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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, lagen om
Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, barnbidragslagen och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I propositionen föreslås det att minimibeloppet av rehabiliteringspenningen och minimibeloppet av sjukdagpenningen, moderskaps-, den särskilda moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen och specialvårdspenningen, vilka inte omfattas av indexskyddet, binds till folkpensionsindexet,
som motsvarar förändringen i konsumentpriserna. Det föreslås dessutom att barnbidragen, stödet för hemvård av barn och stödet
för privat vård av barn binds till folkpensionsindexet.
I propositionen ingår även förslag till ändring av de i sjukförsäkringslagen och i lagen

om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner föreskrivna eurobeloppen, som enligt redan gällande lag årligen höjs för att motsvara
ändringen av indexet, till den nivå som gäller
för 2010.
Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2011 och avses bli behandlad i
samband med den.
De i propositionen ingående lagarna avses
träda i kraft den 1 januari 2011, dock så att
den ändring som gäller bindandet av förmånerna till folkpensionsindexet träder i kraft
den 1 mars 2011.

—————
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MOTIVERING
1
1.1

Nuläge
Rehabiliteringspenning, sjukdagpenning, moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning och specialvårdspenning

Enligt den gällande lagstiftningen är minimibeloppet av sjuk- och föräldradagpenningen, specialvårdspenningen och rehabiliteringspenningen 22,04 euro per vardag.
Dagpenningsförmån enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) fastställs i regel utifrån
den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen för det år som föregår begynnelsetidpunkten för arbetsoförmågan eller rätten
till föräldradagpenning eller specialvårdspenning. Med arbetsinkomst avses lön som
fås i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande,
den fastställda arbetsinkomst för respektive
år som avses i lagen om pension för företagare och lagen om pension för lantbruksföretagare och lön som avses i arbetspensionslagarna och som vid arbete utomlands betraktas som grund för den arbetsförtjänst som ska
räknas till pensionslönen samt för pensionsavgifterna (försäkringslön). I vissa fall kan
den försäkrade utöver de arbetsinkomster
som konstaterats vid den verkställda beskattningen också uppge arbetsinkomsterna för de
sex månader som omedelbart föregick den
tidpunkt då arbetsoförmågan, rätten till föräldradagpenning eller rätten till specialvårdspenning började. Dessa arbetsinkomster kan
läggas till grund för dagpenningen, förutsatt
att de multiplicerade med två fortgående har
varit minst 20 procent större än den arbetsinkomst som har konstaterats vid beskattningen.
På grundval av sjukförsäkringslagen har
den försäkrade rätt att få sjukdagpenning utifrån sina arbetsinkomster om årsarbetsin-

komsten eller den uppskattade årsarbetsinkomsten 2010 är minst 1 264 euro. Dessutom
ska den försäkrade uppfylla arbetsvillkoret.
Arbetsvillkoret uppfylls inte när den försäkrade under de tre månader som omedelbart
föregått arbetsoförmågan av någon orsak
som beror på honom eller henne själv utan
avbrott har varit utan eget arbete eller förvärvsarbete.
Enligt 11 kap. 1 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen är dagpenningsförmånen 70 procent av trehundradelen av en försäkrads vid
beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst,
om denna inte överstiger 26 720 euro. På den
överstigande delen upp till 41 110 euro är
dagpenningsförmånens belopp 40 procent av
trehundradelen av årsarbetsinkomsten och på
den del som överstiger 41 110 euro 25 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten. Moderskapspenningens belopp för de 56
första vardagarna är dock 90 procent av trehundradelen av den försäkrades vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om
denna inte överstiger 41 110 euro; på den
överstigande delen är moderskapspenningens
belopp 32,5 procent av trehundradelen av
årsarbetsinkomsten. Beloppet av den föräldrapenning som betalas till modern för de 30
första vardagarna är 75 procent av trehundradelen av den försäkrades vid beskattningen
konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte
överstiger 41 110 euro; på den överstigande
delen är beloppet av den föräldrapenning
som betalas till modern 32,5 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten Beloppet
av den föräldrapenning som betalas till fadern och faderskapspenningen för pappamånaden för de 30 första vardagarna som betalas till fadern är 75 procent av trehundradelen
av den försäkrades vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte överstiger 41 110 euro; på den överstigande delen
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är beloppet av den föräldradagpenning som
betalas till fadern 32,5 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten. Inkomstgränserna justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som avses i 96 § 1 mom. i lagen
om pension för arbetstagare.
Dagpenning enligt sjukförsäkringslagen
kan också bestämmas på grundval av en föregående förmån. I 11 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen föreskrivs det om beloppen av
dagpenningsförmåner på grundval av en föregående förmån. Om en försäkrad under en
period på fyra månader innan rätten till sjukeller föräldradagpenning eller specialvårdspenning inträdde har fått en arbetslöshetsförmån enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) eller utbildningsstöd eller sysselsättningsstöd för arbetslivsträning
enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice
(1295/2002), utgör den sjuk- eller föräldradagpenning eller specialvårdspenning som
ska betalas ut minst 86 procent av beloppet
av den förmån som han eller hon har fått.
Sjuk- och föräldradagpenningen och specialvårdspenningen är minst en tjugofemtedel av
månadsbeloppet av studiepenningen, om den
försäkrade under de fyra månader som föregick förmånsperiodens början har fått studiepenning enligt lagen om studiestöd
(65/1994). Sjuk- och föräldradagpenningen
och specialvårdspenningen är minst lika stor
som rehabiliteringspenningen, om den försäkrade under de sex månader som föregick
förmånsperiodens början har fått rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner (566/2005). Vidare
utgör sjuk- och föräldradagpenningen och
specialvårdspenningen minst en tjugofemtedel av månadsbeloppet av den rehabiliteringspenning som den försäkrade har fått, om
han eller hon under motsvarande tid har fått
rehabiliteringspenning, partiell rehabiliteringspenning eller rehabiliteringspenning som
betalas ut som rehabiliteringsunderstöd enligt
arbetspensionslagarna. Då beaktas emellertid
inte den del av rehabiliteringspenningen som
för tiden för yrkesinriktad rehabilitering har
fastställts enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner och med vilken den
överstiger det belopp av rehabiliteringspen-
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ningen som i en motsvarande situation hade
fastställts som rehabiliteringspenning enligt
32 § 1 mom. i samma lag. Inte heller den 10
procents höjning som avses i 33 § 1 mom. i
lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner eller den 33 procents höjning som
avses i arbetspensionslagarna beaktas i dessa
fall. Om den försäkrade innan sjuk- eller föräldradagpenningsperioden eller specialvårdspenningsperioden började har fått fler än en
av förmånerna ovan, tillämpas den förmån
som den försäkrade senast har fått som grund
för sjuk- och föräldradagpenningen och specialvårdspenningen.
Om den försäkrade inte har rätt att få sjukdagpenning på grundval av sina arbetsinkomster eller den förmån som föregick rätten
att få dagpenning eller om dagpenningen
skulle vara lägre än dagpenningsförmånen
till minimibelopp eller om arbetsvillkoret
saknas, har han eller hon rätt att få sjukdagpenning till minimibelopp när arbetsoförmågan på grund av sjukdom oavbrutet har pågått i minst 55 dagar. Sjukdagpenningen betalas dock ut till minimibelopp efter självrisktiden (1 + 9 vardagar eller 1 vardag) om
det när arbetsoförmågan inträder är uppenbart att den kommer att pågå i minst 300 vardagar.
På grundval av sjukförsäkringslagen har
den försäkrade rätt att få föräldradagpenning
och specialvårdspenning på grundval av en
föregående förmån under förutsättning att
den föregående förmånen berättigar till en
förmån som överstiger minimibeloppet av
dagpenningsförmånen. Vidare har den försäkrade rätt att få föräldradagpenning och
specialvårdspenning till ett belopp som motsvarar minimibeloppet av dagpenningsförmånen, om förmånen på grundval av arbetsinkomsten eller en föregående förmån skulle
var lägre än minimibeloppet av dagpenningsförmånen. Minimibeloppet av moderskapseller föräldrapenning ges ut till mödrar om de
samtidigt förvärvsarbetar eller har eget arbete
eller studerar på heltid och får studiepenning
enligt lagen om studiestöd. Om fadern till ett
barn ensam svarar för vården av barnet eller
om han på grund av moderns död under moderskapspenningsperioden har rätt till föräldrapenning, betalas minimibeloppet av föräld-
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rapenningen ut till fadern om han studerar på
heltid och får studiepenning enligt lagen om
studiestöd, förvärvsarbetar eller har eget arbete. Minimibeloppet av faderskapspenningen betalas ut till personer som fullgör beväringstjänst i aktiv tjänst eller i vapenfri tjänst
eller i egenskap av reservister eller lantvärnsmän är i försvarsmaktens tjänst eller
som fullgör civiltjänst och till personer som
får studiepenning enligt lagen om studiestöd.
Föräldradagpenningen ges ut till minimibelopp också när en försäkrad får ålderspension
eller förtida ålderspension, arbetslöshetspension eller full sjukpension enligt 12 § 1 mom.
i folkpensionslagen (568/2007), arbetspensionslagarna, trafikförsäkringslagen eller lagen om olycksfallsförsäkring.
Enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner uppgår rehabiliteringspenningen minst till beloppet av den dagpenning
som en rehabiliteringsklient enligt sjukförsäkringslagen hade varit berättigad till om
han eller hon hade blivit arbetsoförmögen när
rehabiliteringen började. Men för yrkesinriktad rehabilitering är rehabiliteringspenningen
per dag 75 procent av en trehundradedel av
den arbetsinkomst enligt sjukförsäkringslagen som grundar sig på verkställd beskattning eller uppges av den försäkrade. Rehabiliteringspenningen uppgår alltid till minst
dagpenningens minimibelopp enligt sjukförsäkringslagen.
Om en rehabiliteringsklient under fyra månader innan rehabiliteringspenning börjar betalas ut har fått en arbetslöshetsförmån enligt
lagen om utkomstskydd för arbetslösa, utbildningsstöd eller sysselsättningsstöd för arbetslivsträning enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice eller studiepenning enligt
lagen om studiestöd, ska en rehabiliteringspenning som uppgår till minst det eurobelopp
som avses i 11 kap. 6 § 1 och 2 mom. i sjukförsäkringslagen ökat med tio procent betalas
ut när rehabiliteringen börjar. När rehabiliteringsklienten under de föregående fyra månaderna har fått fler än en av dessa förmåner,
ska rehabiliteringspenningen beräknas på det
största av förmånsbeloppen. Om en rehabiliteringsklient under sex månader innan rehabiliteringen började har fått rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstal-

tens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner eller enligt arbetspensionslagarna, uppgår rehabiliteringspenningen till minst den tidigare rehabiliteringspenningens belopp. Men då beaktas inte den
höjning på tio procent som avses ovan eller
den 33 procents höjning som följer av arbetspensionslagarna.
I 35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens
rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner föreskrivs att för att genomförandet av rehabilitering ska tryggas utgör rehabiliteringspenningens minimibelopp
per dag för yrkesinriktad rehabilitering och
för unga en tjugofemtedel av 410,45 euro
(beloppet motsvarar det för 2005 fastställda
indextal som föreskrivs i 9 § i lagen om pension för arbetstagare), om inte rehabiliteringsklienten med stöd av andra bestämmelser
i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner har rätt till en större rehabiliteringspenning. Rehabiliteringspenningen för
tiden från rehabiliteringsbeslutet till rehabiliteringens början samt för tiden mellan rehabiliteringsperioder betalas minskad med 20
procent.
I 37 § i lagen om Folkpensionsanstaltens
rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner föreskrivs att om en rehabiliteringsklient under utbildning som ordnats
som yrkesinriktad rehabilitering eller under
praktik i samband därmed har regelbundna
arbetsinkomster, ska dessa inkomster dras av
från den rehabiliteringspenning som betalas
för samma tid, till den del de sammantaget i
genomsnitt överstiger 500 euro i månaden.
Enligt 67 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner ska det belopp som avses i 35 § justeras så som ändringen av arbetspensionsindex enligt 98 § i lagen om
pension för arbetstagare förutsätter och det
belopp som avses i 37 § ska justeras i enlighet med lagen om folkpensionsindex.
Miniminivån för sjukdagpenningarna och
moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningarna har i överensstämmelse med regeringsprogrammet för statsminister Matti Vanhanens andra regering höjts till samma nivå
som arbetsmarknadsstödet från och med den
1 januari 2009. Ändringen gällde även mini-
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mibeloppet av rehabiliteringspenningen enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner. Enligt 14 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) ska
beloppet av arbetsmarknadsstödet justeras
enligt vad som föreskrivs i lagen om folkpensionsindex (456/2001). För att hindra en
sänkning av beloppen av de förmåner som är
bundna till folkpensionsindexet används poängtalet för folkpensionsindexet 2009 undantagsvis också 2010.
Rehabiliteringspenning vars betalning fortsätter över årsskiftet justeras från ingången
av kalenderåret med det arbetspensionsindex
som avses i lagen om pension för arbetstagare. Nivån på minimibeloppet av rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering
och till unga personer höjs årligen med det
arbetspensionsindex som avses i lagen om
pension för arbetstagare. I praktiken betalas
detta belopp dock inte ut i dagens läge eftersom den rehabiliteringspenning som fastställs
i enlighet med 32 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner alltid överskrider
det. Vid samordning av arbetsinkomsterna
för en rehabiliteringsklient som deltar i en
yrkesinriktad utbildning justeras den använda
inkomstgränsen årligen med folkpensionsindexet.
Enligt 18 kap. 13 § i sjukförsäkringslagen
finansieras av statens medel de utgifter som
orsakas av betalningen av sådan dagpenning
enligt sjukförsäkringslagen som uppgår högst
till det minimibelopp som avses i 11 kap. 7 §
eller av sådan rehabiliteringspenning enligt
35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner som uppgår högst till det minimibelopp som avses i den sistnämnda paragrafen.
Enligt 18 kap. 13 § i sjukförsäkringslagen
finansieras av statens medel dock inte sådan
sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning
som uppgår högst till minimibeloppet på
grund av samordning enligt 12 kap. i sjukförsäkringslagen eller enligt 36 § 1 mom. eller
37 eller 39 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner eller sådan dagpenning
vars belopp har bestämts på grundval av en
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föregående förmån enligt 11 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen och som därför utan höjning
av minimibeloppet uppgår till minst det minimibelopp som avses i 11 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen.
Om det sammanlagda beloppet av de ickeersatta kostnader som utgör grunden för ersättning och som den försäkrade under ett
och samma kalenderår har haft för sådana läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser som ersätts den försäkrade enligt sjukförsäkringslagen överstiger 643,14 euro (årlig självriskandel), har den försäkrade enligt
5 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen rätt till en
tilläggsersättning för det överstigande beloppet. Tilläggsersättningen är 100 procent av
det belopp som överstiger den läkemedelsspecifika självriskandelen på 1,50 euro. Beloppet av den årliga självriskandelen är bundet vid levnadskostnadsindex så att beloppet
ändras samtidigt och i samma förhållande
som folkpensionerna ändras med stöd av lagen om folkpensionsindex. Det i lagen
nämnda eurobeloppet motsvarar det för 2004
fastställda indextalet som avses i lagen om
folkpensionsindex.
1.2

Barnbidrag

I barnbidragslagen (796/1992) föreskrivs
att barnbidrag betalas av statens medel för
underhåll av barn som inte har fyllt 17 år.
Barnbidraget ska jämna ut inkomsterna mellan barnfamiljer och barnlösa hushåll. Barnbidrag betalas till en familj som ersättning
för kostnaderna för barn och är en förmån
som utbetalas per barn till alla barnfamiljer.
Enligt 6 § i barnbidragslagen har den som
mottagare meddelade förälder till eller vårdnadshavare för barnet i vars vård barnet är
rätt att lyfta barnbidraget. Om det uppstår
oklarhet om vem som har rätt att lyfta barnbidraget, har den person rätt att lyfta bidraget
som huvudsakligen har hand om barnets vård
och fostran. Om någon annan än barnets förälder eller vårdnadshavare har hand om barnets vård och fostran har han eller hon rätt att
lyfta barnbidraget.
Enligt 7 § 1 mom. i barnbidragslagen är
barnbidraget 100 euro per barn och kalendermånad. Om en person har rätt att lyfta
barnbidrag för flera än ett barn, är barnbidra-

6

RP 139/2010 rd

gets belopp för det andra barnet 110,50 euro,
för det tredje barnet 141 euro, för det fjärde
barnet 161,50 euro och för varje påföljande
barn 182 euro per kalendermånad (7 §
2 mom. i barnbidragslagen).
I 7 § 3 mom. i barnbidragslagen föreskrivs
om barnbidragets ensamförsörjartillägg. För
en ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 46,60 euro per kalendermånad.
Med ensamförsörjare avses i barnbidragslagen en person som har rätt att lyfta barnbidrag och som i början av betalningsmånaden
för barnbidraget inte lever i äktenskap eller
som före betalningsmånadens början har flyttat ifrån sin make i syfte att upphöra med
samlevnaden. Som ensamförsörjare anses
dock inte en person som utan att ingå äktenskap fortgående lever tillsammans med en
annan person i gemensamt hushåll under förhållanden av äktenskapsliknande natur.
Barnbidraget är 100 euro per kalendermånad, om barnet så som avses i 11 § 1 mom. är
i anstalts- eller familjevård och barnbidraget
betalas till kommunen eller om bidraget med
stöd av 12 § 1 mom. i barnbidragslagen betalas till barnet självt. I situationer av detta slag
betalas barnbidraget för barn till ensamförsörjare också då höjt med 46,60 euro per kalendermånad.
Verkställigheten av barnbidragslagen hör
med stöd av 3 § i barnbidragslagen till Folkpensionsanstalten. Enligt 4 § i barnbidragslagen betalar staten till Folkpensionsanstalten
ersättning för kostnaderna för förmånerna.
Om levnadskostnaderna har stigit har statsrådet enligt 21 § i barnbidragslagen rätt att
höja barnbidragen högst i motsvarighet till
stegringen i levnadskostnaderna beräknat
från april 1962. Barnbidragsbeloppet som betalas för det första barnet har senast ändrats i
början av 2004. Då höjdes barnbidraget för
familjens första till barnbidrag berättigade
barn från 90 euro till nuvarande 100 euro per
kalendermånad. Vid ingången av 2009 höjdes barnbidragens belopp med 10 euro per
månad från och med familjens tredje barn så
att barnbidragets belopp för det tredje barnet
steg från 131 euro till 141 euro, för det fjärde
barnet från 151,50 euro till 161,50 euro och
för påföljande barn från 172 euro till 182
euro per månad. Dessutom höjdes barnbidragets ensamförsörjartillägg vid ingången av

2008 från 36,60 euro till nuvarande 46,60
euro.
1.3

Stöd för hemvård och privat vård av
barn

I lagen om stöd för hemvård och privat
vård av barn (1128/1996) föreskrivs om stöd
för hemvård och privat vård av barn. Stödet
för hemvård och privat vård av barn är ett
ekonomiskt stöd för ordnande av vård av
barn som ett alternativ till en dagvårdsplats
enligt 1 § 2 eller 3 mom. i lagen om barndagvård (36/1973).
I 2 § i lagen föreskrivs om definitionen av
stödet för hemvård och privat vård av barn
och i 3 § om valet av vårdform. Med stöd av
bestämmelserna kan stödet för hemvård betalas till barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare som inte väljer en dagvårdsplats enligt 11 a § 1 mom. i lagen om barndagvård
för ett barn som inte har fyllt tre år. Stödet
för hemvård kan betalas även för ett barn
som har fyllt tre år om det hör till samma familj som ett annat barn under tre år som berättigar till vårdpenning och som vårdas på
samma sätt.
Stödet för privat vård av barn betalas i sin
tur med stöd av 2 och 3 § i lagen till en privat
vårdproducent eller avlönad vårdare som anges av en förälder eller annan vårdnadshavare för ordnande av vården av ett barn under
skolåldern. Även i fråga om stödet för privat
vård är förutsättningen att barnet inte får
kommunal dagvård och att det inte heller har
reserverats en kommunal dagvårdsplats för
barnet.
Stödet för hemvård av barn och stödet för
privat vård av barn kan bestå av vårdpenning
och på familjens inkomster baserat vårdtilllägg.
Enligt 4 § i lagen om stöd för hemvård och
privat vård av barn betalas vårdpenning för
varje barn i familjen som berättigar till stöd
enligt 3 § i lagen. Vårdpenningen enligt stödet för hemvård av barn är per kalendermånad 314,28 euro för ett barn under tre år i
familjen och 94,09 euro för varje följande
barn under tre år. Vårdpenningen för ett barn
som fyllt tre år är 60,46 euro. Ett undantag
från detta är dock att det för ett adoptivbarn
som fyllt tre år och som är berättigat till stöd
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betalas vårdpenning så som för ett barn under
tre år.
Vårdpenningen enligt stödet för privat vård
av barn är 160 euro per kalendermånad för
varje barn under skolåldern i familjen. Vårdpenningen är dock högst 58,87 euro, om barnet deltar i sådan dagvård som avses i 3 §
5 mom. i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn eller sådan förskoleundervisning som avses i 3 § 3 mom. i lagen om
grundläggande utbildning (628/1998) eller
om barnet inleder den grundläggande utbildningen ett år tidigare än vad som bestäms i
25 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning.
I 5 § i lagen föreskrivs om vårdtillägg.
Vårdtillägg enligt stödet för hemvård av barn
betalas för ett barn i familjen som berättigar
till vårdpenning enligt stödet för hemvård av
barn. Vårdtilläggets fulla belopp är 168,19
euro per kalendermånad. Vårdtillägg till stödet för privat vård betalas i sin tur för varje
barn i familjen. Dess fulla belopp per barn är
134,55 euro per kalendermånad.
Vårdtilläggets belopp är beroende av familjens inkomster. I 5 § 3 mom. i lagen föreskrivs om inkomstgränser som bestäms enligt
familjens storlek. Om inkomsterna överskrider inkomstgränsen, minskar vårdtilläggets
fulla belopp med en procentandel av de överskridande inkomsterna som bestäms enligt
familjens storlek. Som familjens storlek beaktas då inkomstgränsen bestäms högst två
av familjens barn, som därtill omfattas av rätten att välja dagvårdsplats enligt 11 a § i lagen om barndagvård.
Vårdtillägget är dock endast hälften av det
belopp som vårdtillägget annars skulle uppgå
till om barnet deltar i sådan dagvård som avses i 3 § 5 mom. i lagen om stöd för hemvård
och privat vård av barn eller förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller om barnet inleder
den grundläggande utbildningen ett år tidigare än vad som bestäms i 25 § 1 mom. i lagen
om grundläggande utbildning.
Enligt 13 § 1 i lagen om stöd för hemvård
och privat vård av barn har en i Finland faktiskt bosatt förälder eller en annan vårdnadshavare, som har ett barn under tre år och
som är anställd i ett tjänste- eller anställningsförhållande där arbetstiden på grund av
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vården av barnet i medeltal uppgår till högst
30 timmar i veckan, rätt till partiell vårdpenning. Partiell vårdpenning betalas för ett barn
under tre år. Dessutom betalas den för ett
barn som går i grundskolans första eller
andra årskurs samt för ett barn som deltar i
förskoleundervisning, om barnet som läropliktigt deltar i förskoleundervisningen under
läsåret innan barnet börjar i läropliktsskola.
Om barnet omfattas av förlängd läroplikt enligt 25 § 2 mom. i lagen om grundläggande
utbildning, föreligger dock rätt till partiell
vårdpenning till utgången av barnets tredje
läsår inom den grundläggande utbildningen.
Rätt till partiell vårdpenning har på samma
villkor också en förälder eller en annan vårdnadshavare som är verksam som företagare
och som har en sådan försäkring som avses i
lagen om pension för företagare (1272/2006)
eller som är verksam som lantbruksföretagare och som har en sådan försäkring som avses i 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).
Den partiella vårdpenningen betalas endast
för ett barn åt gången, även om det i familjen
finns flera barn som har rätt till stödet. Den
partiella vårdpenningen är 90 euro per kalendermånad. Partiell vårdpenning betalas dock
inte om barnets förälder eller en annan vårdnadshavare för barnet själv sköter barnet och
får stöd för hemvård av barn eller om familjen har rätt till särskild moderskaps-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
eller till partiell föräldrapenning. Det är
emellertid möjligt att få partiell vårdpenning
samtidigt med stöd för privat vård eller stöd
för hemvård av barn, om barnet sköts av en
annan person än föräldrarna eller en annan
vårdnadshavare. Dagvård som ordnas av
kommunen är inget hinder för erhållande av
partiell vårdpenning.
Enligt 8 § i lagen om stöd för hemvård och
privat vård av barn hör verkställigheten av
lagen till Folkpensionsanstalten. Om finansieringen av de stöd som betalas enligt lagen
förskrivs i 9 § i lagen. Kommunerna betalar
ersättning till Folkpensionsanstalten för de
kostnader som föranleds av stöd som har betalts enligt lagen, med undantag av kostnader
för stöd som betalats enligt 3 § 2 mom., för
vilka staten betalar ersättning till Folkpensionsanstalten. På de utgifter som lagen orsa-
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kar kommunerna tillämpas lagen om planering av och statsunderstöd för social- och
hälsovården (733/1992) och lagen om
statsandel
för
kommunal
basservice
(1704/2009).
Nivån på vårdpenningen har senast höjts
genom en lagändring (763/2008, RP
129/2008) som trädde i kraft den i januari
2009. Då höjdes den vårdpenning som betalas för ett barn under tre år i familjen från
294,28 euro till 314,28 euro. Vårdpenningens
belopp för varje följande barn under tre år
hölls kvar på samma nivå 94,09 euro i månaden och för varje annat barn i familjen 60,46
euro i månaden. På samma gång höjdes
vårdpenningen enligt stödet för privat vård
av barn från nuvarande 137,33 euro till 160
euro per månad och barn. Nivån på den partiella vårdpenningen höjdes genom en lagändring (858/2009, RP 157/2009) från 70
euro till 90 euro från och med den 1 januari
2010, så att den bättre kompenserar det lönebortfall som följer av den förkortade arbetstiden.
2
2.1

Föreslagna ändringar
Rehabiliteringspenning, sjuk-, moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt
specialvårdspenning

Enligt den gällande lagstiftningen justeras
inte minimibeloppet av dagpenningarna enligt sjukförsäkringslagen med folkpensionsindexet. Regeringsprogrammets mål att höja
nivån på sjuk-, moderskaps-, faderskaps- och
föräldrapenningarna samt specialvårdspenningarna och rehabiliteringspenningarna åtminstone till arbetsmarknadsstödets nivå
uppnås inte om inte minimibeloppen av de
nämnda dagpenningarna binds till folkpensionsindexet. Efter den 1 januari 2011 stannar de under arbetsmarknadsstödets nivå, om
nivån på arbetsmarknadsstödet då höjs på
grund av att poängtalet för folkpensionsindexet ändras. Därför föreslås att minimibeloppet av sjuk-, moderskaps-, den särskilda
moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen samt specialvårdspenningen, vilka
inte omfattas av indexskyddet, binds till
folkpensionsindexet, som motsvarar föränd-

ringen i konsumentpriserna, från och med
den 1 mars 2011 och att den första förhöjningen enligt lagen om folkpensionsindex
görs när lagen träder i kraft. Till följd av den
föreslagna ändringen höjs också rehabiliteringspenningens minimibelopp årligen i enlighet med folkpensionsindexet. De rehabiliteringspenningar som betalas över årsskiftet
höjs däremot även efter lagändringen i enlighet med arbetspensionsindexet enligt lagen
om pension för arbetstagare.
För tydlighetens skull föreslås också att eurobeloppen i 5 kap. 8 §, 7 kap. 1 § och
11 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen skrivs in i
lagen enligt nivån 2010. Också minimibeloppet av rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering och för unga enligt 35 § i
lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringspenning och rehabiliteringspenningförmåner samt det gränsbelopp för inkomster
enligt 37 § i lagen som ska beaktas vid samordning föreslås bli inskrivna i lagen enligt
nivån 2010. Efter detta är alla eurobelopp i
sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och
rehabiliteringspenningförmåner angivna enligt nivån 2010.
Övergångsbestämmelsen i 70 § i lagen om
Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner behöver inte ändras. Den föreslagna lagen som
en senare bestämmelse ersätter den ursprungliga bestämmelsen i 70 § 1 mom.
2.2

Barnbidrag samt stöd för hemvård
och privat vård av barn

Barnbidrag samt vårdpenning och vårdtilllägg inom stödet för hemvård och privat vård
av barn justeras inte med folkpensionsindexet enligt den gällande lagstiftningen. De icke
indexbundna förmånerna har tidigare justeras
med oregelbundna mellanrum, en förmån åt
gången.
Regeringen har i enlighet med regeringsprogrammet förbundit sig att minska barnfamiljernas fattigdom och ojämlikhet och angett som ett centralt mål att förbättra barnfamiljernas ekonomiska ställning. För familjerna är det ändamålsenligt att stöden behåller sitt realvärde så bra som möjligt och genom indexbindningen behåller de förmåner
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som ges familjerna sin köpkraft. Utan indexskydd försämras förmånens realvärde och
förmånsbeloppet motsvarar inte längre den
nivå som avsågs vid lagstiftningstidpunkten.
När beloppen av stöden för vård av barn och
barnbidragen inte är bundna till index följer
de inte de stigande levnadskostnaderna och
uppfyller således inte det syfte som satts för
dem att utöka föräldrarnas valmöjligheter när
de beslutar om vårdformerna för sina små
barn.
Av denna anledning föreslås att barnbidraget samt vårdpenningen och vårdtillägget
inom stödet för hemvård och privat vård av
barn, vilka inte omfattas av indexskyddet,
binds till folkpensionsindexet, som motsvarar
förändringen i konsumentpriserna, från och
med den 1 mars 2011 och att den första förhöjningen görs när lagen träder i kraft. Indexbindningen är avsedd att gälla endast de
eurobelopp av barnbidraget och stödet för
hemvård och privat vård av barn som nämns
i lagen, i propositionen föreslås däremot inte
att inkomstgränserna i lagen binds till indexet.
I propositionen föreslås dessutom att 4 §
4 mom. i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn ändras så att hänvisningen i
paragrafen till 3 § 3 mom. ändras så att den
avser 3 § 5 mom. Ändringen är av teknisk
natur.
3

Propositionens ekonomiska konsekvenser

Dagpenningar till minimibeloppet betalas
till uppskattningsvis 57 000 personer, av vilka nästan hälften, 24 000 personer, får föräldradagpenning, 21 000 personer får sjukdagpenning och 12 000 personer får rehabiliteringspenning.
Barnbidrag betalas till uppskattningsvis
562 000 familjer för 1 017 000 barn. Stöd för
vård av barn betalas till 65 000 familjer för
cirka 98 000 barn, stöd för privat vård av
barn betalas till 14 000 familjer för 18 000
barn och partiell vårdpenning betalas till
10 000 familjer.
Kostnaderna för indexbindningen och övriga konsekvenser har beräknats enligt presumtionen att folkpensionsindexet stiger med
0,8 % 2011. Då skulle merkostnaderna för
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minimidagpenningarnas del vara 0,5 miljoner
euro, för barnbidragens del 9,5 miljoner euro
2011 om lagstiftningen träder i kraft vid ingången av mars. I fråga om stöd för vård av
barn är lagreformens kostnadseffekter för
kommunerna 2,4 miljoner euro 2011 varav
statsandelen är 1,2 miljoner euro. De ökade
kostnaderna för stöd för vård av barn har beaktats i statsbudgeten för 2011 under moment
28.90.30. Kostnadseffekterna stiger snabbt
årligen och är 2014 för minimidagpenningarnas del cirka 8 miljoner euro, för barnbidragens del 103 miljoner euro och för stödet för
vård av barn 23 miljoner euro.
År 2011 höjer indexbindningen minimidagpenningen med 0,17 euro per dag, dvs.
4,25 euro i månaden. Barnbidraget för det
första barnet höjs med 0,80 euro i månaden
och det sammanlagda barnbidragsbelopp som
betalas familjerna stiger i medeltal 1,69 euro
i månaden. Inom stödet för hemvård av barn
höjs vårdpenningen för det första barnet med
2,51 euro och maximibeloppet av vårdtillägget med 1,34 euro i månaden. Vårdpenningen
inom stödet för privat vård stiger med
1,28 euro och maximibeloppet av vårdtillägget med 1,07 euro i månaden. Den partiella
vårdpenningen höjs med 0,72 euro i månaden.
Propositionen förbättrar den ekonomiska
ställningen för låginkomsttagare med dagpenning samt för alla barnfamiljer. Av dem
som får dagpenning till minimibeloppet är
67 % kvinnor.
4

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid social- och
hälsovårdsministeriet i samarbete med Folkpensionsanstalten. De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har hörts i samband
med beredningen. De hade inget att anmärka
på med anledning av propositionen. Propositionen har dessutom behandlats av delegationen för kommunal ekonomi och kommunal
förvaltning.
5

Ikraftträdande

Det föreslås att ändringen av sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliter-
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ingspenningsförmåner träder i kraft den 1 januari 2011, dock så att den ändring som innebär att minimibeloppet av rehabiliteringspenningen och minimibeloppet av sjuk-, moderskaps-, den särskilda moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen binds till

folkpensionsindexet träder i kraft den 1 mars
2011. De övriga lagändringar föreslås träda i
kraft den 1 mars 2011.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

1.
Lag
om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 5 kap 8 § 1 mom., 7 kap. 1 § 1 mom., 11 kap. 1 §
1 och 2 mom. och 7 §, av dem 5 kap. 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag 802/2008, 11 kap. 1 §
2 mom. sådant det lyder i lag 1342/2006 och 7 § sådan den lyder i lag 804/2008, som följer:
5 kap.
Läkemedelsersättningar

det belopp som överstiger den läkemedelsspecifika självriskandelen på 1,50 euro.
——————————————

8§

7 kap.

Årlig självriskandel och rätt till tilläggsersättning

Allmänna förutsättningar för erhållande
av dagpenningsförmåner

Om det sammanlagda beloppet av de ickeersatta kostnader som utgör grunden för ersättning och som den försäkrade under ett
och samma kalenderår har haft för sådana läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser som ersätts den försäkrade enligt detta
kapitel överstiger 672,70 euro (årlig självriskandel), har den försäkrade rätt till en
tilläggsersättning för det överstigande beloppet. Tilläggsersättningen är 100 procent av

1§
Rätt till dagpenningsförmån enligt arbetsinkomst
En försäkrad har rätt till sjukdagpenning
enligt arbetsinkomsterna, om hans eller hennes årsarbetsinkomster enligt 11 kap. 2 § eller uppskattade årsarbetsinkomster enligt
11 kap. 4 § uppgår till minst 1 264 euro.
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Dessutom ska den försäkrade uppfylla arbetsvillkoret enligt 8 kap. 3 §.
——————————————
11 kap.
Beloppet av dagpenningsförmånerna
1§
Beloppet av dagpenningsförmånerna enligt
arbetsinkomst

3) beloppet av den föräldrapenning som betalas till fadern och faderskapspenningen för
pappamånaden för de 30 första vardagarna
som betalas till fadern 75 procent av trehundradelen av den försäkrades vid beskattningen
konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte
överstiger 50 606 euro; på den överstigande
delen är beloppet av den föräldrapenning
som betalas till fadern 32,5 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten.
——————————————
7§

Dagpenningsförmånen är 70 procent av
trehundradelen av en försäkrads vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om
denna inte överstiger 32 892 euro. På den
överstigande delen upp till 50 606 euro är
dagpenningsförmånens belopp 40 procent av
trehundradelen av årsarbetsinkomsten och på
den del som överstiger 50 606 euro 25 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten.
Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom.
är
1) moderskapspenningens belopp för de 56
första vardagarna 90 procent av trehundradelen av den försäkrades vid beskattningen
konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte
överstiger 50 606 euro; på den överstigande
delen är moderskapspenningens belopp 32,5
procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten,
2) beloppet av den föräldrapenning som betalas till moderna för de 30 första vardagarna
75 procent av trehundradelen av den försäkrades vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte överstiger
50 606 euro; på den överstigande delen är beloppet av den föräldrapenning som betalas
till modern 32,5 procent av trehundradelen
av årsarbetsinkomsten, och

Sjuk- och föräldrapenningens samt specialvårdspenningens minimibelopp
Minimibeloppet av sjuk- och föräldrapenningen samt specialvårdspenningen är 22,04
euro per vardag. Detta belopp justeras på det
sätt som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001).
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
11 kap. 7 § i denna lag träder i kraft den
1 mars 2011.
Beloppen i 7 kap. 1 § och 11 kap. 1 § i
denna lag motsvarar värdet av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension
för arbetstagare 2010 och det belopp som
gäller den årliga självriskandelen i 5 kap. 8 §
1 mom. i denna lag samt det minimibeloppet
av dagpenningen i § 11 kap. 7 § motsvarar
det poängtal för folkpensionsindexet enligt
vilket de folkpensioner som betalades i januari 2010 har räknats ut.
Den första i 11 kap. 7 § avsedda förhöjningen enligt lagen om folkpensionsindex
görs när lagen träder i kraft.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

—————
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2.
Lag
om ändring av 35 och 37 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och
rehabiliteringspenningsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner (566/2005) 4 kap. 35 § och 37 § 1 mom. som följer:
4 kap.

37 §

Rehabiliteringspenningens belopp och
förhållande till andra förmåner

Partiell samordning av inkomster

35 §
Minimibeloppet av rehabiliteringspenning
för yrkesinriktad rehabilitering och för unga
För att genomförandet av rehabilitering ska
tryggas utgör rehabiliteringspenningens minimibelopp för yrkesinriktad rehabilitering
och för unga 18,39 euro per vardag, om inte
rehabiliteringsklienten med stöd av andra bestämmelser i denna lag har rätt till en större
rehabiliteringspenning.

Om en rehabiliteringsklient under utbildning som ordnats som yrkesinriktad rehabilitering eller under praktik i samband därmed
har regelbundna arbetsinkomster, ska dessa
inkomster dras av från den rehabiliteringspenning som betalas för samma tid, till den
del de sammantaget i genomsnitt överstiger
551 euro i månaden. Vid samordningen ska
inkomsterna terminsvis hänföras till den tid
för vilken rehabiliteringspenning beviljas.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
Beloppet i 35 § i denna lag motsvarar det
indextal enligt 98 § i lagen om pension för
arbetstagare som fastställts för 2010 och beloppet i 37 § i denna lag motsvarar det poängtal enligt lagen om folkpensionsindex
som fastställts för samma år.

—————
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3.
Lag
om ändring av 21 § i barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i barnbidragslagen (796/1992) 21 § som följer:
21 §
Indexbindning
De belopp som nämns i 7 § justeras på det
sätt som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001).
———
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

Eurobeloppen i 7 § i lagen motsvarar det
för 2010 fastställda poängtal som avses i lagen om folkpensionsindex (456/2001).
Den första i 21 § avsedda förhöjningen enligt lagen om folkpensionsindex görs när lagen träder i kraft.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

—————
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4.
Lag
om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) en ny 26 §, i stället
för den 26 § som upphävts genom lag 693/2002 som följer:
26 §
Indexbindning
De belopp som anges i 4, 5 och 13 § i lagen, med undantag av inkomstgränserna enligt 5 § 3 mom., justeras på det sätt som bestäms i lagen om folkpensionsindex
(456/2001).
———
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

Eurobeloppen i 4, 5 och 13 § i lagen, förutom inkomstgränserna enligt 5 § 3 mom.,
motsvarar det för 2010 fastställda poängtal
som avses i lagen om folkpensionsindex
(456/2011).
Den första i 26 § avsedda förhöjningen enligt lagen om folkpensionsindex görs när lagen träder i kraft.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

—————
Helsingfors den 10 september 2010
Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Juha Rehula
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Bilagor
Parallelltext

1.
Lag
om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 5 kap 8 § 1 mom., 7 kap. 1 § 1 mom., 11 kap. 1 §
1 och 2 mom. och 7 §, av dem 5 kap. 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag 802/2008, 11 kap. 1 §
2 mom. sådant det lyder i lag 1342/2006 och 7 § sådan den lyder i lag 804/2008, som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
5 kap.

5 kap.

Läkemedelsersättningar

Läkemedelsersättningar

8§

8§

Årlig självriskandel och rätt till tilläggsersättning

Årlig självriskandel och rätt till tilläggsersättning

Om det sammanlagda beloppet av de ickeersatta kostnader som utgör grunden för ersättning och som den försäkrade under ett och
samma kalenderår har haft för sådana läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser
som ersätts den försäkrade enligt detta kapitel
överstiger 643,14 euro (årlig självriskandel),
har den försäkrade rätt till en tilläggsersättning för det överstigande beloppet. Tilläggsersättningen är 100 procent av det belopp som
överstiger den läkemedelsspecifika självriskandelen på 1,50 euro.
——————————————

Om det sammanlagda beloppet av de ickeersatta kostnader som utgör grunden för ersättning och som den försäkrade under ett
och samma kalenderår har haft för sådana läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser som ersätts den försäkrade enligt detta
kapitel överstiger 672,70 euro (årlig självriskandel), har den försäkrade rätt till en
tilläggsersättning för det överstigande beloppet. Tilläggsersättningen är 100 procent av
det belopp som överstiger den läkemedelsspecifika självriskandelen på 1,50 euro.
——————————————

7 kap.

7 kap.

Allmänna förutsättningar för erhållande
av dagpenningsförmåner

Allmänna förutsättningar för erhållande
av dagpenningsförmåner

1§

1§

Rätt till dagpenningsförmån enligt arbetsinkomst

Rätt till dagpenningsförmån enligt arbetsinkomst

En försäkrad har rätt till sjukdagpenning

En försäkrad har rätt till sjukdagpenning
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enligt arbetsinkomsterna, om hans eller hennes årsarbetsinkomster enligt 11 kap. 2 § eller
uppskattade årsarbetsinkomster enligt 11 kap.
4 § uppgår till minst 1 027 euro. Dessutom
skall den försäkrade uppfylla arbetsvillkoret
enligt 8 kap. 3 §.
——————————————

enligt arbetsinkomsterna, om hans eller hennes årsarbetsinkomster enligt 11 kap. 2 § eller uppskattade årsarbetsinkomster enligt
11 kap. 4 § uppgår till minst 1 264 euro.
Dessutom ska den försäkrade uppfylla arbetsvillkoret enligt 8 kap. 3 §.
——————————————

11 kap.

11 kap.

Beloppet av dagpenningsförmånerna

Beloppet av dagpenningsförmånerna

1§

1§

Beloppet av dagpenningsförmånerna enligt
arbetsinkomst

Beloppet av dagpenningsförmånerna enligt
arbetsinkomst

Dagpenningsförmånen är 70 procent av trehundradelen av en försäkrads vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om
denna inte överstiger 26 720 euro. På den
överstigande delen upp till 41 110 euro är
dagpenningsförmånens belopp 40 procent av
trehundradelen av årsarbetsinkomsten och på
den del som överstiger 41 110 euro 25 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten.
Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom.
är
1) moderskapspenningens belopp för de 56
första vardagarna 90 procent av trehundradelen av den försäkrades vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte
överstiger 41 110 euro; på den överstigande
delen är moderskapspenningens belopp 32,5
procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten,
2) beloppet av den föräldrapenning som betalas till modern för de 30 första vardagarna
75 procent av trehundradelen av den försäkrades vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte överstiger 41 110
euro; på den överstigande delen är beloppet
av den föräldrapenning som betalas till modern 32,5 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten, och
3) beloppet av den föräldrapenning som betalas till fadern och faderskapspenningen för
pappamånaden för de 30 första vardagarna
som betalas till fadern 75 procent av trehund-

Dagpenningsförmånen är 70 procent av
trehundradelen av en försäkrads vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om
denna inte överstiger 32 892 euro. På den
överstigande delen upp till 50 606 euro är
dagpenningsförmånens belopp 40 procent av
trehundradelen av årsarbetsinkomsten och på
den del som överstiger 50 606 euro 25 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten.
Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom.
är
1) moderskapspenningens belopp för de 56
första vardagarna 90 procent av trehundradelen av den försäkrades vid beskattningen
konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte
överstiger 50 606 euro; på den överstigande
delen är moderskapspenningens belopp 32,5
procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten,
2) beloppet av den föräldrapenning som betalas till moderna för de 30 första vardagarna
75 procent av trehundradelen av den försäkrades vid beskattningen konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte överstiger 50 606
euro; på den överstigande delen är beloppet
av den föräldrapenning som betalas till modern 32,5 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten, och
3) beloppet av den föräldrapenning som betalas till fadern och faderskapspenningen för
pappamånaden för de 30 första vardagarna
som betalas till fadern 75 procent av trehund-
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radelen av den försäkrades vid beskattningen
konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte
överstiger 41 110 euro; på den överstigande
delen är beloppet av den föräldradagpenning
som betalas till fadern 32,5 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten.
——————————————

radelen av den försäkrades vid beskattningen
konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte
överstiger 50 606 euro; på den överstigande
delen är beloppet av den föräldrapenning
som betalas till fadern 32,5 procent av trehundradelen av årsarbetsinkomsten.
——————————————

7§

7§

Sjuk- och föräldradagpenningens samt specialvårdspenningens minimibelopp

Sjuk- och föräldrapenningens samt specialvårdspenningens minimibelopp

Minimibeloppet av sjuk- och föräldradagMinimibeloppet av sjuk- och föräldrapenpenningen samt specialvårdspenningen är ningen samt specialvårdspenningen är 22,04
22,04 euro per vardag.
euro per vardag. Detta belopp justeras på det
sätt som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001).

———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2011. 11 kap. 7 § i denna lag träder i kraft
den 1 mars 2011.
Beloppen i 7 kap. 1 § och 11 kap. 1 § i
denna lag motsvarar värdet av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension
för arbetstagare 2010 och det belopp som
gäller den årliga självriskandelen i 5 kap. 8 §
1 mom. i denna lag samt det minimibeloppet
av dagpenningen i § 11 kap. 7 § motsvarar
det poängtal för folkpensionsindexet enligt
vilket de folkpensioner som betalades i januari 2010 har räknats ut.
Den första i 11 kap. 7 § avsedda förhöjningen enligt lagen om folkpensionsindex
görs när lagen träder i kraft.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i
kraft.
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2.
Lag
om ändring av 35 och 37 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och
rehabiliteringspenningsförmåner

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner (566/2005) 4 kap. 35 § och 37 § 1 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
4 kap.

4 kap.

Rehabiliteringspenningens belopp och förhållande till andra förmåner

Rehabiliteringspenningens belopp och
förhållande till andra förmåner

35 §

35 §

Minimibeloppet av rehabiliteringspenning för
yrkesinriktad rehabilitering och för unga

Minimibeloppet av rehabiliteringspenning
för yrkesinriktad rehabilitering och för unga

För att genomförandet av rehabilitering
skall tryggas utgör rehabiliteringspenningens
minimibelopp per dag för yrkesinriktad rehabilitering och för unga en tjugofemtedel av
410,45 euro, om inte rehabiliteringsklienten
med stöd av andra bestämmelser i denna lag
har rätt till en större rehabiliteringspenning.

För att genomförandet av rehabilitering ska
tryggas utgör rehabiliteringspenningens minimibelopp för yrkesinriktad rehabilitering
och för unga 18,39 euro per vardag, om inte
rehabiliteringsklienten med stöd av andra bestämmelser i denna lag har rätt till en större
rehabiliteringspenning.

37 §

37 §

Partiell samordning av inkomster

Partiell samordning av inkomster

Om en rehabiliteringsklient under utbildning som ordnats som yrkesinriktad rehabilitering eller under praktik i samband därmed
har regelbundna arbetsinkomster, skall dessa
inkomster dras av från den rehabiliteringspenning som betalas för samma tid, till den
del de sammantaget i genomsnitt överstiger
500 euro i månaden. Vid samordningen skall
inkomsterna terminsvis hänföras till den tid
för vilken rehabiliteringspenning beviljas.
——————————————

Om en rehabiliteringsklient under utbildning som ordnats som yrkesinriktad rehabilitering eller under praktik i samband därmed
har regelbundna arbetsinkomster, ska dessa
inkomster dras av från den rehabiliteringspenning som betalas för samma tid, till den
del de sammantaget i genomsnitt överstiger
551 euro i månaden. Vid samordningen ska
inkomsterna terminsvis hänföras till den tid
för vilken rehabiliteringspenning beviljas.
——————————————
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———
Denna lag träder i kraft den 1 januari
2011.
Beloppet i 35 § i denna lag motsvarar det
indextal enligt 98 § i lagen om pension för
arbetstagare som fastställts för 2010 och beloppet i 37 § i denna lag motsvarar det poängtal enligt lagen om folkpensionsindex som
fastställts för samma år.
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3.
Lag
om ändring av 21 § i barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i barnbidragslagen (796/1992) 21 § som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
21 §

21 §

Rätt att höja barnbidragen

Indexbindning

De belopp som nämns i 7 § justeras på det
Om levnadskostnaderna har stigit har statsrådet rätt att höja de i 7 § nämnda barnbidra- sätt som bestäms i lagen om folkpensionsingen högst i motsvarighet till stegringen i lev- dex (456/2001).
nadskostnaderna beräknat från april 1962.
———
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.
Eurobeloppen i 7 § i lagen motsvarar det
för 2010 fastställda poängtal som avses i lagen om folkpensionsindex (456/2001).
Den första i 21 § avsedda förhöjningen enligt lagen om folkpensionsindex görs när lagen träder i kraft.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i
kraft.
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4.
Lag
om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) en ny 26 §, i stället
för den 26 § som upphävts genom lag 693/2002, som följer:
Gällande lydelse
(upphävts)

Föreslagen lydelse
26 §
Indexbindning
De belopp som anges i 4, 5 och 13 § i lagen, med undantag av inkomstgränserna enligt 5 § 3 mom., justeras på det sätt som bestäms i lagen om folkpensionsindex
(456/2001).
———
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.
Eurobeloppen i 4, 5 och 13 § i lagen, förutom inkomstgränserna enligt 5 § 3 mom.,
motsvarar det för 2010 fastställda poängtal
som avses i lagen om folkpensionsindex
(456/2011).
Den första i 26 § avsedda förhöjningen enligt lagen om folkpensionsindex görs när lagen träder i kraft.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av
denna lag får vidtas innan lagen träder i
kraft.

