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Lag 
om ändring av 7 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) 7 §, sådan para-

grafen lyder i lag 1663/2015, som följer:

7 §

Vikariehjälp på grund av arbetsoförmåga

En till vikariehjälp berättigad lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp för högst
20 dagar under ett kalenderår på grund av arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller
olycksfall. Arbetsoförmågan ska visas med intyg av en läkare, sjukskötare eller hälsovår-
dare till den del antalet vikariehjälpsdagar per kalenderår överskrider sju dagar.

Dessutom har en till vikariehjälp berättigad lantbruksföretagare rätt att få vikariehjälp
på grund av arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall för den tid

1) för vilken lantbruksföretagaren beviljas dagpenning enligt lagen om ersättning till
lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/1991),

2) för vilken lantbruksföretagaren beviljas sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen
(1224/2004), dock inte partiell sjukdagpenning, 

3) för vilken lantbruksföretagaren på grund av att arbetsförmågan är nedsatt med minst
60 procent beviljas dagpenning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdo-
mar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, olycks-
fallspension för viss tid eller motsvarande förmån enligt lagen om olycksfallsförsäkring
(608/1948) eller lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) eller
ersättning enligt trafikförsäkringslagen som motsvarar dessa, dock högst tre år från den
dag då skadan eller trafikskadan inträffade,

4) för vilken lantbruksföretagaren beviljas en förmån som utgör hinder enligt 8 kap. 6 §
1 mom. 1—3 punkten i sjukförsäkringslagen, dock inte om förmånen beviljas för yrkes-
inriktad omskolning, i fråga om en förmån som utgör hinder som avses i 3 punkten dock
högst tre år från den dag då skadan eller trafikskadan inträffade,

5) under vilken lantbruksföretagarens ansökan om invalidpension enligt någon av de
lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare är anhängig, om ansökan har
gjorts under den tid som avses i 2—4 punkten. 

I de fall som avses i 2 mom. 5 punkten upphör lantbruksföretagarens rätt till vikarie-
hjälp när lantbruksföretagaren får besked om ett beslut på sin ansökan om invalidpension.

Trots vad som föreskrivs i 3 mom. har lantbruksföretagaren rätt till vikariehjälp, om an-
sökan om invalidpension upphör att vara anhängig för att rehabiliteringsstöd beviljas.
Rätten till vikariehjälp kan dock uppkomma först efter det att det gått två år från föregå-
ende vikariehjälp som beviljats på grund av rehabiliteringsstöd. Förutsättningen för detta
är dessutom att det bedöms att lantbruksföretagaren senare sannolikt förmår fortsätta ar-
RP 84/2016
ShUB 8/2016
RSv 80/2016

1

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20160084


509/2016  
beta i de uppgifter för vilka vikariehjälp senast har lämnats. För meddelande av beslut om
vikariehjälp ger Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ett utlåtande till den i 10 § avsedda
lokala enheten om huruvida det är sannolikt att lantbruksföretagaren senare förmår fort-
sätta sitt arbete så som avses ovan. Utlåtandet är bindande för den lokala enheten när den
beslutar om lantbruksföretagarens rätt till vikariehjälp. Rätten till vikariehjälp på grundval
av rehabiliteringsstöd kan fortgå så länge som rehabiliteringsstöd beviljas, dock högst tre
år från pensionsfallet. Så länge rehabiliteringsstödet pågår har lantbruksföretagaren inte
rätt att få vikariehjälp med stöd av 1 eller 2 mom.

En lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp enligt 4 mom. också om lantbruksfö-
retagaren har sökt ändring i ett beslut som avses i 3 mom. genom vilket han eller hon inte
har beviljats invalidpension eller rehabiliteringsstöd, förutsatt att ändringssökandet leder
till att rehabiliteringsstöd beviljas. Rätten till vikariehjälp uppkommer tidigast när lant-
bruksföretagaren får kännedom om beslutet om beviljande av rehabiliteringsstöd.

En lantbruksföretagare har rätt till vikariehjälp i de fall som avses i 2 mom. trots att han
eller hon får i 3 § 1 mom. 3 punkten avsedd olycksfallspension eller ersättning enligt tra-
fikförsäkringslagen. I de fall som avses i 4 och 5 mom. har även en sådan lantbruksföre-
tagare rätt till vikariehjälp som inte uppfyller förutsättningarna enligt 3 § 1 mom. 1 eller
3 punkten.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får oberoende av sekretessbestämmelserna och
andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter delge den i 10 § avsedda lokala
enheten ett beslut om invalidpension, om det framgår att lantbruksföretagaren har fått vi-
kariehjälp på grund av arbetsoförmåga.

————
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016. 
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