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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa lagar 
som har samband med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I propositionen föreslås att sjukförsäkrings-

lagen ändras så att sjukdagpenning, trots att 
maximitiden för sjukdagpenning har gått ut, 
kan betalas i en situation då en person åter-
vänder till arbetet och hans eller hennes tidi-
gare sjukdom återkommer och leder till ar-
betsoförmåga. En förutsättning är att sjuk-
domen återkommer efter att tiden i arbete har 
varat minst 30 dagar utan avbrott. I detta fall 
ska sjukdagpenning betalas efter självriskti-
den i en eller flera perioder för sammanlagt 
högst 50 vardagar. 

Sjukpension enligt folkpensionslagen skul-
le inte längre vara en förmån som hindrar ut-
betalningen av sjukdagpenning, utan pensio-
nen dras av från sjukdagpenningen. Det före-

slås att det på lagnivå ska föreskrivas om det 
myndighetstillstånd som krävs för föräldra-
penning vid internationell adoption. 

Dessutom föreslås det i propositionen änd-
ringar i lagen om pension för arbetstagare, 
lagen om sjömanspensioner, lagen om pen-
sion för företagare och lagen om pension för 
lantbruksföretagare. Dessa ändringar är tek-
niska. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2011 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Lagarna avses träda i kraft den 1 juli 2011. 
Den ändring av sjukförsäkringslagen som 
gäller föräldrapenningen ska träda i kraft re-
dan den 1 januari 2011. 

 
————— 
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MOTIVERING 

 
1  Nuläge 

1.1 Maximitid för sjukdagpenning 

Inledning 

Sjukdagpenningen ska trygga utkomsten 
för en person som är oförmögen att arbeta på 
grund av en kortvarig sjukdom. Sjukdagpen-
ning betalas för högst 300 vardagar (maximi-
tid). Betalningen av dagpenningen upphör 
vid utgången av kalendermånaden före den 
månad då antalet sjukdagpenningsdagar skul-
le uppgå till 300 vardagar. I maximitiden in-
räknas de vardagar under vilka en person har 
haft rätt till dagpenning under de två år som 
föregått arbetsoförmågan. Efter maximitiden 
tryggas utkomsten under arbetsoförmåga till 
följd av sjukdom genom invalidpension en-
ligt arbetspensionslagarna eller sjukpension 
enligt folkpensionslagen. 

I fråga om vissa sjukdomar varierar en per-
sons arbets- och funktionsförmåga till den 
grad att han eller hon inte kan anses helt 
oförmögen att arbeta enligt arbetspensionsla-
garna och folkpensionslagen. Detta innebär 
att rätt till pension inte uppkommer, samti-
digt som bestämmelserna om maximitiden 
för sjukdagpenning utgör ett hinder för betal-
ning av dagpenning på grund av samma 
sjukdom. 

När maximitiden har gått ut har en försäk-
rad rätt till dagpenning på nytt på grund av 
samma sjukdom först när han eller hon efter 
maximitidens utgång har varit arbetsför i 
12 månader utan avbrott. En person anses ha 

varit arbetsför utan avbrott, om dessa 12 må-
nader inte inrymmer en tid som arbetsoför-
mögen som är längre än den självrisktid som 
omfattar den dag då den försäkrade insjukna-
de och nio vardagar näst efter den. Med ar-
betsförhetstiden jämställs den tid för vilken 
den försäkrade enligt lagen om Folkpen-
sionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 
rehabiliteringspenningförmåner eller arbets-
pensionslagarna har fått rehabiliteringspen-
ning, partiell rehabiliteringspenning eller re-
habiliteringspenning som betalas som rehabi-
literingsunderstöd eller ersättning för in-
komstbortfall med stöd av bestämmelserna 
om rehabilitering i lagen om olycksfallsför-
säkring, trafikförsäkringslagen eller lagen om 
skada, ådragen i militärtjänst, eller den tid 
den försäkrade har varit arbetslös arbetssö-
kande vid arbets- och näringsbyrån eller del-
tagit i en åtgärd enligt lagen om offentlig ar-
betskraftsservice eller bedrivit frivilliga stu-
dier. Med arbetsförhetstiden jämställs också 
den tid en försäkrad är berättigad till en för-
mån enligt lagen om utkomstskydd för ar-
betslösa, om ansökan om invalid- eller sjuk-
pension är anhängig eller har avslagits. 

En försäkrad har rätt till sjukdagpenning 
trots att maximitiden har gått ut, om han eller 
hon blir arbetsoförmögen till följd av en ny 
sjukdom. Som ny sjukdom betraktas en sjuk-
dom som inte har orsakat arbetsoförmåga 
under den förra maximitiden och som inte 
kan anses hänföra sig till den tidigare arbets-
oförmågan. 

Bristen på sporrande effekter i det nuva-
rande systemet utgör också ett problem. En 
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partiellt arbetsför arbetssökande som har fått 
sjukdagpenning under maximitiden, är inte 
berättigad till sjukdagpenning om en gammal 
sjukdom återkommer innan han eller hon har 
arbetat i 12 månader utan avbrott. I motsva-
rande situation är arbetsgivaren inte heller 
berättigad till sjukförsäkringsersättning under 
lönebetalningstiden. Den ekonomiska risken 
för arbetsgivaren i samband med anställning 
av en person som har fått sjukdagpenning 
kan de facto utgöra ett hinder för sysselsätt-
ning. 
 
Samordning 

Om en försäkrad beviljas sjukpension en-
ligt folkpensionslagen eller invalidpension 
enligt lagen om pension för arbetstagare för 
samma tid som sjukdagpenningen, ska sjuk-
dagpenningen samordnas med sjuk- eller in-
validpensionen. Bestämmelserna om sam-
ordning skiljer sig från varandra när det gäll-
er sjukdagpenning och invalidpension enligt 
lagen om pension för arbetstagare och sjuk-
dagpenning och sjukpension enligt folkpen-
sionslagen. De situationer då samordning ska 
tillämpas är invecklade och svåra att förstå 
för förmånstagaren. 
 
Samordning av sjukdagpenning och arbets-
pension 

Bestämmelser om förhållandet mellan 
sjukdagpenningen och invalidpension enligt 
arbetspensionslagarna ingår i 12 kap. 3 § i 
sjukförsäkringslagen. Folkpensionsanstalten 
fastställer primärtiden för sjukdagpenningen 
för fastställande av begynnelsetidpunkten för 
full invalidpension enligt arbetspensionsla-
garna. Primärtiden för sjukdagpenningen är 
en tidsperiod som omfattar de 150 första da-
garna av maximitiden för sjukdagpenning en-
ligt 8 kap. 8 §, samt de därpå följande fem 
fulla kalendermånaderna. Primärtiden utgår 
dock redan i slutet av den fjärde kalendermå-
naden, om även maximitiden för sjukdag-
penning som betalas utan avbrott utgår då. 

Den försäkrade har under primärtiden för 
sjukdagpenningen rätt till full sjukdagpen-
ning, även om han eller hon enligt arbetspen-
sionslagarna hade rätt till full invalidpension. 
Efter primärtiden betalas sjukdagpenningen 

endast till den del den överstiger beloppet av 
den pension som betalas för samma tid. 

Enligt arbetspensionslagarna börjar full in-
validpension tidigast från ingången av måna-
den efter den under vilken den i 12 kap. 3 § i 
sjukförsäkringslagen avsedda primärtiden för 
dagpenningen utgår. Full invalidpension kan 
dock undantagsvis beviljas utan att 
primärtiden tillämpas, om pensionsansökan 
har gjorts innan Folkpensionsanstalten har 
fastställt primärtiden för sjukdagpenningen 
och det före utgången av den andra kalen-
dermånaden som följer på pensionsansökan 
inte har beviljats sådan dagpenning som ska 
betalas för minst en månad utan avbrott och 
som hänför sig till tiden efter arbetsoförmå-
gans början eller om dagpenningsansökan 
har avslagits. 

Beviljas full invalidpension retroaktivt ef-
ter primärtiden och har för samma tid beta-
lats dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, 
betalas invalidpensionen till sjukförsäkrings-
fonden till den del pensionen motsvarar be-
loppet av den dagpenning enligt sjukförsäk-
ringslagen som har betalats för samma tid. 
Beviljas invalidpension retroaktivt utan att 
primärtiden tillämpas och har för samma tid 
utbetalats dagpenning enligt sjukförsäkrings-
lagen, betalas invalidpension för denna tid 
till den del dess belopp överstiger beloppet 
av dagpenningen. 
 
Samordning av sjukdagpenning och folkpen-
sion 

Sjukpension enligt folkpensionslagen be-
viljas i regel tidigast från ingången av måna-
den efter den under vilken maximitiden för 
sjukdagpenning utgår. Om en försäkrad inte 
har rätt till sjukdagpenning, fastställs en kal-
kylerad maximitid för sjukdagpenningen för 
fastställandet av den tidpunkt då sjukpensio-
nen börjar. Sjukpension enligt folkpensions-
lagen kan dock beviljas utan föregående 
maximitid för sjukdagpenningen, om perso-
nen har beviljats invalidpension enligt ar-
betspensionslagarna. Sjukpension enligt 
folkpensionslagen beviljas då från samma 
tidpunkt som arbetspensionen. 

Enligt 8 kap. 6 § 1 mom. 7 punkten i sjuk-
försäkringslagen har en försäkrad som får 
sjukpension som beviljats med stöd av 12 § 
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1 mom. i folkpensionslagen inte rätt till sjuk-
dagpenning. Beviljande av sjukpension enligt 
folkpensionslagen hindrar att sjukdagpenning 
utbetalas för samma tid. Om sjukdagpenning 
har betalats för samma tid, upphör dagpen-
ningen vid den tidpunkt då pensionen börjar. 

Enligt 70 § i folkpensionslagen ska en ret-
roaktivt beviljad folkpension innehållas för 
Folkpensionsanstalten till den del som mot-
svarar den förmån som Folkpensionsanstal-
ten har betalat ut, om Folkpensionsanstalten 
beviljar folkpension retroaktivt för samma tid 
för vilken förmånstagaren har fått sjukdag-
penning enligt sjukförsäkringslagen. När 
sjukdagpenningen upphör vid den tidpunkt 
när sjukpension enligt folkpensionslagen bör-
jar, återkrävs den dagpenning som betalats 
till ett för stort belopp retoraktivt av den be-
viljade pensionen. 

Om sjukdagpenning beviljas för 
50 tilläggsdagar efter maximitiden och sjuk-
pension enligt folkpensionslagen beviljas för 
samma tid, ska sjukdagpenningen enligt nu-
varande bestämmelser upphöra. Så är fallet 
för närvarande också i sådana fall då folk-
pension, utan att bestämmelserna om maxi-
mitid tillämpas, beviljas från samma tidpunkt 
som invalidpension enligt arbetspensionsla-
garna och det har betalats sjukdagpenning för 
samma tid. 
 
1.2 Föräldrapenning för adoptivföräld-

rar vid internationell adoption 

Enligt 2 kap. 1 § 6 mom. i statsrådets för-
ordning om verkställighet av sjukförsäkrings-
lagen (1335/2004) ska en adoptivförälder 
som ansöker om föräldrapenning eller parti-
ell föräldrapenning förete ett av kommunens 
socialvårdsorgan eller en i 17 § 2 mom. i ad-
optionslagen (153/1985) avsedd adoptions-
byrå utfärdat intyg över att barnet tagits i 
vård. 

Rätten till föräldrapenning uppstår då bar-
net har tagits i adoptantens vård på det sätt 
som avses i adoptionslagen. Förutsättningen 
är då att barnets placering i familjen sker i 
adoptionssyfte och att fastställandet av adop-
tionen föregåtts av det förfarande som nämns 
i lagen. Fastställandet av adoptionen föregås 
av en obligatorisk adoptionsrådgivning som 
ges av kommunernas socialvårdsorgan eller 

av en adoptionsbyrå. Under adoptionsrådgiv-
ningen utreds om de förutsättningar för adop-
tion som avses i lagen föreligger. Om förut-
sättningar för adoption anses föreligga place-
rar den som gett adoptionsrådgivning barnet 
hos adoptanten. 

Vid internationell adoption förutsätts att 
adoptanten förutom att delta i adoptionsråd-
givning också anlitar internationell adop-
tionstjänst och att nämnden för adoptions-
ärenden beviljar ett sådant tillstånd för adop-
tion som avses i 25 § 1 mom. i adoptionsla-
gen. Vid internationella adoptioner placerar 
det utländska adoptionstjänstorganet barnet 
hos adoptanten i den stat där barnets bo-
ningsort är belägen. I regel fastställs adoptio-
nen också i barnets födelseland. En adoption 
som skett i en främmande stat, och för vilken 
det måste finnas ett tillstånd av nämnden, är 
utan särskilda åtgärder giltig i Finland, om 
tillståndet har beviljats. Genom tillståndsför-
farandet övervakar man att de förutsättningar 
för adoption som avses i lagen föreligger och 
att den internationella adoptionstjänst som 
avses i lagen har givits. I och med att det vid 
internationell adoption krävs ett tillstånd av 
nämnden för adoptionsärenden kan man sä-
kerställa att föräldrapenning endast betalas i 
sådana situationer då de förutsättningar för 
adoption som avses i lagen föreligger och då 
sådan adoptionstjänst som avses i lagen har 
givits. 
 
2  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

2.1 Maximitid för sjukdagpenning 

Inledning 

När det gäller maximitiden har man efter-
lyst flexibilitet i synnerhet i sådana situatio-
ner där den försäkrade återvänder till arbetet 
efter att han eller hon betalts sjukdagpenning 
och sjukdomen tidvis återkommer och orsa-
kar korta arbetsoförmögenhetsperioder. I syf-
te att rätta till de problem som beskrivs före-
slås att sjukförsäkringslagen ändras så att rätt 
till dagpenning uppkommer oavsett att max-
imitiden har gått ut, om tiden i arbete uppgår 
till minst 30 dagar utan avbrott och samma 
sjukdom därefter orsakar arbetsoförmåga. I 
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en sådan situation skulle en lindrigare be-
stämmelse sporra och stödja inträde i arbets-
livet, minska arbetsgivarens ekonomiska risk 
och eliminera osäkerheten för att personer 
som försöker komma in på arbetsmarknaden 
eventuellt missgynnas. Med tid i arbete avses 
lönearbete och företagsverksamhet och med 
dagar avses kalenderdagar, vilket betyder att 
de inbegriper söndagar, helgdagar eller helg-
dagar som infaller på en vardag. Med kravet 
på att tiden i arbete ska ha fortgått utan av-
brott avses en tid i arbete på 30 dagar som 
endast avbryts av ovan nämnda regelbundna 
eller därmed jämförbara veckoledigheter. 
Den föreslagna ändringen inverkar inte på 
rätten till sjukdagpenning för personer som 
t.ex. studerar, är arbetslösa, sköter sin egen 
ekonomi utan att förvärsarbeta eller är pen-
sionerade. Deras rätt till sjukdagpenning 
kvarstår oförändrad. I fråga om dessa perso-
ner börjar rätten till dagpenning på nytt på 
grund av samma sjukdom först när han eller 
hon efter maximitidens utgång har varit ar-
betsför i 12 månader utan avbrott. 

Avsikten är att sjukdagpenningens karaktär 
av en ersättning för inkomstbortfall föranlett 
av kortvarig sjukdom ska kvarstå. Inkomst-
bortfall som föranleds av långvarig sjukdom 
ersätts genom sjuk- eller invalidpension. Om 
en arbetstagare insjuknar på nytt i samma 
sjukdom och detta leder till arbetsoförmåga 
enligt arbetspensionslagarna, ska arbetstaga-
ren beviljas invalidpension. I dessa fall har 
primärtiden enligt sjukförsäkringslagen fast-
ställts. Om arbetsoförmågan enligt arbets-
pensionlagarna börjar först när sjukdomen 
återkommit kan invalidpension inte beviljas 
från ingången av månaden efter den under 
vilken den fastslagna primärtiden utgår. Av 
denna orsak föreslås att det till 41 § 2 mom. i 
lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 
fogas en ny 3 punkt, enligt vilken invalidpen-
sion beviljas från ingången av månaden efter 
den under vilken arbetsoförmågan började, 
om arbetsoförmågan inträder efter utgången 
av primärtiden för sjukdagpenningen och ar-
betstagaren har beviljats dagpenning enligt 
8 kap. 9 § 5 mom. för tiden efter arbetsoför-
mågans början. Motsvarande ändring föreslås 
i 41 § 2 mom. i lagen om sjömanspensioner 
(1290/2006), 38 § 2 mom. i lagen om pen-
sion för företagare (1272/2006) och i 52 § 

2 mom. i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare (1280/2006). 

Det föreslås att dagpenning efter den själv-
risktid som avses i sjukförsäkringslagen ska 
betalas i en eller flera perioder för högst 50 
vardagar. Antalet motsvarar i stort sett det 
antal dagar under vilka det enligt kollektivav-
talen för den privata branschen kan betalas 
arbetstagare lön för sjukdomstid då anställ-
ningsförhållandet varat tio år. 

Huruvida en försäkrad är arbetsför utan av-
brott och har rätt att på nytt få sjukdagpen-
ning på grund av samma sjukdom bedöms i 
övrigt på samma sätt som hittills. Om sjuk-
dagpenning beviljas efter utgången av maxi-
mitiden på grund av samma sjukdom för 
högst 50 dagar, har den försäkrade rätt att på 
nytt få sjukdagpenning för samma sjukdom 
först när han eller hon efter detta har varit ar-
betsför i 12 månader utan avbrott. 
 
Samordning av sjukdagpenning och arbets-
pension 

Om en försäkrad beviljas invalidpension 
enligt arbetspensionslagarna retroaktivt för 
samma tid som dagpenning har beviljats för 
högst 50 dagar efter det att maximitiden gått 
ut, tillämpas vid samordningen av invalid-
pensionen och sjukdagpenningen den be-
stämmelse i 43 § 3 mom. i lagen om pension 
för arbetstagare, enligt vilken invalidpension 
för denna tid betalas till den del dess belopp 
överstiger beloppet av dagpenningen. Mot-
svarande bestämmelse ingår i 43 § 3 mom. i 
lagen om sjömanspensioner, 40 § 3 mom. i 
lagen om pension för företagare och 53 § 
3 mom. i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare. 
 
Samordning av sjukdagpenning och folkpen-
sion 

Om en försäkrad beviljas sjukpension en-
ligt folkpensionslagen för samma tid som han 
eller hon beviljats sjukdagpenning enligt 
8 kap. 9 § 5 mom. i sjukförsäkringslagen för 
högst 50 vardagar, skulle sjukdagpenningen 
enligt de nuvarande bestämmelserna om 
samordning upphöra när pensionen beviljas. I 
sådana fall skulle beviljandet av sjukdagpen-
ning för tilläggsdagar efter det att maximiti-
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den gått ut förlora sin betydelse. Därför före-
slås att sjukförsäkringslagen ändras så att 
sjukpension enligt folkpensionslagen inte 
längre ska vara en förmån som hindrar utbe-
talningen av sjukdagpenning, utan att pen-
sionen ska dras av från dagpenningen. Sam-
ma bestämmelse ska tillämpas också på så-
dana situationer där sjukpension enligt folk-
pensionslagen beviljas i enlighet med arbets-
pensionsanstaltens pensionsbeslut utan att 
maximitiden för sjukdagpenningen tillämpas. 
Folkpensionsanstalten ska med stöd av 70 § i 
folkpensionslagen ha rätt att kräva tillbaka 
sjukdagpenning som betalats till för stort be-
lopp retroaktivt från den utbetalade pensio-
nen. 

Om en ny sjukdom orsakar arbetsoförmå-
ga, ska dagpenning på samma sätt som för 
närvarande betalas efter självrisktiden, utan 
hinder av maximitiden. 
 
2.2 Föräldrapenning för adoptivföräld-

rar vid internationell adoption 

I grundlagen anges vilka frågor som ska 
regleras i lag samt på vilka grunder det kan 
föreskrivas om rättigheter och skyldigheter 
på lägre nivå än lag. Genom lag ska det dock 
utfärdas bestämmelser om grunderna för in-
dividens rättigheter och skyldigheter. Frågan 
om förutsättningarna för erhållande av för-
äldrapenning gäller grunden för individens 
rättsliga ställning, och det är inte tillräckligt 
om detta endast regleras genom förordning. 
Av denna orsak föreslås att det i sjukförsäk-
ringslagen tas in bestämmelser som motsva-
rar 3 och 3 a § i lagen om moderskapsunder-
stöd (477/1993). Enligt bestämmelsen ska 
föräldrapenning beviljas när ett barn har ta-
gits i adoptantens vård och det företes ett in-
tyg över detta som getts av den som tillhan-
dahåller adoptionsrådgivning eller interna-
tionell adoptionstjänst och som avses i adop-
tionslagen. Vid internationell adoption förut-
sätter erhållande av understöd dessutom att 
adoptivföräldern eller adoptanten har bevil-
jats ett sådant tillstånd av nämnden för adop-
tionsärenden som avses i 25 § 1 mom. i ad-
optionslagen. Behovet av att klargöra be-
stämmelserna så att de motsvarar den rådan-
de praxisen föranleds av ett beslut som getts 
av en besvärsinstans. 

3  Proposi t ionens ekonomiska kon-
sekvenser 

Antalet försäkrade som erhåller sjukdag-
penning under maximitiden och som åter-
vänder till arbetet uppskattas uppgå till ca 1 
500 personer årligen. Reformen beräknas öka 
dagpenningsutgifterna med 2,3 miljoner euro 
år 2011 och 4,5 miljoner euro på årsnivå, 
som enligt förslaget ska finansieras med ar-
betsgivarnas, löntagarnas och företagarnas 
försäkringspremier och försäkringsavgifter. 
Försäkringspremierna och försäkringsavgif-
terna bör höjas med uppskattningsvis 0,002 
procentenheter år 2011 och med 0,003 pro-
centenheter under de följande åren på grund 
av reformen. 

Reformen sänker pensionsutgifterna och 
utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa i 
sådana situationer där personens maximitid 
har gått ut och personens utkomst för närva-
rande tryggas genom pensionssystemet eller 
systemet med utkomstskydd för arbetslösa. 
Konsekvenserna väntas dock bli ringa. 
 
4  Beredningen av proposit ionen 

Statsrådet tillsatte i juni 2007 en kommitté 
med uppgift att bereda en reform av den so-
ciala tryggheten. Regeringens proposition 
grundar sig på kommitténs förslag till för-
bättrande av förutsättningarna för sysselsätt-
ning av personer som är svåra att sysselsätta 
och partiellt arbetsföra. Propositionen över-
ensstämmer med kommitténs förslag. 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet i samarbete med Folk-
pensionsanstalten och Pensionsskyddscentra-
len. Centrala arbetsmarknadsorganisationer 
har hörts om propositionen och deras åsikter 
har i mån av möjlighet beaktats. 
 
5  Samband med andra proposi t io-

ner 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2011 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

Riksdagen har godkänt en lagändring som 
gäller ändring av 8 kap. 6 § 1 mom. i sjukför-
säkringslagen (708/2010). Ändringen träder i 
kraft den 1 mars 2011. 
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6  Ikraft trädande 

Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 
2011. Den ändring som gäller 9 kap. 11 § i 
sjukförsäkringslagen föreslås träda i kraft re-
dan den 1 januari 2011. 

Lagarna tillämpas när arbetsoförmågan 
som avses i 8 kap. 9 § inträder den 1 juli 
2011 eller därefter. 
 

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

1. 

Lag 

om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 8 kap. 6 § 1 mom. 7 punkten, samt 
fogas till 8 kap. 9 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag 1201/2009, ett nytt 5 mom. 

och till 9 kap. 11 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag 1342/2006, ett nytt 3 mom., som 
följer: 
 

8 kap. 

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpen-
ning 

9 § 

Sjukdagpenning efter maximitiden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av 1 mom. har en försäkrad 

rätt till sjukdagpenning på grund av samma 
sjukdom efter det att maximitiden gått ut, om 
han eller hon återvänder till förvärvsarbete 
och sjukdomen återkommer efter att tiden i 
arbete har varat minst 30 dagar utan avbrott. 
Då betalas sjukdagpenning med tillämpning 

av de självrisktider som avses i 7 § i detta 
kapitel i en eller flera perioder för samman-
lagt högst 50 vardagar. 
 

9 kap. 

Föräldradagpenningar 

11 § 

Föräldra- och faderskapspenning för adop-
tivföräldrar 

— — — — — — — — — — — — — —  
En förutsättning för föräldrapenning eller 

partiell föräldrapenning för adoptivföräldrar 
är att adoptivföräldern företer ett sådant intyg 
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över att barnet tagits i vård som getts av den 
som tillhandahåller adoptionsrådgivning eller 
internationell adoptionstjänst och som avses i 
adoptionslagen (153/1985). Vid internatio-
nell adoption förutsätter erhållande av föräld-
rapenning eller partiell föräldrapenning att 
adoptivföräldern eller adoptanten har bevil-
jats ett sådant tillstånd av nämnden för adop-
tionsärenden som avses i 25 § 1 mom. i ad-
optionslagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 
Lagens 9 kap. 11 § 3 mom. träder i kraft 

redan den          20  . 
Lagen tillämpas på sjukdagpenning när ar-

betsoförmågan som avses i 8 kap. 9 § inträ-
der den 1 juli 2011 eller därefter. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

 
————— 
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2. 

Lag 

om ändring av 41 § i lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 41 § 2 mom. som följer: 

 
41 § 

Begynnelsetidpunkten för full invalidpension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension börjar dock från in-

gången av månaden efter den under vilken 
arbetsoförmågan började, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen och det före utgången 
av den andra kalendermånaden som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan 
dagpenning som ska betalas för minst en må-
nad utan avbrott och som hänför sig till tiden 
efter arbetsoförmågans början, 

2) dagpenningsansökan som hänför sig till 
tiden efter arbetsoförmågans början har av-
slagits och arbetstagaren inte har beviljats 
sådan dagpenning som ska betalas för minst 
en månad utan avbrott och som hänför sig till 
tiden efter avslaget, eller 

3) arbetsoförmågan inträder efter utgången 
av primärtiden för sjukdagpenningen och ar-
betstagaren har beviljats sjukdagpenning en-
ligt 8 kap. 9 § 5 mom. i sjukförsäkringslagen 
för tiden efter arbetsoförmågans början. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den           20  . 

 
————— 
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3. 

Lag 

om ändring av 41 § i lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 41 § 2 mom. som följer: 

 
41 § 

Begynnelsetidpunkten för full invalidpension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension börjar dock från in-

gången av månaden efter den under vilken 
arbetsoförmågan började, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen och det före utgången 
av den andra kalendermånaden som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan 
dagpenning som ska betalas för minst en må-
nad utan avbrott och som hänför sig till tiden 
efter arbetsoförmågans början, 

2) dagpenningsansökan som hänför sig till 
tiden efter arbetsoförmågans början har av-
slagits och arbetstagaren inte har beviljats 
sådan dagpenning som ska betalas för minst 
en månad utan avbrott och som hänför sig till 
tiden efter avslaget, eller 

3) arbetsoförmågan inträder efter utgången 
av primärtiden för sjukdagpenningen och ar-
betstagaren har beviljats sjukdagpenning en-
ligt 8 kap. 9 § 5 mom. i sjukförsäkringslagen 
för tiden efter arbetsoförmågans början. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

 
————— 
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4. 

Lag 

om ändring av 38 § i lagen om pension för företagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 38 § 2 mom. som följer: 

 
38 § 

Begynnelsetidpunkten för full invalidpension  

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension börjar dock från in-

gången av månaden efter den under vilken 
arbetsoförmågan började, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen och det före utgången 
av den andra kalendermånaden som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan 
dagpenning som ska betalas för minst en må-
nad utan avbrott och som hänför sig till tiden 
efter arbetsoförmågans början, 

2) dagpenningsansökan som hänför sig till 
tiden efter arbetsoförmågans början har av-
slagits och företagaren inte har beviljats så-
dan dagpenning som ska betalas för minst en 
månad utan avbrott och som hänför sig till ti-
den efter avslaget, eller 

3) arbetsoförmågan inträder efter utgången 
av primärtiden för sjukdagpenningen och fö-
retagaren har beviljats sjukdagpenning enligt 
8 kap. 9 § 5 mom. i sjukförsäkringslagen för 
tiden efter arbetsoförmågans början. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

 
————— 
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5. 

Lag 

om ändring av 52 § i lagen om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 52 § 2 mom. som följer: 

 
52 § 

Begynnelsetidpunkten för invalidpension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension börjar dock från in-

gången av månaden efter den under vilken 
arbetsoförmågan började, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen och det före utgången 
av den andra kalendermånaden som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan 
dagpenning som ska betalas för minst en må-
nad utan avbrott och som hänför sig till tiden 
efter arbetsoförmågans början, 

2) dagpenningsansökan som hänför sig till 
tiden efter arbetsoförmågans början har av-
slagits och lantbruksföretagaren inte har be-
viljats sådan dagpenning som ska betalas för 
minst en månad utan avbrott och som hänför 
sig till tiden efter avslaget, eller 

3) arbetsoförmågan inträder efter utgången 
av primärtiden för sjukdagpenningen och 
lantbruksföretagaren har beviljats sjukdag-
penning enligt 8 kap. 9 § 5 mom. i sjukför-
säkringslagen för tiden efter arbetsoförmå-
gans början. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 

 
————— 

 
 

Helsingfors den 15 oktober 2010 

 
 
 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Juha Rehula 
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Bilagor 
Parallelltexter 

1. 

Lag 

om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 8 kap. 6 § 1 mom. 7 punkten, samt 
fogas till 8 kap. 9 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag 1201/2009, ett nytt 5 mom. 

och till 9 kap. 11 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag 1342/2006, ett nytt 3 mom., som 
följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 kap. 

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpen-
ning 

6 § 

Förmåner som utgör hinder för sjukdagpen-
ning 

Rätt till sjukdagpenning föreligger inte för 
en försäkrad som får 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) sjukpension som beviljats med stöd av 12 
§ 1 mom. i folkpensionslagen, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(upphävs) 
 

 
 9 § 

Sjukdagpenning efter maximitiden 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utan hinder av 1 mom. har en försäkrad 

rätt till sjukdagpenning på grund av samma 
sjukdom efter det att maximitiden gått ut, om 
han eller hon återvänder till förvärvsarbete 
och sjukdomen återkommer efter att tiden i 
arbete har varat minst 30 dagar utan avbrott. 
Då betalas sjukdagpenning med tillämpning 
av de självrisktider som avses i 7 § i detta 
kapitel i en eller flera perioder för samman-
lagt högst 50 vardagar. 
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 9 kap. 

Föräldradagpenningar 

11 § 

Föräldra- och faderskapspenning för adop-
tivföräldrar 

— — — — — — — — — — — — — —  
En förutsättning för föräldrapenning eller 

partiell föräldrapenning för adoptivföräldrar 
är att adoptivföräldern företer ett sådant in-
tyg över att barnet tagits i vård som getts av 
den som tillhandahåller adoptionsrådgivning 
eller internationell adoptionstjänst och som 
avses i adoptionslagen (153/1985). Vid in-
ternationell adoption förutsätter erhållande 
av föräldrapenning eller partiell föräldra-
penning att adoptivföräldern eller adoptan-
ten har beviljats ett sådant tillstånd av 
nämnden för adoptionsärenden som avses i 
25 § 1 mom. i adoptionslagen. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den          20  . 
Lagens 9 kap. 11 § 3 mom. träder i kraft 

redan den      20  . 
Lagen tillämpas på sjukdagpenning när 

arbetsoförmågan som avses i 8 kap. 9 § in-
träder den 1 juli 2011 eller därefter. 

Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
denna lag får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
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2. 

Lag 

om ändring av 41 § i lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 41 § 2 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

41 § 

Begynnelsetidpunkten för full invalidpension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension börjar dock från in-

gången av månaden efter den under vilken 
arbetsoförmågan började, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen och det före utgången 
av den andra kalendermånaden som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan dag-
penning som skall betalas för minst en månad 
utan avbrott och som hänför sig till tiden efter 
arbetsoförmågans början, eller 

2) dagpenningsansökan som hänför sig till 
tiden efter arbetsoförmågans början har av-
slagits och arbetstagaren inte har beviljats så-
dan dagpenning som skall betalas för minst 
en månad utan avbrott och som hänför sig till 
tiden efter avslaget. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

41 § 

Begynnelsetidpunkten för full invalidpension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension börjar dock från in-

gången av månaden efter den under vilken 
arbetsoförmågan började, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen och det före utgången 
av den andra kalendermånaden som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan 
dagpenning som ska betalas för minst en må-
nad utan avbrott och som hänför sig till tiden 
efter arbetsoförmågans början,  

2) dagpenningsansökan som hänför sig till 
tiden efter arbetsoförmågans början har av-
slagits och arbetstagaren inte har beviljats 
sådan dagpenning som ska betalas för minst 
en månad utan avbrott och som hänför sig till 
tiden efter avslaget, eller 

3) arbetsoförmågan inträder efter utgång-
en av primärtiden för sjukdagpenningen och 
arbetstagaren har beviljats sjukdagpenning 
enligt 8 kap. 9 § 5 mom. i sjukförsäkringsla-
gen för tiden efter arbetsoförmågans början. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den         20  . 
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3. 

Lag 

om ändring av 41 § i lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 41 § 2 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

41 § 

Begynnelsetidpunkten för full invalidpension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension börjar dock från in-

gången av månaden efter den under vilken 
arbetsoförmågan började, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen, och det före utgången 
av den andra kalendermånaden som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan 
sjukdagpenning som skall betalas för minst 
en månad utan avbrott och som hänför sig till 
tiden efter arbetsoförmågans början, eller 

2) sjukdagpenningsansökan som gäller ti-
den efter arbetsoförmågans början har avsla-
gits, och arbetstagaren inte har beviljats sådan 
sjukdagpenning som skall betalas för minst 
en månad utan avbrott och som hänför sig till 
tiden efter avslaget. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

41 § 

Begynnelsetidpunkten för full invalidpension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension börjar dock från in-

gången av månaden efter den under vilken 
arbetsoförmågan började, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen och det före utgången 
av den andra kalendermånaden som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan 
dagpenning som ska betalas för minst en må-
nad utan avbrott och som hänför sig till tiden 
efter arbetsoförmågans början, 

2) dagpenningsansökan som hänför sig till 
tiden efter arbetsoförmågans början har av-
slagits och arbetstagaren inte har beviljats 
sådan dagpenning som ska betalas för minst 
en månad utan avbrott och som hänför sig till 
tiden efter avslaget, eller 

3) arbetsoförmågan inträder efter utgång-
en av primärtiden för sjukdagpenningen och 
arbetstagaren har beviljats sjukdagpenning 
enligt 8 kap. 9 § 5 mom. i sjukförsäkringsla-
gen för tiden efter arbetsoförmågans början. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den          20  . 
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4. 

Lag 

om ändring av 38 § i lagen om pension för företagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 38 § 2 mom. som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

38 § 

Begynnelsetidpunkten för full invalidpension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension börjar dock från in-

gången av månaden efter den under vilken 
arbetsoförmågan började, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen och det före utgången 
av den andra kalendermånaden som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan 
sjukdagpenning som skall betalas för minst 
en månad utan avbrott och som hänför sig till 
tiden efter arbetsoförmågans början, eller 

2) ansökan om sjukdagpenning som hänför 
sig till tiden efter arbetsoförmågans början 
har avslagits och företagaren inte har beviljats 
sådan sjukdagpenning som skall betalas för 
minst en månad utan avbrott och som hänför 
sig till tiden efter avslaget. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

38 § 

Begynnelsetidpunkten för full invalidpension  

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension börjar dock från in-

gången av månaden efter den under vilken 
arbetsoförmågan började, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen och det före utgången 
av den andra kalendermånaden som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan 
dagpenning som ska betalas för minst en må-
nad utan avbrott och som hänför sig till tiden 
efter arbetsoförmågans början,  

2) dagpenningsansökan som hänför sig till 
tiden efter arbetsoförmågans början har av-
slagits och företagaren inte har beviljats så-
dan dagpenning som ska betalas för minst en 
månad utan avbrott och som hänför sig till ti-
den efter avslaget, eller 

3) arbetsoförmågan inträder efter utgång-
en av primärtiden för sjukdagpenningen och 
företagaren har beviljats sjukdagpenning en-
ligt 8 kap. 9 § 5 mom. i sjukförsäkringslagen 
för tiden efter arbetsoförmågans början. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den        20  . 
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5. 

Lag 

om ändring av 52 § i lagen om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 52 § 2 mom. en ny 3 punkt 

som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

52 § 

Begynnelsetidpunkten för invalidpension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension börjar dock från in-

gången av månaden efter den under vilken 
arbetsoförmågan började, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen och det före utgången 
av den andra kalendermånaden som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan 
sjukdagpenning som skall betalas för minst 
en månad utan avbrott och som hänför sig till 
tiden efter arbetsoförmågans början, eller 

2) ansökan om sjukdagpenning som hänför 
sig till tiden efter arbetsoförmågans början 
har avslagits och lantbruksföretagaren inte 
har beviljats sådan sjukdagpenning som skall 
betalas för minst en månad utan avbrott och 
som hänför sig till tiden efter avslaget. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

52 § 

Begynnelsetidpunkten för invalidpension 

— — — — — — — — — — — — — —  
Full invalidpension börjar dock från in-

gången av månaden efter den under vilken 
arbetsoförmågan började, om 

1) pensionsansökan har gjorts innan Folk-
pensionsanstalten har fastställt primärtiden 
för sjukdagpenningen och det före utgången 
av den andra kalendermånaden som följer på 
pensionsansökan inte har beviljats sådan 
dagpenning som ska betalas för minst en må-
nad utan avbrott och som hänför sig till tiden 
efter arbetsoförmågans början,  

2) dagpenningsansökan som hänför sig till 
tiden efter arbetsoförmågans början har av-
slagits och lantbruksföretagaren inte har be-
viljats sådan dagpenning som ska betalas för 
minst en månad utan avbrott och som hänför 
sig till tiden efter avslaget, eller 

3) arbetsoförmågan inträder efter utgång-
en av primärtiden för sjukdagpenningen och 
lantbruksföretagaren har beviljats sjukdag-
penning enligt 8 kap. 9 § 5 mom. i sjukför-
säkringslagen för tiden efter arbetsoförmå-
gans början. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den       20  . 
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