utfärdas vid behov närmare 
bestämmelser om de tidpunkter då Trafik-
försäkringscentralen senast skall fastställa 
storleken på de utjämningsposter som skall 
betalas i förskott och de slutliga utjäm-
ningsposterna enligt denna paragraf, samt 
om de tidpunkter då dessa skall redovisas 
och försäkringsbolagens utjämningsposter 
skall betalas. 
 

finansieringen av fördelningssystemet i 
proportion till fördelningsårets premiein-
komst. Relationstalet skall grunda sig på ett 
kalkylerat belopp av de förhöjningar, er-
sättningar och avgifter enligt 1 mom. (er-
sättningar enligt fördelningssystemet) som 
försäkringsbolaget och centralen beräknas 
betala ut under fördelningsåret, samt be-
loppen av premieinkomsterna. Dessutom 
skall i relationstalet beaktas det över- eller 
underskott (fördelningssaldo) som bildas av 
skillnaden mellan fördelningsavgifterna och 
ersättningarna ur fördelningssystemet för 
de år som föregår fördelningsåret. Närmare 
bestämmelser om beaktandet av fördel-
ningssaldot vid uträkningen av relationsta-
let utfärdas genom förordning av social- 
och hälsovårdsministeriet. 

Den bolagsspecifika fördelningsavgiften 
fås genom att multiplicera relationstalet en-
ligt 2 mom. med försäkringsbolagets pre-
mieinkomst under fördelningsåret. Det bo-
lagsspecifika fördelningssaldot bestäms ut-
ifrån försäkringsbolagens premieinkomst 
för fördelningsåret i proportion till det för-
delningssaldo som influtit för fördelnings-
året och de år som föregår detta. Det bo-
lagsspecifika fördelningssaldot utgör för-
säkringsbolagets skuld till fördelningssy-
stemet, om saldot visar överskott och för-
säkringsbolagets fordringar hos fördel-
ningssystemet, om saldot visar underskott. 

Trafikförsäkringscentralen gör senast den 
31 maj under fördelningsåret upp en kalkyl 
över de ersättningar som centralen och för-
säkringsbolagen beräknas betala ur fördel-
ningssystemet under fördelningsåret, samt 
beloppen av de bolagsspecifika fördel-
ningsavgifterna och fördelningssaldona. 
Närmare bestämmelser om grunderna för 
kalkylen utfärdas genom förordning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet. 

Trafikförsäkringscentralen fastställer se-
nast den 31 maj det år som följer efter för-
delningsåret de ersättningar som centralen 
och försäkringsbolagen skall betala ur för-
delningssystemet under fördelningsåret 
samt de bolagsspecifika fördelningsavgif-
terna och fördelningssaldona. 

Försäkringsbolaget skall betala den kal-
kylerade fördelningsavgiften och den slut-
ligt fastställda fördelningsavgiften samt en 
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post som beror på förändringen i det bo-
lagsspecifika fördelningssaldot till Trafik-
försäkringscentralen, och centralen skall 
redovisa den kalkylerade ersättningen och 
den slutligt fastställda ersättningen enligt 
fördelningssystemet samt den post som be-
ror på förändringen i det bolagsspecifika 
fördelningssaldot till försäkringsbolagen. 
Närmare bestämmelser om fördelningsav-
giften och redovisningen av den utfärdas 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet. 

Till de slutliga betalningar som avses 
ovan i 6 mom. fogas en ränta som räknats 
på skillnaden mellan de slutliga betalning-
arna och förskottsbetalningarna för ett års 
tid räknat från den 1 juli under fördel-
ningsåret. Som ränta används i 12 § i rän-
telagen nämnd referensränta som gäller 
nämnda dag. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2007. 

Denna lag tillämpas på förhöjningar, er-
sättningar och avgifter som finansieras ge-
nom fördelningssystemet år 2007 eller där-
efter. 

Som relationstal för fördelningssaldot en-
ligt 18 b § för fördelningsåret 2007 an-
vänds vid tillämpningen av denna lag 9,3 
procent av försäkringsbolagets premiein-
komst inklusive fördelningsavgift för en för-
säkring enligt denna lag som ingår i resul-
taträkningen.  

Beloppet för i 18 b § 2 och 3 mom. i den-
na lag avsett fördelningssaldo som inflyter 
för de år som föregår fördelningsåret 2007 
är noll. 

——— 
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3. 
 

Lag 

om ändring av patientskadelagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
fogas till patientskadelagen av den 25 juli 1986 (585/1986) en ny 10 b § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 10 b §

Fördelningssystemet 

Försäkringsbolag som bedriver försäk-
ring enligt denna lag skall varje kalenderår 
i proportion till premieinkomsten på det sätt 
som anges i 2—7 mom. (fördelningssyste-
met) delta i finansieringen av de förhöj-
ningar enligt lagen om bindande av vissa 
patientskadeersättningar vid lönenivån 
(255/1987), som Patientförsäkringscentra-
len betalar ut varje år. Med premieinkomst 
avses i denna paragraf en sådan premiein-
komst för en försäkring enligt denna lag 
som ingår i försäkringsbolagets resultat-
räkning. 

Patientförsäkringscentralen meddelar 
försäkringsbolagen senast den 31 maj det 
år som föregår utbetalningsåret för i 1 
mom. avsedda förhöjningar (fördelnings-
året) det relationstal som bestämmer be-
loppet av de finansieringsandelar (fördel-
ningsavgifter) som behövs för finansiering-
en av fördelningssystemet i proportion till 
fördelningsårets premieinkomst. Relations-
talet skall grunda sig på ett kalkylerat be-
lopp av de förhöjningar enligt 1 mom. (er-
sättningar enligt fördelningssystemet) som 
försäkringsbolaget och centralen beräknas 
betala ut under fördelningsåret, samt be-
loppen av premieinkomsterna. Dessutom 
skall i relationstalet beaktas det över- eller 
underskott (fördelningssaldo) som bildas av 
skillnaden mellan fördelningsavgifterna och 
ersättningarna ur fördelningssystemet de år 
som föregår fördelningsåret. Närmare be-
stämmelser om beaktandet av fördelnings-
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saldot vid uträkningen av relationstalet ut-
färdas genom förordning av social- och 
hälsovårdsministeriet. 

Den bolagsspecifika fördelningsavgiften 
fås genom att multiplicera relationstalet en-
ligt 2 mom. med försäkringsbolagets pre-
mieinkomst under fördelningsåret. Det bo-
lagsspecifika fördelningssaldot bestäms ut-
ifrån försäkringsbolagens premieinkomst 
för fördelningsåret i proportion till det för-
delningssaldo som influtit för fördelnings-
året och de år som föregår detta. Det bo-
lagsspecifika fördelningssaldot utgör för-
säkringsbolagets skuld till fördelningssy-
stemet, om saldot visar överskott och för-
säkringsbolagets fordringar hos fördel-
ningssystemet, om saldot visar underskott. 

Patientförsäkringscentralen gör senast 
den 31 maj under fördelningsåret upp en 
kalkyl över de ersättningar som centralen 
beräknas betala ur fördelningssystemet un-
der fördelningsåret, samt beloppen av de 
bolagsspecifika fördelningsavgifterna och 
fördelningssaldona. Närmare bestämmelser 
om grunderna för kalkylen utfärdas genom 
förordning av social- och hälsovårdsmini-
steriet. 

Patientförsäkringscentralen fastställer 
senast den 31 maj det år som följer efter 
fördelningsåret de ersättningar som centra-
len skall betala ur fördelningssystemet un-
der fördelningsåret samt de bolagsspecifika 
fördelningsavgifterna och fördelningssal-
dona. 

Försäkringsbolaget skall betala den kal-
kylerade fördelningsavgiften och den slut-
ligt fastställda fördelningsavgiften samt en 
post som beror på förändringen i det bo-
lagsspecifika fördelningssaldot till Patient-
försäkringscentralen, och centralen skall 
redovisa den kalkylerade ersättningen och 
den slutligt fastställda ersättningen enligt 
fördelningssystemet samt den post som be-
ror på förändringen i det bolagsspecifika 
fördelningssaldot till försäkringsbolagen. 
Närmare bestämmelser om fördelningsav-
giften och redovisningen av den utfärdas 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet. 

Till de slutliga betalningar som avses 
ovan i 6 mom. fogas en ränta som räknats 
på skillnaden mellan de slutliga betalning-
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arna och förskottsbetalningarna för ett års 
tid räknat från den 1 juli under fördel-
ningsåret. Som ränta används i 12 § i rän-
telagen nämnd referensränta som gäller 
nämnda dag. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2007. 

Denna lag tillämpas på förhöjningar som 
finansieras genom fördelningssystemet år 
2007 eller därefter.  

Som relationstal för fördelningssaldot en-
ligt 10 b § 2 mom. för fördelningsåret 2007 
används vid tillämpningen av denna lag 3,9 
procent av försäkringsbolagets premiein-
komst inklusive fördelningsavgift för en för-
säkring enligt denna lag som ingår i resul-
taträkningen. 

Beloppet för i 10 b § 2 och 3 mom. i den-
na lag avsett fördelningssaldo som inflyter 
för de år som föregår fördelningsåret 2007 
är noll. 

——— 
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4.  
 

Lag 

om ändring av lagen om miljöskadeförsäkring 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 30 januari 1998 om miljöskadeförsäkring (81/1998) 21 § 3 mom., så-

dant det lyder i lag 1101/2005, samt 
fogas till lagen en ny 21 a § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

21 § 

Indexjustering 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det försäkringsbolag som svarar för utbe-

talningen av grundersättningen eller Miljö-
försäkringscentralen är skyldig att göra in-
dexjusteringen. Social- och hälsovårdsmini-
steriet utfärdar genom förordning närmare 
bestämmelser om hur de kostnader som 
förhöjningen årligen orsakar försäkrings-
bolagen och Miljöförsäkringscentralen 
skall fördelas mellan dem enligt verksamhe-
tens omfattning. 
 

21 § 

Indexjustering 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det försäkringsbolag som svarar för utbe-

talningen av grundersättningen eller Miljö-
försäkringscentralen är skyldig att göra in-
dexjusteringen. 
 

 
 21 a § 

Fördelningssystemet 

Försäkringsbolag som bedriver försäk-
ring enligt denna lag skall varje kalenderår 
i pro-portion till premieinkomsten på det 
sätt som anges i 2—7 mom. (fördelningssy-
stemet) delta i finansieringen av de indexju-
steringar enligt 21 § som försäkringsbola-
gen och Miljöförsäkringscentralen utbeta-
lar varje år. Med premieinkomst avses i 
denna paragraf en sådan premieinkomst för 
en försäkring i enlighet med denna lag som 
ingår i försäkringsbolagets resultaträkning. 

Miljöförsäkringscentralen meddelar för-
säkringsbolagen senast den 31 maj det år 
som föregår utbetalningsåret för i 1 mom. 
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avsedda förhöjningar (fördelningsåret) det 
relationstal som bestämmer beloppet av de 
finansieringsandelar (fördelningsavgifter) 
som behövs för finansieringen av fördel-
ningssystemet i pro-portion till fördelnings-
årets premieinkomst. Relationstalet skall 
grunda sig på ett kalkylerat belopp av de 
förhöjningar enligt 1 mom. (ersättningar 
enligt fördelningssystemet) som försäk-
ringsbolaget och centralen beräknas betala 
ut under fördelningsåret, samt beloppen av 
premieinkomsterna. Dessutom skall i rela-
tionstalet beaktas det över- eller underskott 
(fördelningssaldo) som bildas av skillnaden 
mellan fördelningsavgifterna och ersätt-
ningarna ur fördelningssystemet för de år 
som föregår fördelningsåret. Närmare be-
stämmelser om beaktande av fördelnings-
saldot vid uträkningen av relationstalet ut-
färdas genom förordning av social- och 
hälsovårdsministeriet. 

Den bolagsspecifika fördelningsavgiften 
fås genom att multiplicera relationstalet en-
ligt 2 mom. med försäkringsbolagets pre-
mieinkomst under fördelningsåret. Det bo-
lagsspecifika fördelningssaldot bestäms ut-
ifrån försäkringsbolagens premieinkomst 
för fördelningsåret i proportion till det för-
delningssaldo som influtit för fördelnings-
året och de år som föregår detta. Det bo-
lagsspecifika fördelningssaldot utgör för-
säkringsbolagets skuld till fördelningssy-
stemet, om saldot visar överskott och för-
säkringsbolagets fordringar hos fördel-
ningssystemet, om saldot visar underskott. 

Miljöförsäkringscentralen gör senast den 
31 maj under fördelningsåret upp en kalkyl 
över de ersättningar som centralen och för-
säkringsbolagen beräknas betala ur fördel-
ningssystemet under fördelningsåret, samt 
beloppen av de bolagsspecifika fördel-
ningsavgifterna och fördelningssaldona. 
Närmare bestämmelser om grunderna för 
kalkylen utfärdas genom förordning av so-
cial- och hälsovårdsministeriet. 

Miljöförsäkringscentralen fastställer se-
nast den 31 maj det år som följer efter för-
delningsåret de ersättningar som centralen 
och försäkringsbolagen skall betala ur för-
delningssystemet under fördelningsåret 
samt de bolagsspecifika fördelningsavgif-
terna och fördelningssaldona. 
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Försäkringsbolaget skall betala den kal-
kylerade fördelningsavgiften och den slut-
ligt fastställda fördelningsavgiften samt en 
post som beror på förändringen i det bo-
lagsspecifika fördelningssaldot till Miljö-
försäkringscentralen, och centralen skall 
redovisa den kalkylerade ersättningen och 
den slutligt fastställda ersättningen samt 
den post som beror på förändringen i det 
bolagsspecifika fördelningssaldot till för-
säkringsbolagen. Närmare bestämmelser 
om fördelningsavgiften och redovisningen 
av den utfärdas genom förordning av soci-
al- och hälsovårdsministeriet. 

Till de slutliga betalningar som avses 
ovan i 6 mom. fogas en ränta som räknats 
på skillnaden mellan de slutliga betalning-
arna och förskottsbetalningarna för ett års 
tid räknat från den 1 juli under fördel-
ningsåret. Som ränta används i 12 § i rän-
telagen nämnd referensränta som gäller 
nämnda dag. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2007. 

Denna lag tillämpas på förhöjningar som 
finansieras genom fördelningssystemet år 
2007 eller därefter. 

Som relationstal för fördelningssaldot en-
ligt 21 a § 2 mom. för fördelningsåret 2007 
används vid tillämpningen av denna lag 0 
procent av försäkringsbolagets premiein-
komst inklusive fördelningsavgift för en för-
säkring enligt denna lag som ingår i resul-
taträkningen. 

Beloppet för i 21 a § 2 och 3 mom. i den-
na lag avsett fördelningssaldo som inflyter 
för de år som föregår fördelningsåret 2007 
är noll. 

——— 
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5. 
 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om bindande av vissa patientskadeersättningar vid lönenivån 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 6 mars 1987 om bindande av vissa patientskadeersättningar vid löne-

nivån (255/1987) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 364/1995, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 
Det försäkringsbolag som ansvarar för 

basersättningen eller patientförsäkringsfö-
reningen skall utge förhöjning enligt denna 
lag. 

Social- och hälsovårdsministeriet medde-
lar föreskrifter om hur de kostnader som till 
följd av förhöjningarna årligen åsamkas 
försäkringsbolagen och patientförsäkrings-
föreningen skall delas mellan dem enligt 
omfattningen av deras verksamhet. 

3 § 
Det försäkringsbolag som svarar för utbe-

talningen av grundersättningen eller Pati-
entförsäkringscentralen är skyldig att betala 
en förhöjning enligt denna lag. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2007. 

——— 
 


