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Lag
om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 8 kap. 6 § 2 mom., 11 kap. 11 och 12 §

samt 14 kap. 2 §, sådana de lyder, 8 kap. 6 § 2 mom. samt 11 kap. 11 och 12 § i lag
535/2019 och 14 kap. 2 § i lagarna 165/2005 och 1342/2016,

ändras 1 kap. 4 § 7 punkten, 7 kap. 4 § 1 mom., 9 kap., 11 kap. 1 § 4 mom. och 9 §
1 mom., 12 kap. 12 §, 14 kap. 1 § 1 mom. och 4 §, 15 kap. 4 § 1 mom., 6 § och 20 § 1
och 2 mom., 17 kap. 3 a § och 18 kap. 13 § 4 mom.,

av dem 7 kap. 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 532/2009, 11 kap. 1 § 4 mom. och 9 §
1 mom. samt 18 kap. 13 § 4 mom. sådana de lyder i lag 535/2019, 12 kap. 12 § sådan den
lyder i lag 1135/2017, 14 kap. 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 184/2016, 14 kap. 4 § så-
dan den lyder i lag 882/2019, 15 kap. 4 § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 903/2012 och
1228/2016, 15 kap. 6 § sådan den lyder i lag 1342/2016, 15 kap. 20 § 1 mom. sådant det
lyder i lag 1319/2018, 15 kap. 20 § 2 mom. sådant det lyder i lag 678/2014 och 17 kap.
3 a § sådan den lyder i lagarna 671/2011 och 535/2019, samt

fogas till 12 kap. en ny 9 a § som följer:

1 kap.

Lagens syfte och tillämpningsområde

4 §

Definitioner

I denna lag avses med
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7) föräldradagpenning särskild graviditetspenning, graviditetspenning och föräldra-
penning,

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

7 kap.

Allmänna förutsättningar för erhållande av dagpenningsförmåner

4 §

Arbetsgivares rätt till dagpenningsförmån

En dagpenningsförmån betalas till arbetsgivaren till den del den försäkrade på grundval
av ett anställningsförhållande har rätt till lön eller motsvarande ersättning för tiden för
sjukfrånvaro eller graviditets-, särskild graviditets- eller föräldraledighet och när det i an-
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ställningsvillkoren har avtalats att dagpenningsförmånen eller del av den ska betalas till
arbetsgivaren i stället för till den försäkrade. Dagpenningsförmånen betalas inte till den
försäkrade för samma tid till den del förmånen motsvarar lönen.

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

9 kap.

Föräldradagpenningar

1 §

Rätt till graviditetspenning

En försäkrad vars graviditet har varat i minst 154 dagar har rätt till graviditetspenning.

2 §

Graviditetspenningsperiod

Graviditetspenning betalas för en sammanhängande period om högst 40 vardagar
(graviditetspenningsperiod) till den blivande modern. Graviditetspenningsperioden inleds
enligt den försäkrades ansökan tidigast 30 och senast 14 vardagar före den beräknade tid-
punkten för nedkomsten. Graviditetspenningsperioden inleds dock alltid senast den första
vardagen efter att graviditeten upphört.

3 §

Rätt till särskild graviditetspenning

En försäkrad som är gravid och är i förvärvsarbete eller i eget arbete, med undantag för
arbete som utförs i det egna hushållet, har rätt till särskild graviditetspenning, om ett ke-
miskt ämne, strålning, en smittsam sjukdom eller någon annan motsvarande omständighet
som hänför sig till den försäkrades arbetsuppgifter eller arbetsförhållanden äventyrar den
försäkrades eller fostrets hälsa. Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om
när det kan bedömas att den försäkrades arbetsuppgifter eller förhållandena på arbetsplat-
sen äventyrar den försäkrades eller fostrets hälsa i ovan nämnda situationer samt om vilka
utredningar den försäkrade ska framlägga vid ansökan om särskild graviditetspenning.

En förutsättning för betalning av särskild graviditetspenning är att den försäkrade är ar-
betsför och att annat arbete inte kan ordnas för den försäkrade i enlighet med 2 kap. 3 § 2
mom. i arbetsavtalslagen (55/2001) eller 2 kap. 3 § 2 mom. i lagen om sjöarbetsavtal
(756/2011) och att den försäkrade av den orsaken måste vara borta från arbetet. Vidare för-
utsätts att den försäkrade inte heller är i något annat förvärvsarbete eller i eget arbete, med
undantag för arbete som utförs i det egna hushållet.

4 §

Särskild graviditetspenningsperiod

Särskild graviditetspenning betalas för den tid under vilken en försäkrad är förhindrad
att utföra sitt arbete på grund av en riskfaktor som hänför sig till den försäkrades arbets-
uppgifter eller arbetsförhållanden, dock högst tills den försäkrades rätt till graviditetspen-
ning uppkommer. Om graviditeten avbryts innan graviditetspenningsperioden börjar, be-
talas särskild graviditetspenning tills avbrottet sker.

Om arbetsgivaren för en försäkrad som är berättigad till särskild graviditetspenning
ordnar annat arbete på det sätt som avses i 2 kap. 3 § 2 mom. i arbetsavtalslagen eller
2 kap. 3 § 2 mom. i lagen om sjöarbetsavtal under tiden för den särskilda graviditetspen-
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ningsperioden och om detta arbete inte äventyrar den försäkrades eller fostrets hälsa på det
sätt som avses i 3 § 1 mom. i detta kapitel, betalas inte särskild graviditetspenning för ar-
betsdagarna. För arbetsdagar betalas särskild graviditetspenning inte heller till en försäk-
rad som under tiden för den särskilda graviditetspenningsperioden utför eget arbete, med
undantag för arbete som utförs i det egna hushållet.

5 §

Rätt till föräldrapenning

Rätt till föräldrapenning har en sådan förälder som är barnets vårdnadshavare.
Rätt till föräldrapenning har också under högst fyra månaders tid från barnets födelse

en försäkrad som har erkänt föräldraskapet i enlighet med moderskapslagen (253/2018)
eller faderskapslagen (11/2015).

En försäkrad som adopterar ett annat barn än den egna makens barn, har rätt till föräld-
rapenning, om den försäkrade har tagit barnet i vård i adoptionssyfte och har beviljats
adoptionstillstånd i de situationer där tillstånd krävs enligt adoptionslagen (22/2012).

Om barnets till föräldrapenning berättigade föräldrar eller den ena av dem avlider, har
en sådan försäkrad som svarar för vården av barnet rätt till de outnyttjade föräldrapen-
ningsdagarna.

6 §

Antalet föräldrapenningsdagar

Föräldrapenning betalas sammanlagt för högst 320 vardagar på grundval av ett barns
födelse eller adoption.

Om fler än ett barn föds eller adoptivbarn tas i vård samtidigt, betalas ytterligare föräld-
rapenning för 84 vardagar för varje barn utöver ett. Om graviditetspenningsperioden på
grund av för tidig förlossning har börjat tidigare än 30 vardagar före den beräknade tid-
punkten för nedkomsten, betalas ytterligare föräldrapenning för så många vardagar som
graviditetspenningsperioden har börjat tidigare än 30 vardagar före den beräknade tid-
punkten för nedkomsten.

Om rätten till föräldrapenning börjar efter det att ett barn som fyllt ett år har flyttat till
Finland, betalas föräldrapenning för hälften av det antal dagar som anges i 1 och 2 mom.
Vad som föreskrivs ovan tillämpas också, om mer än ett år har förflutit sedan ett barn ut-
omlands togs i vård i adoptionssyfte när barnet flyttar till Finland.

Vardera föräldern har rätt att utnyttja hälften av det antal föräldrapenningsdagar som
avses i 1–3 mom. Om barnet bara har en enda försäkrad förälder eller den ena föräldern
inte har rätt till föräldrapenning enligt 5 § 1 mom. eller 10 § 2 mom., kan alla de föräldra-
penningsdagar som avses ovan betalas till den förälder som har rätt till föräldrapenning.
Om en förälder till följd av sjukdom eller skada är bestående eller långvarigt oförmögen
att vårda barnet, kan alla de föräldrapenningsdagar som avses ovan betalas till den andra
föräldern.

En förälders rätt att använda den andra förälderns föräldrapenningsdagar enligt 4 mom.
upphör om den andra föräldern själv får rätt till föräldrapenning. Om föräldrapenning re-
dan har betalats till den förstnämnda föräldern, har den andra föräldern rätt till föräldra-
penning endast till den del föräldrapenningsdagar återstår.

7 §

Överlåtelse av föräldrapenningsdagar

En förälder som har rätt till föräldrapenning får överlåta sammanlagt högst 63 föräldra-
penningsdagar till en försäkrad som är barnets andra förälder, barnets vårdnadshavare el-
ler den överlåtande förälderns eller den andra förälderns make. Med make jämställs en för-
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säkrad som fortgående lever med föräldern i gemensamt hushåll under äktenskapsliknan-
de förhållanden.

De ytterligare föräldrapenningsdagar som avses i 6 § 2 mom. får i sin helhet överlåtas till
en i 1 mom. avsedd försäkrad. Om antalet föräldrapenningsdagar grundar sig på 6 § 3 mom.,
får sammanlagt högst 32 föräldrapenningsdagar överlåtas till en i 1 mom. avsedd försäk-
rad. Om en förälder i enlighet med 6 § 4 mom. har rätt att använda också de föräldrapen-
ningsdagar som ingår i den andra förälderns kvot, får högst 63 av dessa föräldrapennings-
dagar överlåtas till en i 1 mom. avsedd försäkrad.

Folkpensionsanstalten ska underrättas om överlåtelsen av föräldrapenningsdagar. Med-
delandet om överlåtelse av föräldrapenningsdagar får återkallas tills de överlåtna dagarna
har använts. På överlåtna föräldrapenningsdagar tillämpas vad som annanstans i denna lag
föreskrivs om föräldrapenning.

8 §

Användning av föräldrapenningsdagar

Föräldrapenning betalas för den tid den försäkrade vårdar barnet. Föräldrapenning kan
betalas från och med barnets födelse. Till den som får graviditetspenning kan dock föräld-
rapenning betalas genast efter graviditetspenningsperiodens utgång. Föräldrapenningsda-
gar får användas tills barnet fyller två år.

Till en försäkrad som adopterar någon annans än sin makes barn kan föräldrapenning
betalas från det att barnet tas i vård tills två år har förflutit sedan barnet togs i vård. Om
det är fråga om adoption av ett barn som omhändertagits med stöd av barnskyddslagen
(417/2007) och som redan tidigare placerats i familjevård för vård utom hemmet eller om
adoption av ett barn som placerats i enskilt hem, avses med tidpunkten när barnet tagits i
vård den tidpunkt när barnet placerades hos den som ansöker om adoption med stöd av
40 § eller 81 § i barnskyddslagen.

Föräldrapenning eller graviditetspenning och föräldrapenning betalas för samma tid på
grundval av samma barn endast till en försäkrad. Med avvikelse från detta kan dock för-
äldrapenning eller graviditetspenning och föräldrapenning betalas till de försäkrade för
samma tid på grundval av samma barn för högst 18 vardagar. Om fler än ett barn föds eller
adopteras samtidigt, kan föräldrapenning eller graviditetspenning och föräldrapenning be-
talas till de försäkrade för samma tid på grundval av samma barn utöver det som anges
ovan för högst 90 vardagar för varje barn utöver ett.

Om den födande föräldern inte vårdar barnet, har en försäkrad som vårdar barnet med
avvikelse från vad som anges i 3 mom. rätt till föräldrapenning för samma tid som gravi-
ditets- och föräldrapenning betalas till den födande föräldern med stöd av 9 §, under för-
utsättning att denne inte bor i ett gemensamt hushåll med den födande föräldern i äkten-
skap eller under äktenskapsliknande förhållanden.

Om graviditeten har varat i minst 154 dagar och barnet är dödfött eller om barnet dör
senare före det fyllt två år, kan föräldrapenning betalas till vardera föräldern för högst 24
vardagar omedelbart efter barnets dödsdag. Föräldrapenning betalas dock högst för så
många dagar som det återstår föräldrapenningsdagar för föräldern. Vad som i 3 mom. fö-
reskrivs om begränsningar i betalningen av föräldrapenning tillämpas inte i de situationer
som avses i detta moment.

9 §

Rätt till föräldradagpenning enligt graviditetsskyddsdirektivet

Trots vad som föreskrivs annanstans i detta kapitel har, när graviditeten varat i minst
154 dagar, en gravid person eller en förälder som har nedkommit rätt till graviditetspen-
ning och föräldrapenning sammanhängande för minst 105 vardagar.
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10§

Hinder för erhållande av föräldradagpenning

Rätt till föräldradagpenning föreligger inte för den tid den försäkrade är i förvärvsarbete
eller i annat eget arbete, med undantag för arbete som utförs i det egna hushållet eller hel-
tidsstudier. Rätt till föräldradagpenning föreligger inte under lagstadgad semester eller an-
nan avlönad ledighet med undantag för graviditetsledighet, särskild graviditetsledighet el-
ler föräldraledighet enligt arbetsavtalslagen under vilken arbetsgivaren har rätt till en för-
mån enligt 7 kap. 4 §. Som förvärvsarbete betraktas inte en förälders verksamhet som för-
troendevald enligt 69 § i kommunallagen, med undantag för verksamhet som förtroende-
vald på hel- eller deltid enligt 80 § i den lagen. Som förvärvsarbete betraktas inte heller
verksamhet som närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) el-
ler som familjevårdare som ingått ett uppdragsavtal med kommunen enligt familjevårds-
lagen (263/2015).

Rätt till föräldradagpenning föreligger inte för den tid under vilken den försäkrade full-
gör ett fängelsestraff i ett i 4 kap. 1 § i fängelselagen avsett fängelse, med undantag för
förvandlingsstraff för böter.

11§

Betalning av partiell föräldrapenning

Trots vad som föreskrivs i 10 § 1 mom. kan partiell föräldrapenning betalas, om en för-
älder vårdar barnet på deltid och samtidigt arbetar på deltid. För erhållande av partiell för-
äldrapenning förutsätts det att föräldern har kommit överens om deltidsarbete med sin ar-
betsgivare. Partiell föräldrapenning betalas om den dagliga arbetstiden är högst fem timmar.

Till en företagare kan det betalas partiell föräldrapenning, om företagaren vårdar barnet
på deltid och den dagliga arbetstiden uppgår till högst fem timmar.

Om en förälder arbetar i flera arbetsförhållanden, eller både som anställd och företaga-
re, förutsätts för betalning av partiell föräldrapenning att den dagliga sammanlagda arbets-
tiden är högst fem timmar.

Trots vad som i 8 § 3 mom. föreskrivs om betalning av föräldrapenning för samma tid
kan partiell föräldrapenning betalas för samma dag för samma barn till de försäkrade. Vad
som i 6 § föreskrivs om antalet föräldrapenningsdagar tillämpas på föräldrapenning som
betalas enligt denna paragraf så att en partiell föräldrapenningsdag motsvarar en halv för-
äldrapenningsdag.

11 kap.

Beloppet av dagpenningsförmånerna

1 §

Beloppet av dagpenningsförmånerna enligt inkomst

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Trots vad som föreskrivs i 3 mom. är graviditetspenningens belopp och föräldrapen-

ningens belopp för de 16 första vardagarna 90 procent av trehundradelen av den försäkra-
des årsinkomst, om årsinkomsten inte överstiger 50 606 euro. På den överstigande delen
är graviditetspenningens och föräldrapenningens belopp 32,5 procent av trehundradelen
av årsinkomsten.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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9 §

Särskilda bestämmelser om föräldradagpenning

Som begynnelsetidpunkt för rätten till föräldradagpenning betraktas den dag för vilken
en förälder första gången har beviljats föräldradagpenning för samma barn. Alla föräldra-
dagpenningar som beviljas för samma barn bestäms på basis av den årsinkomst utifrån vil-
ken den första beviljade föräldradagpenningen har bestämts.

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

12 kap.

Dagpenningsförmånernas förhållande till andra förmåner

9 a §

Föräldradagpenningens förhållande till vissa andra förmåner

Från den föräldradagpenning som betalas till den försäkrade ska följande förmåner som
betalas för samma tid dras av:

1) ålderspension och förtida ålderspension enligt folkpensionslagen eller arbetspensi-
onslagarna,

2) full sjuk- eller invalidpension eller arbetslivspension enligt 12 § 1 mom. i folkpen-
sionslagen eller arbetspensionslagarna,

3) garantipension enligt lagen om garantipension,
4) rehabiliteringspenning enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsför-

måner och rehabiliteringspenningförmåner eller full rehabiliteringspenning enligt arbets-
pensionslagarna,

5) full olycksfallspension, dagpenning eller rehabiliteringspenning som beviljats på
basis av trafikförsäkringslagen, lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och
tjänstgöringsrelaterad sjukdom, lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrela-
terad sjukdom i krishanteringsuppdrag, lagen om ersättning för skada eller sjukdom som
har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete eller
lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare,

6) full olycksfallspension, dagpenning eller rehabiliteringspenning som beviljas på
grund av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom enligt lagen om olycksfall i arbetet och
om yrkessjukdomar eller lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjuk-
domar,

7) anpassningsbidrag enligt lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsleda-
möter.

Om den försäkrade får annan än full invalid- eller sjukpension eller sådan ersättning
för inkomstbortfall enligt 11 kap. 5 § som betalas på grund av annan än full arbetsoför-
måga och förmånen eller ersättningen i fråga inte har beaktats i årsinkomsten med stöd
av 11 kap. 5 § 2 mom. eller 11 kap. 6 § 5 mom., dras förmånen eller ersättningen inte av
från föräldradagpenningen. I annat fall dras delinvalidpensionen eller den ersättning för
inkomstbortfall som betalats på grund av annan än full arbetsoförmåga av från föräldra-
dagpenningen.

12 §

Avdrag av andra förmåner från sjukdagpenning, föräldradagpenning och 
specialvårdspenning

Om en månadsförmån enligt någon annan lag som betalas för samma tid dras av från
sjukdagpenningen, föräldradagpenningen eller specialvårdspenningen, ska det från dag-
penningen per vardag dras av en tjugofemtedel av den andra förmånens månadsbelopp.
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14 kap.

Ersättning för semesterkostnader och ersättning för kostnader för familjeledighet 
som orsakas av föräldraskap

1 §

Rätt till ersättning för semesterkostnader

Arbetsgivaren ersätts för de kostnader som föranleds av lagstadgad semester som en ar-
betstagare tjänar in under särskild graviditets-, graviditets- och föräldraledighet. Arbetsgi-
varen har rätt till ersättning, om arbetsgivaren enligt lag är skyldig att till arbetstagaren un-
der tiden för semester betala semesterlön eller semesterersättning för den tid som arbets-
tagaren, utan att vara i arbete, fått särskild graviditets-, graviditets- eller föräldrapenning.
Ersättning betalas också för de semesterdagar som en arbetstagare tjänat in och som ar-
betstagaren i enlighet med 27 § i semesterlagen (162/2005) har sparat för att ta ut senare
såsom sparad ledighet.

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

4 §

Rätt till ersättning för kostnader för familjeledigheter som orsakas av föräldraskap

Till arbetsgivare med kvinnliga anställda betalas en engångsersättning om 2 500 euro
för kostnaderna för familjeledigheter som orsakas av föräldraskap. Ersättningen gäller en
enskild graviditet eller adoption och en förutsättning för att den ska betalas är att gravidi-
tetspenning eller föräldrapenning för adoptivföräldrar har betalats till den anställda samt
att arbetsgivaren på basis av samma graviditet eller adoption har betalat lön enligt ett ar-
betskollektivavtal eller arbetsavtal för minst en månad under graviditetspenningsperioden
eller föräldrapenningsperioden för adoptivföräldrar. En ytterligare förutsättning är att ar-
betsavtalsförhållandet har fortgått minst tre månader innan graviditetspenningsperioden
eller föräldrapenningsperioden för adoptivföräldrar börjat och att det grundar sig på ett ar-
betsavtal som ingåtts för minst ett år. Den angivna tiden kan uppnås också på basis av två
eller flera tidsbestämda arbetsavtal som följer omedelbart på varandra. Arbetstagarens ar-
betstid ska omfatta minst 80 procent av den ordinarie arbetstiden för en heltidsanställd i
branschen när graviditetspenningsperioden eller föräldrapenningsperioden för adoptivför-
äldrar börjar. Om arbetsgivaren inte är skyldig att iaktta ett arbetskollektivavtal, ska ar-
betstiden omfatta minst 80 procent av den på lag grundade ordinarie arbetstiden enligt
3 kap. i arbetstidslagen. Vad som i denna paragraf föreskrivs om arbetskollektivavtal och
arbetsavtalsförhållanden tillämpas också på tjänstekollektivavtal och tjänsteförhållanden.

15 kap.

Verkställighet

4 §

Tidsfrister för ansökan om dagpenningsförmåner

Dagpenningsförmåner ska sökas som följer:
1) sjukdagpenning inom två månader från arbetsoförmågans början och partiell sjuk-

dagpenning, dagpenning vid smittsam sjukdom och donationsdagpenning inom två måna-
der från den dag från och med vilken sökanden önskar få förmånen,

2) specialvårdspenning inom fyra månader från den dag från och med vilken sökanden
önskar få förmånen,
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3) föräldradagpenning inom två månader från den dag från och med vilken sökanden
önskar få förmånen.

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

6 §

Ansökan om ersättning för semesterkostnader och ersättning för kostnader för 
familjeledighet som orsakas av föräldraskap

Ersättning för semesterkostnader ska sökas inom två år från ingången av den kalender-
månad för vilken ersättning söks. Ersättning för kostnader för familjeledighet som orsakas
av föräldraskap ska sökas inom två år från ingången av den graviditetspenningsperiod el-
ler föräldrapenningsperiod för adoptivföräldrar som berättigar till ersättning.

20 §

Meddelande om förändrade förhållanden

Om det i en förmånstagares förhållanden sker en förändring som påverkar rätten att få
en förmån eller minskar förmånsbeloppet, ska förmånstagaren omedelbart lämna medde-
lande till Folkpensionsanstalten om förändringen. Följande förändringar i förhållandena
ska meddelas:

1) den försäkrade börjar utföra förvärvsarbete eller eget arbete under perioden med
dagpenningsförmån,

2) den försäkrade har semester eller någon annan ledighet med lön under den beviljade
föräldrapenningsperioden,

3) rätt inträder till en sådan förmån som betalas med stöd av en annan lag och som be-
gränsar rätten till en förmån enligt denna lag eller minskar förmånen,

4) den försäkrade börjar få ersättning med stöd av en annan lag för kostnader som är
ersättningsgilla enligt denna lag,

5) den försäkrades rätt att få dagpenning upphör på grund av en begränsning som avses
i 8 kap. 5 § eller 9 kap. 10 § 2 mom. i denna lag,

6) den försäkrade flyttar från Finland,
7) en försäkring enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lant-

bruksföretagare upphör att gälla eller beloppet av den försäkrades arbetsinkomst förändras
under lönebetalningsperioden,

8) den försäkrades avtal om deltidsarbete upphör under den period för vilken partiell
sjukdagpenning beviljats, samt

9) någon annan med de i 1–8 punkten avsedda förändringarna jämförbar förändring i
de förhållanden som den försäkrade var skyldig att uppge när han eller hon ansökte om
förmånen.

Om barnets förälder ger bort sitt barn i avsikt att lämna det för adoption, ska ett i 6 §
1 mom. i socialvårdslagen avsett kommunalt organ eller en i 22 § i adoptionslagen avsedd
adoptionsbyrå avgiftsfritt meddela detta till Folkpensionsanstalten. Om man med stöd av
barnskyddslagen har omhändertagit barnet eller beslutat att skyndsamt placera barnet i fa-
miljevård eller anstaltsvård eller att ordna den vård och omsorg barnet behöver på något
annat sätt och föräldern inte vårdar barnet, ska ett i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen avsett
kommunalt organ avgiftsfritt meddela detta till Folkpensionsanstalten.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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17 kap.

Ändringssökande

3 a §

Nytt avgörande av ett ärende med anledning av beviljad annan förmån eller ersättning

Om den som får dagpenningsförmån, efter det att beslutet har meddelats, retroaktivt har
beviljats en förmån eller ersättning som med stöd av 8 kap. 6 § eller 12 kap. 1–5, 9, 9 a,
10 eller 11 § ska beaktas, kan Folkpensionsanstalten utan undanröjande av beslutet eller
samtycke av part avgöra ärendet på nytt.

Ärendet kan avgöras på nytt på det sätt som föreskrivs i 1 mom. också när den som fått
sjukvårdsersättning enligt denna lag för kostnader för psykoterapi som getts av en läkare
har fått ersättning retroaktivt för samma kostnader för rehabiliteringspsykoterapi enligt
3 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspen-
ningförmåner.

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

13 §

Statens finansieringsandel och företagares tilläggsfinansieringsandel

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Om sjukdagpenningens eller föräldradagpenningens belopp minskas på grund av sam-

ordning enligt 12 kap. eller rehabiliteringspenningen minskas på grund av samordning en-
ligt 36 § 1 mom., 37 eller 39 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner
och rehabiliteringspenningförmåner, medför denna minskning i första hand att den andel
som finansieras med försäkringsavgifter eller försäkringspremier minskar.

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

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
Om den beräknade tidpunkten för nedkomsten är före den 4 september 2022 eller om

den dag när ett adoptivbarn tas i vård är före den 31 juli 2022, tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Om barnet föds och rätten till föräldradagpen-
ning börjar före ikraftträdandet, tillämpas oberoende av den beräknade tidpunkten för ned-
komsten de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Om rätten till särskild moder-
skapspenning börjar före ikraftträdandet, tillämpas också de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet på fastställandet av särskild moderskapspenning.

De penningbelopp som anges i 11 kap. 1 § i denna lag motsvarar värdet år 2010 för den
lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare.
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