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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagstiftning om revidering av systemet med sjukdagpenning 
samt rehabilitering 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att sjuk
försäkringslagen skall ändras så att dagpen
ning på basis av sjukförsäkring endast skall 
ersätta utebliven inkomst. Detta innebär att 
minimibeloppet för dagpenning på basis av 
sjukförsäknng slopas. Dagpennmgen skall 
på samma sätt som hittills uträknas utgående 
från den vid beskattningen konstaterade ar
betsinkomsten eller genom att den försäkra
des arbetsinkomster, på hans ansökan och 
under förutsättningar som anges i lagen, up
pskattas på ett sätt som avviker från beskat
tningen. Om det inte finns någon i beskat
tningen konstaterad arbetsinkomst eller om 
arbetsinkomsten inte kan uppskattas på den 
försäkrades ansökan, betalas ingen dagpenn
ing. För arbetslösa skall dock rätten att få 
sjukdagl?ennin~ eller rehabiliteringspennin~ 
enligt mvån pa arbetslöshetsskyddet kvarsta 
i vissa fall. studiestöd eller vuxen
studiepenning enligt lagen om studiestöd 
skall utgöra ett hinder för rätten till dagpen
ning på basis av sjukförsäkring. En värnplik
tig eller en civiltjänstgörare skall under 
tjänstgöringstiden inte ha rätt till dagpenning 
på basis av sjukförsäkring. En förutsättning 
för att en person skall få dagpenning är att 
hans årsinkomst uppgår till 5 000 mark. Den 
omständigheten att minimibeloppet för dag
penningen slopas eller att det stadgas en 
undre gräns för arbetsinkomsten berör inte 
moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapen
ningen, som till sitt belopp motsvarar minst 
basdelen av stödet för hemvård av barn så
dant det har föreslagit bli ändrat vid ingång
en av 1996. Dessutom föreslås det att de 
inkomstgränser och procentandelar som in
går i schemat för uträkning av dagpenningen 
skall ändras så att för arbetsinkomster på 
högst 130 000 mk skall dagpenningen vara 
70 % och för arbetsinkomster som är högre 
än detta, men dock högst 200 000 mk, skall 

351251K 

av den andel som överstiger 130 000 mk be
aktas 40 % och av den andel som överstiger 
200 000 mk beaktas 25 %. 

Det föreslås att motsvarande förfarande 
angående ersättning för utebliven arbetsin
komst skall tillämpas också vid bestämman
de av rehabiliteringspenning. Det föreslås att 
stadgandena om rehabiliteringsfenningens 
mimmibelopp skall upphävas. Til en handi
kappad som genomgar yrkesinriktad utbild
ning skall betalas rehabiliteringspenning som 
bestäms på basis studiepenningens nivå. Den 
rehabiliteringspenning som betalas för vänte
tiden mellan rehabiliteringsbeslutet och reha
biliteringens början samt för tiden mellan 
rehabiliteringsperioder skall sänkas med 
20 %. Det föreslås att lagen om rehabilite
ring som ordnas av folkpensionsanstalten 
skall ändras så att möjligheten att få ränte
fritt lån som beviljas som näringsstöd sopas 
ur systemet med yrkesinriktad rehabilitering. 
Det föreslås att till stadgandet om medicinsk 
rehabilitering för gravt handikappade som är 
över 16 år skall fogas ett bemyndigande att 
genom förordning bestämma om den årliga 
maximala rehabiliteringen. Dessutom skall 
för ersättning för resekostnader som föran
leds av rehabiliteringen stadgas samma 
självriskandelar som gäller för resekostnader 
enligt sjukförsäkringslagen. 

Det föreslås ytterligare att det stiftas en 
lag om beaktande av arbetstagares pension
savgift och arbetslöshetsförsäkringsavgift i 
fråga om vissa da~penningar. Enligt denna 
lag skall för 1996 1 de dagpenningsbaserade 
förmåner som uträknas på basis av lönen be
aktas att arbetstagares arbetspensionsavgift 
och arbetslöshetsförsäkringsavgift sänker 
förtjänstnivån med 4,5 %. 

Lagändringarna, som sammanhänger med 
bud~etförslaget för 1996, avses träda i kraft 
vid mgången av 1996. 
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l. Inledning 

Enligt regeringsprogrammet ut~ör social
och hälsovårdstjänsterna, den till mkomster
na bundna sociala tryggheten samt minimit
ryggbeten kärnan i välfärdssamhället. Tryg
gandet av dem kräver betydande strukturella 
forändringar och gallring av utgifterna inom 
social- och hälsoskyddet De sociala förmå
nerna, klientavgifterna, ökningen av for
värvsinkomsterna samt beskattningen skall 
utgöra en helhet som sporrar till arbete och 
studier samt forhindrar uppkomsten av situa
tioner där arbete inte verkar meningsfullt. 
stödsystemen skall utvecklas så att arbete 
alltid förbättrar den ekonomiska situationen. 
Samtidigt skall formånssystemet inom mini
mitrygglieten göras klarare. Syftet med den
na regeringsproposition är att for sin del 
bidra till att forverkliga denna målsättning. 

Regeringens avsikt är att stöda arbetets 
lönsamhet när olika sociala förmåner be
stäms. Syftet med de förmåner av dagpen
ningstyp som betalas av folkpensionsanstal
ten är att kompensera inkomstbortfall som 
uppstår på grund av kortvarig sjukdom. En
ligt det forslag som ingår 1 propositionen 
skall förmåner av da~penningstyp utbetalas 
enligt ersättningsprincipen när den forsäkra
de har drabbats av faktiskt inkomstbortfall. 
Detta innebär att systemet med minimirlag
penning skall slopas, frånsett när det gäller 
moderskaps-, faderskaps- och föräldrapen
ningen. I syfte att förhmdra onödiga foränd
ringar i familjens ekonomi har det ansetts 
motiverat att binda dessa sistnämnda formå
ner till beloppet av basdelen för stödet for 
hemvård av barn. Ett sådant forfarande föl
jer också bättre forsäkringsprincipen, eme
dan socialskyddsavgifter har betalts ur ar
betsinkomsterna. Genom att sjukforsäkrings
dagpenningen binds till den vid beskattning
en konstaterade arbetsinkomsten säkerställs 
också att man anmäler sina arbetsinkomster 
på behörigt sätt vid beskattningen. 

De studerandes utkomstskydd har primärt 
ordnats genom studiestödssystemet staten 
svara för de värnpliktigas utkomst, inklusive 
sjukvård, under den tid de utfor sin bevä
rmgstjänst. Olycksfall som har inträffat un
der tjänstgöringstiden och sjukdomar som 
har framträtt under denna ttd omfattas av 
lagen om olycksfall i militärtjänst. Ersätt
ning for den nedsättning av arbetsförmågan 
som tjänstgöringen orsakat skall med stöd av 
nämnda lag betalas for tiden efter befrielsen 

från tjänstgöring. Hemmavarande mödrar 
har medvetet valt sin livssituation när de har 
stannat utanfor arbetsmarknaden. Utkomst
skyddet for närstående- och familjevårdare 
som utfor vårdarbete hemma har ordnats 
genom en särskild lagstiftning om närståen
de- och familjevårdare. En kortvarig sjuk
dom fororsakar inte nödvändigtvis ut
komstbortfall, om sjukvårdstjänsterna och de 
avgifter som uppbärs for dem är rätt dimen
sionerade. Med tanke på systemet kan det 
inte anses vara ändamålsenligt att en persons 
ställning forbättras på grund av att han in
sjuknat, i relation till vad den var tidigare. 

I syfte att trygga möjligheterna att finans
iera socialskyddet är det meningen att allt
jämt följa principen att de olika formånerna 
skall samordnas så väl som möjligt och att 
det skall säkerställas att överlappande utbe
talningar av förmåner inte sker. 

Propositionen utgör en del av en helhet 
genom vilken socialskyddets nivå i större 
grad än tidigare skall motsvara det faktiska 
förtjänst- och inkomstbortfallet. Förmånerna 
av dagpennin~styp är primära i forhållande 
till arbetspenstonen. Förutsättningen för det
ta är att dagpenningen står i rätt proportion 
till arbetspensionen. I propositionen ingår 
därfor också forslag till hur dag- och rehabi
literingspenningens nivå skall anpassas till 
den reform av arbetspensionssystemet som 
avses träda i kraft vtd ingången av 1996 
samt till de ändringar som behövs for en 
samordning av sjukdagpenningen, rehabilite
ringspenningen och invalidpensionen. 

2. Nuläget och de föreslagna 
ändringarna 

2.1. SjukfOrsäkringslagen 

Enli~ sjukförsäkringslagen (364/63) har 
en i Fmland bosatt 16-64 årig forsäkrad som 
på grund av sjukdom är oförmögen att ut
föra sitt sedvanliga eller därmed nära järn
forbart arbete rätt till sjukdagpenning. Dag
penning betalas såväl till sådana forsäkrade 
som är anställda i arbets- eller tjänsteforhål
lande hos någon annan som till sådana som 
utfor eget arbete. Också studerande och s.k. 
hemmavarande mödrar och fäder kan fä 
dagpenning. Förutsättningen är att de forsäk
rade inte utan egen forskyllan har varit utan 
eget eller annans arbete. 

Rätten till sjukdagpenning inträder när 
sjukdomen har pågått under nio arbetsdagars 
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tid, den dag då arbetsoförmågan inträdde 
icke medräknad (självrisktid). Dagpenning 
betalas högst till utgången av kalendermåna
den före den månad under vilken antalet 
betalningsdagar för dagpenning skulle stiga 
till 300 dagar. 

Dagpennmgen per dag är minimidagpen
ningen, 63 mark, ökad med 30% av en tre
hundradedel av den försäkrades vid beskatt
ningen konstaterade arbetsinkomst under det 
kalenderår som anges i förordning, till den 
del arbetsinkomsterna inte överstiger 3 7 800 
mark. Om arbetsinkomsterna överstiger 
37 800 mark men inte 113 890 mark, är 
dagpenningen beträffande den del som över
stiger 3 7 800 mark 66 % av trehundradede
len av det belopp som överstiger 3 7 800 
mark. Om arbetsinkomsterna överstiger 
113 890 mark, är dagpenningen för den del 
som överstiger 113 890 mark 40 % av tre
hundradedelen av det belopp som överstiger 
113 890 mark. Om arbetsmkomsterna över
stiger 189 81 O mark, är dagpenningen för 
den del som överstiger 189 81 O mark 25 % 
av trehundradedelen av det belopp som 
överstiger 189 81 O mark. 

Har den försäkrade inte haft arbetsinkom
ster, eller har beskattningen verkställts enligt 
uppskattning på det sätt som nämns i 72 § l 
mom. 3 punkten beskattningslagen på grund 
av att ingen skattedeklaration har avgetts, är 
dagpenningen per dag lika stor som minimi
dagpenningen. 

Dagpenningen bestäms i allmänhet på ba
sis av den arbetsinkomst som konstaterats 
vid beskattningen året innan arbetsoförmå
gan inträdde och som justeras i relation till 
ändringen av löneindex enligt 9 § lagen om 
pension för arbetstagare. A v resultatet av 
näringsverksamhet eller jordbruk, dock inte 
t.ex. dividender, skall den del som beskatta
ren betraktat som förvärvsinkomst tas till 
grund för dagpenningen. 

Det stadgas särskilt om i vilka situationer 
avvikelser kan göras från den regel enligt 
vilken den vid beskattningen konstaterade 
arbetsinkomsten skall utgöra grunden för 
bestämmande av dagpenningen. I stadgandet 
beaktas både de situationer där den försäkra
des arbetsinkomster innan arbetsoförmågan 
inträdde har varit väsentligt större än de in
komster som konstaterats vid beskattningen 
och de situationer där den försäkrades ar
betsinkomster på grund av sjukdom, arbets
löshet eller av någon annan motsvarande 
särskild orsak har varit väsentligt mindre än 

de annars skulle ha varit. 
För båda dessa situationers vidkommande 

stadgas att den försäkrades arbetsinkomster 
på ansökan skall uppskattas på det sätt som 
anges i förordning. stadganden om hur detta 
skall ske finns i 10 § sjukförsäkringsförord
ningen. 

Frågan om hur arbetsinkomsterna skall 
uppskattas i de fall där den försäkrades ar
betsinkomster innan arbetsoförmågan inträd
de har varit väsentligt större än de inkomster 
som konstaterats vid beskattningen regleras i 
10 § l mom. sjukförsäkringsförordningen. 
Enligt momentet skall den försäkrade förete 
utredning rörande sin arbetsinkomst under 
de sex sista månaderna före arbetsoförmågan 
inträdde. Den som är bokföringsskyldig kan 
förete utredning angående hela den redovis
ningsperiod eller det skatteår varunder ar
betsoförmågan har inträtt eller angående den 
redovisningsperiod eller det skatteår som 
föregick detta. 

Har den försäkrade på grund av ombyte av 
yrke eller av något annat liknande skäl haft 
arbetsinkomst under en kortare tid än sex 
månader, kan vad som skall anses som den 
försäkrades inkomst under sex månader be
stämmas genom uppskattning. Samma för
farande kan iakttas när redovisningsperioden 
för den som är bokföringsskyldig är kortare 
eller längre än ett år. 

Arbetsmkomsterna anses vara väsentligt 
större än vad som konstaterats vid beskatt
ningen, om det dubbla beloppet av en sex 
månaders inkoms är 20 % större än den vid 
beskattningen konstaterade, genom index 
förhöjda arbetsinkomsten. En förutsättning 
för att de inkomster som den försäkrade har 
uppgett skall kunna användas som grund är 
alltid att arbetsinkomsterna kan anses ha 
varit fortgående. I 17 § sjukförsäkringslagen 
eller i l O § sjukförsäkringsförordningen an
ges inte närmare vad som avses med fort
gående inkomst. I ersättnin~spraxis har in
komsterna ansetts vara fortgaende, om arbe
tet har varit av den arten att den försäkrade 
skulle ha fortsatt med det ifall han inte skul
le ha insjuknat och blivit arbetsoförmögen. I 
de fall där den försäkrade arbetar sporadiskt 
eller är i kortvarigt arbete är det inte fråga 
om byte av arbete eller om fortgående ar
betsinkomster. Som exempel kan nämnas 
studerande som arbetar under sommaren. 
Inte heller i de fall där arbetet på grund av 
arbetets natur fortgår bara under en del av 
året är det fråga om byte av arbete. 
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Frågan om hur arbetsinkomsterna skall 
uppskattas i de fall där den försäkrades ar
betsinkomster på grund av sjukdom, arbets
löshet eller av någon annan motsvarande 
särskild orsak har varit väsentligt mindre än 
de annars skulle ha varit regleras i l O § 2 
mom. sjukförsäkringsförordningen. I detta 
stadgande ges den försäkrade möjlighet att 
förete utredning över sina inkomster både 
för sex månader och för en kortare tid. 

Inkomstema behöver inte hänföra sig till 
tiden omedelbart före arbetsoförmågan, och 
utredning kan således företes angående det 
år då arbetsoförmågan har inträtt eller angå
ende det år som föregick detta. Den tidspe
riod under vilken den försäkrade har vartt i 
arbete behöver inte vara oavbruten. Om det 
finns inkomster för en kortare tid än sex 
månader, uppskattas vad som skall anses 
utgöra lön för sex månader. Om den försäk
rade emellertid har arbetsinkomster för 
minst fem månader skall ingen uppskattning 
ske, och inkomstema anses som sådana ut
göra inkomst för sex månader. I l O § sjuk
försäkringsförordningen anges ingen mini
mitid under vilken den försäkrade borde ha 
varit i arbete. Inkomstema kan således be
aktas även om de hänför sig till en kortare 
tid än en månad. 

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapen
ningens belopp motsvarar sjukförsäkrmgs
dagpenningen. För moderskaps-, faderskaps
och föräldrapenningen stadgas dock en s.k. 
"garantidel" som baserar sig på basdelen av 
stödet för hemvård av barn och enligt vilken 
penningen är minst 79,40 mark per dag 
1995. För den tid föräldern är i arbete utbe
talas penningen dock inte enligt garantide
len, utan till det minimibelopp som stadgas i 
16 § sjukförsäkringslagen. 

Å·ndringar som föreslås i stadgandena om 
dagpenning 

I systemet, som i övrigt baserar sig på ar
betsinkomsterna, har minimidagpenningen 
införts som en särskild förmån. Syftet med 
sjukförsäkringsdagpenningen är att ersätta 
den förlust av arbetsinkomst som förorsakas 
av kortvarig arbetsoförmåga. De erfarenheter 
man fått av socialskyddet visar att en kort
varig sjukdom inte ger upphov till någon 
väsentltg förlust av utkomst. Genom rehabi
literingssystemet försöker man förebygga 
fortsatt arbetsoförmåga. Det finns inga soci
alpolitiska grunder för att en persons inkom-

ster skall öka när han insjuknar. Av ovan 
nämnda skäl föreslås det att stadgandena om 
dagpenning skall ändras så att man i fråga 
om den på sjukförsäkringen baserade dag
penningen övergår till ett system där endast 
förlorad inkomst ersätts. I enlighet med detta 
skall sjukdagpenning eller specialvårdspen
ning inte betalas om den försäkrade inte har 
vid beskattningen konstaterad arbetsinkomst 
eller om arbetsinkomsten inte kan uppskattas 
på ovan angivet sätt. Avsikten är dock inte 
att ändringen skall gälla moderskaps-, fader
skaps- eller föräldrapenning. Det föreslås att 
garantinivån i fråga om moderskaps-, fader
skaps- och föräldrapenningen skall ändras så 
att den motsvarar beloppet av basdelen en
ligt lagen om stöd för hemvård av barn, 
sådant det föreslagits bli ändrat vid ingången 
av 1996. 

I överensstämmelse med den principen att 
dagpenning inte skall betalas till försäkrade 
som saknar inkomst föreslås det att arbetsin
komster inte skall kunna användas som 
grund för sjukdagpenning, om beskattningen 
har verkställts enhgt uppskattning på det sätt 
som nämns i 72 § l mom. 3 punkten be
skattningslagen på grund av att ingen skatte
deklaratlon har avgetts. Den försäkrade skall 
dock ha möjlighet att på ovan angivet sätt 
och i enlighet med 17 § sjukförsäkrmgslagen 
och l O § sjukförsäkringsförordningen förete 
utredning över de inkomster han haft innan 
arbetslösheten började. 

Avsikten är att på det sätt som anges ned
an, och i anslutmng till den föreslagna lag
ändringen, också föreslå en ändring av det 
stadgande i l O § sjukförsäkringslasen som 
gäller möjligheten att förete utredmng över 
avvikande arbetsinkomster. 

Föräldrar har rätt till moderskaps-,fader
skaps- och föräldrapenning oberoende av 
vilka andra förmåner de eventuellt f'ar. T.ex. 
en far som f'ar invalidpension kan få för
äldrapenning på basis av inkomsterna. Eme
dan detta inte är ändamålsenligt och står i 
strid med principen att dagl?enningen ersätter 
förlust av förtjänst, föreslas det att moder
skaps-, faderskaps- och föräldrapenning till 
en försäkrad som för samma tid f'ar ålder
spension, förtida ålderspension, arbetslös
hetspension eller full invalidpension enligt 
folkpensionslagen, arbetspensionslagama, 
trafikförsäkringslagen eller lagen om olycks
fallsförsäkring, skall betalas enligt det mini
mibelopp som anges i 22 § l mom. sjukför
säkringslagen. 
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F ör att sjukdagpenningen skall stå i ett 
ändamålsenligt förhållande till arbetspen
sionsskyddet, föreslås det att schemat för 
uträkning av sjukdagpennin~en skall ändras 
så att dagpenningens nivå SJunker i alla in
komstklasser. För att mycket små dagpen
ningar inte skall utbetalas föreslås det att en 
minimigräns på 5 000 mk stadgas för de ar
betsinkomster som skall användas som 
grund för dagpenningen. Vid valet av mini
miinkomstgränsen har det å andra sidan ta
gits hänsyn till att korta arbetsperioder skall 
medföra en möjlighet att bli delaktig av det 
inkomstrelaterade skyddet. 

För en försäkrad som helt saknar arbetsin
komster eller vars inkomster understiger in
komstgränsen 5 000 mark skall dagpenning
ens belopp vara O mark. De dagar för vilka 
den försäkrade skulle vara berättigad till en 
dagpenning J?å O mark skall enligt 19 § 7 
mom. anses mgå i maximitiden för utbetal
nin~ av dagpennin~. 

Ttll en värnpliktig och en civiltjänstgörare 
betalas dagpenning enligt minimibeloppet 
för den tid under vilken lian är på konvale
scentpermission. För övrig tid har en värn
pliktig och en civiltjänstgörare inte rätt till 
dagpenning. Syftet med den dag.P,enning en
ligt minimibelopp som betalas ttll en värn
pliktig eller en civiltjänstgörare för konvale
scentspermissionstiden var att ersätta kost
naderna för mat övrigt uppehälle under den 
tid han var hemma på konvalescentpermis
sion. Emedan det föreslås att stadgandena 
om dagpenning baserad på sjukförsäkring 
skall ändras så att endast inkomstbortfall 
skall ersättas med dagpenning, föreslås det 
att sj~kf?rsäkrings~age~. ska~! änd~as så att 
värnphkttga och ctvtltjanstgorare mte skall 
ha rätt till dagpenning baserad på sjukför
säkring heller för den tid han är på konvale
scentpersmission. 

I 18 a § sjukförsäkringslagen stadgas om 
dagpenningens belopp i de fall där den för
säkrade har :fatt arbetslöshetsdagpenning, 
arbetsmarknadsstöd eller utbildningsstöd 
enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenut
bildning när han insjuknade. Dagpenningen 
är då alltid minst 86 % av beloppet av den 
arbetslöshetsdagpenning, det arbetsmark
nadsstöd eller det utbildningsstöd som beta
lades till den försäkrade. Syftet med en mi
niminivå på den dagpenning som betalas till 
en arbetslös har varit att förhindra att ut
komstskyddet för den som är arbetslös eller 
genomgar arbetskraftspolitisk vuxenutbild-

ning inte sjunker på grund av han insjuknat. 
I stadgandet förutsätts att den försäkrade har 
:fatt arbetslöshetsdagpenning, arbetsmark
nadsstöd eller utbildningsstöd när han in
sjuknade. Om t.ex. en arbetslös har börjat 
arbeta strax innan han insjuknade, är det inte 
möjligt att tillämpa 18 a § sjukförsäkringsla
gen. Om den försäkrade inte har vid beskatt
ningen konstaterade arbetsinkomster och om 
arbetsförhållandet har varat en så kort tid att 
det inte är möjli~ att bestämma någon dag
penning på basts av s.k. sexmånaders in
komster, f'ar den försäkrade för närvarande 
endast minimidagpenning. Den försäkrades 
utkomstskydd försämras således på grund av 
att han har börjat arbeta. Om han skulle ha 
varit arbetslös när han insjuknade, skulle 
han ha kunnat :fa en större dagpenning. 
Emedan det föreslås att systemet med mim
midagpenning skall frångås, skulle den för
säkrade i den beskrivna situationen bli helt 
utan dagpenning. Det är skäl att undvika 
sådana sttuationer där en arbetslös person 
råkar i en sämre ställning på grund av att 
han hade börjat arbeta. Därför föreslås det 
att sjukförsäkringslagen skall ändras så att 
det blir möjligt att bestämma dagpenningens 
storlek på basis av arbetslöshetsdagr.enning
en, arbetsmarknadsstödet eller utbtldnings
stödet, om den försäkrade en månad före 
han insjuknade hade rätt till nämnda förmån. 
sjukdagpenningen skall vara minst 86 % av 
beloppet av den arbetslöshetsdagpenning, det 
arbetsmarknadsstöd eller det utbildningsstöd 
som betalats till den försäkrade. 

Den försäkrade har inte rätt till sjukdag
penning för den tid han f'ar rehabiliterings
penning enligt lagen om rehabiliterinsgspen
ning (611191) eller enligt de lagar, det pen
sionsreglemente eller de pensionsstad~or 
som avses i 8 § 4 mom. lagen om penston 
för arbetstagare eller ersättning för inkomst
bortfall på basis av olycksfalls- eller trafik
försäkring eller enligt rehabiliteringsstadgan
dena i lagen om skada, ådragen i milttär
tjänst (404/48). I lagrummet nämns inte stu
diepenning eller vuxenstudiepenning enligt 
lagen om studiestöd eller ersättning för in
komstbortfall enligt lagen om olycksfall i 
militärtjänst. 

Enligt gällande praxis avbryter folkpen
sionsanstaltens studiestödscentral utbetal
ningen av studiestödet när den studerandes 
frånvaro pågår minst två månader. Samtidigt 
återkrävs det stöd som har betalts till för 
stort belopp. Borgen för lån återkallas inte. 
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För närvarande f'ar en studerande emeller
tid minimidagpenning enligt sjukforsäkrings
lagen for den tid han är sjuk. En studerande 
har dessutom rätt att fä både sjukdagpenning 
och studiestöd for samma tid. Om den stu
derande har haft arbetsinkomster vid senast 
verkställda beskattning, kan han utöver stu
diestödet fä dagpenning som ersätter arbets
inkomsten. Emedan det inte är ändamålsen
ligt att formåner överlappar varandra på det
ta sätt, fareslås det att sjukforsäkringslagen 
skall ändras så att studiestöd utgör ett hinder 
for erhållande av sjukdagpenning. Det fore
slås att också ersättning for inkomstbortfall 
enligt lagen om olycksfall i militärtjänst 
skall fogas till forteckningen över de formå
ner som utgör hinder for erhållande av dag
penning. 

Enligt regeringsprogrammet skall systemet 
med minimidagpenning slopas. Detta inne
bär att om utbetalningen av studiestödet har 
avbrutits, kan en studerande fä sjukdagpen
ning enligt sjukforsäkringslagen på basis av 
arbetsinkomster. Om han inte har arbetsin
komster, han har rätt till utkomststöd. 

Detta arrangemang forutsätter att den 55-
månadsregel som lagen om studiestöd stad
gar for högskolestuderande skall revideras 
fore ingången av 1997, då de forsta stude
randena uppnår 55-månadsgränsen. 

För en forsäkrad som har tätt rehabilite
ringspenning är dagpenningen minst det be
lopp som den skulle ha uppgått till när reha
biliteringspenningen börJade löpa, om han 
har tätt rehabiliteringspenning under de sex 
månaderna innan dagpenningen började lö
pa. Dagpenningen betalas inte på basis av 
rehabiliteringspenningen, utan enligt de 
grunder for dagpenning som gällde när reha
biliteringspenningen började löpa. När reha
biliteringsklienten insjuknar f'ar han dagpen
ning på basis av de arbetsinkomster som 
skulle ha använts som grund for sjukdagpen
ningen när rehabiliteringen började. På 
grund av stadgandets ordalydelse skall dag
penningen for en rehabiliteringsklient be
stämmas också enligt de räkneregler som 
gällde när rehabiliteringen började. T.ex. en 
forsäkrad som har börjat rehabiliteringen 
1990 med stöd av rehabiliteringspenning kan 
1995 i sjukdagpenning fä 80 % av de ar
betsinkomster som konstaterats vid beskatt
ningen for 1988. 

Syftet med att nivån på sjukdagpenningen 
for en forsäkrad som har tätt rehabiliterings
penning bestäms enligt den situation som 

rådde när rehabiliteringspenningen började 
löpa var att nivån på sjukdagpenningen inte 
skulle sjunka på grund av rehabiliteringen. 
Den som har tätt rehabiliteringspenning skall 
dock inte ställas i en bättre ställning än 
andra när det gäller beständigheten av dag
penningens nivå. Då blir det också möjligt 
att vid bestämmandet av dagpenningens 
storlek beakta sådana ändringar som eventu
ellt har skett i lagstiftningen. Det fareslås att 
om den forsäkrade har tätt rehabiliterings
penning enlig lagen om rehabiliteringspen
ning under de sex månaderna innan dagpen
ningen började löpa, skall hans sjukdagJ.?en
ning vara minst lika stor som den rehabilite
ringspenning enligt lagen om rehabiliterings
penning som utbetalats till honom. Om reha
biliteringsklienten däremot har tätt rehabili
teringspenning enligt de la~ar, det pensions
reglemente eller de penstonsstadgor som 
avses i 8 § 4 mom. lagen om pension for 
arbetstagare eller ersättmng for inkomstbort
fall på basis av olycksfalls- eller trafikfor
säkring eller enligt rehabiliteringsstadgande
na i lagen om skada, ådragen i militärtjänst 
eller lagen om olycksfall i militärtjänst, skall 
stadgandet inte tillämpas. I ett sådant fall 
skall daspenningen bestämmas på basis av 
beskattningen eller uppskattas genom det 
forfarande som avses i 17 § sjukforsäkrings
lagen. Om det inte finns någon arbetsin
komst, skall dagpenningen vara O mark. Den 
rehabiliteringspenning som bestäms enligt 15 
§ lagen om rehabiliteringspenning är lika 
stor som sjukdagpenningen for den som är 
arbetslös, ökad med l O %. Emedan dylika 
forhöjningar inte är motiverade i sjukdag
penmngen, bör de dock inte beaktas när 
sjukdagpenningen bestäms. Det fareslås där
for att forhöjningen enligt 15 § lagen om 
rehabiliteringspenning inte skall beaktas i 
sjukdagpenningen. 

Folkpensionsanstalten skall vid behov ut
reda den forsäkrades behov av rehabilitering, 
dock senast när den forsäkrade har tätt dag
penning enligt sjukforsäkringslagen for 60 
dagar. Dagpenning skall sökas inom sex 
månader från den dag från och med vilken 
sökanden önskar fä den. Det fareslås att an
sökningstiden skall forkortas till fyra må
nader, for att de forsäkrades behov av reha
bilitering skall kunna utredas snabbare än 
for närvarande. stadgandet i 30 § 4 mom. 
om avvikelser från ansökningstiden skall 
kvarstå oforändrad. Däri~enom kan den for
säkrade beviljas dagpenmng retroaktivt även 
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för en längre tid, t.ex. när sökanden har :fatt 
avslag på en ansökan om en ersättning enligt 
någon annan lag. 

sjukdagpenning betalas oberoende av del
tidsl'ension, om den försäkrades rätt att :fa 
deltidspension har inträtt före ingången av 
det kalenderår till vilket de vid beskattning
en konstaterade arbetsinkomster som ligger 
till grund för dagpenningen hänför sig. När 
detta stadgande utarbetades var tanken att 
det i annat fall skulle vara nödvändigt att 
avdra deltidspensionen från dagpenningen. 
Enligt 27 § l mom. sjukförsäkringslagen 
skall från dagpenningen dock endast avdras 
de förmåner som betalas på basis av arbets
oförmåga, och därför kan en deltidspension 
dock inte avdras från dagpenningen. När en 
person som f'ar deltidspension insjuknar f'ar 
han således dagpenning alltid oberoende av 
pensionens belopp. I de fall där deltidspen
sionen har börjat under det år till vilket de 
vid beskattningen konstaterade arbetsinkom
ster som ligger till grund för dagl'enningen 
hänför sig, eller om deltldspenswnen har 
börjat senare, f'ar den försäkrade utöver pen
sionen också dagpenning på basis av de ar
betsinkomster han hade när han arbetade på 
heltid. I syfte att råda bot på detta missför
hållande föreslås det att sjukförsäkringsiaBen 
ändras så att en försäkrad som f'ar deltids
pension har rätt till dagpenning endast på 
basis av den arbetsinkomst som han har :fatt 
för det arbete som han har utfört medan han 
varit deltidspensionerad. 

När socialförsäkringskommissionen fast
ställer dagpenningens primärtid skall kom
missionen uppmana den försäkrade att söka 
pension. Närmare stadganden om denna 
uppmaning finns i 44 a § sjukförsäkringsför
ordningen, enligt vilken uppmaning inte ges 
om det är uppenbart att arbetsoförmågan 
upphör inom en månad eller om den försäk
rade har sökt rehabilitering eller rehabilite
ringspenning. 

I praktiken har det ansetts alltför formalis
tiskt att uppmana de försäkrade att söka 
pension och det har ansetts att en sådan 
uppmaning i vissa fall minskar benägenheten 
att söka sig till rehabilitering och till en 
återgång till arbete. Därför bör sjukförsäk
ringslage!l och .~jukförsäkr~ngsförord.nit?:g~n 
ändras sa att nar dagpenmogens pnmarttd 
fastställs skall den försäkrade inte uppmanas 
att söka pension, utan han skall informeras 
om rehabiliteringsmöjligheterna och om 
möjligheten att söka pension. 

2.2. Folkpensionslagen 

Rätten till invaliditetspension inträder tidi
gast vid ingången av manaden efter den må
nad för vilken den försäkrade sist var berät
tigad till sjukdagpenning enligt 15 § l eller 
3 mom. Sjukförsäkringslagen. En försäkrad 
som inte har arbetsinkomster eller vars ar
betsinkomster understiger 5 000 mk skall ha 
rätt till dagpenning, även om sådan inte 
skulle betalas. Kalkylerade dagpenningar 
skall beaktas när den maximitid under vilken 
dagpenning betalas uträknas. Då börjar folk
pensionen först när denna kalkylerade dag
penningsperiod har löpt ut. 

Med stöd av gällande lag kan personer 
som inte har rätt till dagpennioB som avses i 
sjukförsäkringslagen :fa invahditetspension 
enligt folkpensionslagen så snart de har bli
vit arbetsoförmögna. Dessa personer är såda
na som inte har rätt till dagpenning, emedan 
de saknar den arbetsförutsättning som anges 
i 15 § sjukförsäkringslagen, samt de som 
inte anses vara arbetsoförmögna enliBt 14 § 
~ukförsäkringslagen. En person som mte har 
tyllt 15 år och som har blivit arbetsoförmö
gen har inte heller rätt till dagpenning. 

Genom den ändring som föreslås bli gjord 
i folkpensionslagen skall också för dem som 
inte har rätt till dagpenning stadgas en vän
tetid som motsvarar den maximala tiden för 
utbetalning av dagpenning. Den föreslagna 
ändringen skall inte gälla personer som bli
vit arbetsoförmögna innan de har fyll 15 år. 
Syftet med detta är att undvika att dessa 
personer skall beröras av denna väntetid när 
de har fyllt 16. 

2.3. Lag om beaktande av arbetstagares 
pensionsavgift och arbetslöshets
försäkringsavgift i fråga om vissa 
dagpenningar 

Dagpenningen enligt sjukförsäkringslagen 
bestäms på basis av de vid beskattningen 
konstaterade arbetsinkomsterna. Rehabihte
ringspenningen bestäms på samma sätt som 
dagpenning enligt sjukförsäkringslagen. En 
motsvarande, på arbetsinkomsterna baserad 
beräkningsmodell gäller också för arbetslös
hetsdagpenningen. Också årsarbetsförtjänsten 
enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
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bestäms på basis av arbetsinkomsten. I dessa 
och i alla andra sådana fall där dagpennings
förmånen bestäms på basis av bruttoarbets
inkomsten skall verkan av arbetsta~ares pen
sionsavgift och arbetslöshetsfårsäkrmgsavgift 
beaktas får 1996, ty annars blir socialförsäk
ringsförmånens ersättningsnivå snedvriden i 
förhållande till den inkomst som f'as av lön. 
Med anledning av detta föreslås det att det 
från dylika arbetsinkomster som inverkar på 
dagpenningsförmånerna eller från den får
mån som skall betalas skall avdras 4,5 % 
innan förmånen fastställs. A v draget skall 
~öras både från i beskattningen konstaterade 
mkomster och från inkomster som har be
stämts genom uppskattning. Social- och 
hälsovårdsministeriet meddelar närmare 
föreskrifter för varje enskild typ av förmå
ner. 

2.4. Lagen om rehabiliteringspenning 

Enligt lagen om rehabiliteringspenning 
( 611191) är rehabiliteringspenningen lika 
stor som den dagpenning enligt sjukförsäk
rin~slagen som rehabiliteringsklienten hade 
vartt berättigad till om han hade blivit ar
betsoförmögen när rehabiliteringen började. 
Således bestäms rehabiliteringspenningens 
storlek i allmänhet på basis av den arbetsin
komst som konstaterats vid beskattningen 
året innan rehabiliteringen började. På sam
ma sätt som i fråga om sjukdagpenningen 
kan också den uppskattade inkomsten för 
sex månader användas som grund. Om de 
arbetsinkomster som ligger till grund för 
rehabiliteringspenningen har varit väsentligt 
mindre än de annars skulle ha varit, på 
grund av sjukdom, arbetslöshet eller av nå
gon annan motsvarande särskild orsak, skall 
rehabiliteringspenningen I?å ansökan bestäm
mas på basis av arbetsmkomsterna under 
skatteåret före det senast fastställda skatteå
ret. Då justeras arbetsinkomsternas belopp 
med APL-index i relation till hur mycket 
indextalet för det år då rehabiliteringspen
ningen började löpa avviker från indextalet 
för det nästföregående kalenderåret. Den vid 
den nästföregående beskattningen fastställda 
arbetsinkomsten används som grund för ut
räkningen endast om inkomsterna är minst 
20 % högre än de inkomster som konstate
rats vid den senaste beskattningen. 

Om en rehabiliteringsklient omedelbart 
innan rehabiliteringspenningen började löpa 
fick arbetslöshetsdagpenning eller arbets-

marknadsstöd, skall när rehabiliteringen bör
jar i rehabiliteringspenning betalas minst det 
belopp som avses i 18 a § sjukförsäkringsla
gen, ökat med l O %. 
Rehabiliterings~enningen för den som ge

nomgår yrkesutbildning och bor i eget hus
håll eller är försörjningspliktig utgör minst 
86 % av den fulla dagpenning som avses i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa, ökad 
med l O %. Det månatliga minimibeloppet av 
rehabiliteringspenningen för en rehabilite
ringsklient som genomgår yrkesutbildning 
han på ansökan vara 95 % av det samman
lagda beloppet av folkpensionens basdel och 
en ensamstående persons fulla tilläggsdel 
enligt kommungruppen, och i tillämpliga 
delar med beaktande av de allmänna grun
derna för utkomststöd enligt socialvårdsla
gen. 

Andringar som föreslås i stadgandena om 
rehabiliteringspenning 

Det föreslås att de ovan föreslagna stad
gandena om bestämmande av dag.l?enning 
enligt sjukförsäkringslagen skall tillämpas 
också i fråga om rehabiliteringspenningen. 
Det är ändamålsenligt att utkomsten för re
habiliterin~stiden ordnas i enlighet med 
samma prmciper som de övriga arbetsin
komstfårsäkringar som betalas av folkpen
sionsanstalten. Då fårstärks rehabiliterings
penningens karaktär av ersättning för arbets
Inkomstbortfall. Endast utebliven arbetsin
komst ersätts. Om rehabiliteringsklienten 
inte har arbetsinkomster på det sätt som av
ses ovan eller om arbetsmkomsterna under
stiger 5 000 mark per år, betalas i regel ing
en rehabiliteringspenning till den försäkrade. 
Till rehabiliteringsklienten betalas dock er
sättning för de kostnader som rehabilitering
en föranlett, i enlighet med lagen om rehabi
litering som ordnas av folkpensionsanstalten. 
Medan stadgandet i 14 § l mom. lagen om 
rehabiliteringspenning förblir oförändrad 
skall motsvarande ändringar i sjukförsäk
ringsla~en bli tillämpliga också i fråga om 
rehabihteringspenningen. Rehabiliteringspen
ning skall dock inte betalas, om de arbetsin
komster som lig~er till grund för bestäm
mande av rehabiliteringspenningen under
skrider 5 000 mark. stadgandet motsvarar 
den föreslagna ändringen av 16 § l mom. 
sjukförsäkringslagen och den skall införas i 
14 § 2 mom. lagen om rehabiliteringspen
ning. 
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Det föreslås att det exceptionella stadgan
det om bestämmande av rehabiliteringspen
ning på basis av arbetsinkomster som har 
intjänats för mycket länge sedan skall upp
hävas. Under nuvarande förhållanden anger 
dylika inkomster som grund för rehabilite
ringspenningen inte längre den förlust av 
arbetsinkomst som har skett. stadgandet har 
endast sällan tillämpats. 

Det föreslås att nivån {>å rehabiliterings
penningen för en rehabiliteringsklient som 
genomgår yrkesutbildning och bor i eget 
hushåll eller är försörjningspliktig skall vara 
den som i lagen om studiestöd stadgas för 
studiestödets vidkommande, på samma sätt 
som för andra personer som genomgår mot
svarande utbildning, om den rehabiliterings
penning som bestäms enligt 14 § lagen om 
rehabiliteringspenning är mindre än detta. 
För den som studerar vid en högskola skall 
studiestödet för närvarande vara l 540 mark 
per månad och för den som studerar vid nå
gon annan läroinrättning l 270 mark per 
månad (940/95). Ersättning betalas för reha
biliteringsklientens nödvändiga studiekost
nader, t.ex skäliga kostnader för anskaffning 
av böcker och annat studiematerial samt 
eventuella terminsavgifter. Det finns således 
inga särskilda skäl för att rehabiliteringskli
enter skulle ha ett större utkomstskydd under 
studietiden än andra studerande. Ut
komstskydd skall dock betalas av rehabilite
ringsmedel endast i fråga om sådan yrkesut
bildning som omfattas av folkpensionsan
staltens skyldighet att ordna rehabilitering. 
En studerande som får rehabiliteringspen
ning skall inte vara berättigad till bostads
tillägg enligt lagen om studiestöd eller till 
statsborgen för studielån. ~äremot skall han 
ha rätt till allmänt bostadsbidrag. 

Det föreslås att 17 § 2 mom. lagen om 
rehabiliteringspenning skall upphävas. Med 
stöd av detta stadganden har det varit möj
ligt att för yrkesutbildningstiden för en reha
biliteringsklient som bor i eget hushåll eller 
är försörjningspliktig bevilja rehabiliterings
penning till ett belopp som uträknats på ba
sis av ~runddelen för utskomstskydd enligt 
socialvardslagen och barntillägg. Rehabilite
ringspenning har endast sällan beviljats med 
stöd av lagrummet i fråga. I dessa fall har 
familjens storlek varit av särskild betydelse 
vid bestämmandet av rehabiliteringspenning
en, vilket med hänsyn till samhällets övriga 
stöd till barnfamiljer inte är ändamålsenligt. 

F ör en rehabiliteringsklient som har fått 
2 351251K 

arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmark
nadsstöd skall under en månad säkerställas 
att hans rehabiliteringspenning i fortsättning
en bestäms till ett belopp som motsvarar 
arbetslöshetsdagpenningen eller arbetsmark
nadsstödet, ökat med l O %. 

Rehabiliteringspenning kan betalas också 
för väntetiden och för tiden mellan rehabili
teringsperioder. Den betalas likväl i dessa 
fall för högst tre månader per kalenderår, 
med beaktande av vardera beräkningsgrun
den särskilt för sig, om det inte för tryggan
de av rehabiliteringens fortskridande är mo
tiverat att betala rehabiliteringspenning för 
en längre tid. Rehabiliteringspenningens be
lopp för denna tid bestäms på samma sätt 
som rehabiliteringspenningen för den tid 
under vilken rehabiliteringsåtgärderna vidtas. 
Emedan det dock i en annan regeringspropo
sition föreslås att det inom arbetspensions
systemet skall betalas ett större utkomst
skydd under den tid rehabiliteringsåtgärder
na vidtas än under vänte- eller mellantiden, 
föreslås det att motsvarande förfarande skall 
tillämpas också i fråga om den rehabilite
ringspenning som folkpensionsanstalten be
talar. I förevarande proposition föreslås det 
att 8 § 2 mom. lagen om rehabiliteringspen
ning skall ändras så att rehabiliteringspen
ningen för ifrågavarande vänte- och mellan
tid skall sänkas med 20 %. 

När självrisktiden för rehabiliteringspen
ningen uträknas jämställs en söndag, helg
dag, självständighetsdagen och första maj 
med en vardag, om rehabiliteringsklienten 
på grund av arten av sitt arbete, i det fall att 
mte hade deltagit i rehabilitering, normalt 
skulle ha varit tvungen att arbeta under den
na dag. Ett stadgande med motsvarande in
nehåll i 19 § l mom. sjukförsäkringslagen 
har upphävts genom lag (1501/94). Motive
ringen var att självrisktiden fårlängdes till 9 
vardagar, vilket innebär att där redan ingår 
också en ledig dag som hålls i stället för en 
helgdag. Emedan det i 9 § l mom. lagen om 
rehabiliteringspenning på motsvarande sätt 
stadgas om en nio vardagar lång självrisktid, 
är stadgandet i 9 § 2 mom. lagen om rehabi
literingsstöd, som gäller helgdagar i fråga 
om rehabiliteringsstödet, inte motiverat. Det 
föreslås därför att stadgandet skall upphävas. 

Rehabiliteringspenning betalas inte utan 
särskilda skäl för längre tid än 12 månader 
före ansökan. Ovan i avsnitt 2.1. föreslås det 
att dagpenning baserad på sjukförsäkring 
kan betalas retroaktivt för högst fyra må-
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nader. När det gäller rehabiliteringsstöd blir 
en tillämpning av retroaktiv ansökningstid i 
allmänhet inte aktuell, emedan ansökan om 
rehabiliteringspenning i regel söks i sam
band med ansökan om rehabilitering som 
ordnas av folkpensionsanstalten. Rehabilite
ringspenning han dock sökas t.ex. för tiden 
för rehabilitering som ordnats av den all
männa sjukvården. I dessa fall är det möjligt 
att rehabiliteringspenningen söks först efter 
att rehabiliteringen har upphört. Det finns 
inga grunder för en avvikande ansöknings
tid. A v denna anledning föreslås det att 
stadgandet i 25 § 3 mom. lagen om rehabili
teringspenning, som ~äller retroaktiv ansök
ningstid, skall ändras 1 motsvarighet till mot
svarande stad~ande i sjukförsäkringslagen så 
att rehabilitermgspenning skall sökas inom 
fyra månader från den dag från och med 
vilken rehabiliteringspenningen önskas. För
månen eller en del av den kall kunna bevil
jas även om den inte har sökts inom den 
fastställda tiden, om ett avslag skulle vara 
oskäligt. 

2.5. Lagen om rehabilitering som ordnas 
av folkpensionsanstalten 

Enligt lagen om rehabilitering som ordnas 
av folkpensionsanstalten (610/91) skall folk
pensionsanstalten ordna yrkesinriktad rehabi
litering för handikappade (2 §) samt medi
cinsk rehabilitering för gravt handikappade 
(3 §). Utöver detta kan folkpensionsanstalten 
ordna annan yrkesinriktad och medicinsk 
rehabilitering ( 4 §). 

Yrkesinriktad rehabilitering för 
handikappade 

Folkpensionsanstalten skall ordna yrkesin
riktad rehabilitering för en försäkrad vars 
arbetsförmåga och förvärvsmöjligheter vä
sentligt har försvagats på grund av sjukdom, 
skada eller lyte. Enligt 2 § ges som yrkesin
riktad rehabilitering behövlig yrkesutbild
ning eller yrkesträning samt nödvändig 
grundutbildning. Närings- och yrkesutövning 
stöds ~enom beviljande av understöd och 
räntefritt lån. För gravt handikappade ordnas 
dessutom som yrkesinriktad rehabilitering 
sådana dyra och krävande hjälpmedel som 
behövs för att förbättra eller bevara atbets
förmågan och förvärvsmöjligheterna. Det 
ovan avsedda närin~sstödets betydelse som 
rehabiliteringsform mom den yrkesinriktade 

rehabiliteringen har minskat avsevärt under 
de senaste åren. När det gäller näringsstöd 
använder folkpensionsanstalten den mesta 
tiden för den minsta åt~ärdskategorin, dvs. 
till att bevilja lån och följa att de återbetalas. 
Behandlingen av näringsstödsärenden kräver 
bedömning som hänför sig till företagsverk
samhet och dess lönsamhet, samt utöver 
behandlingen av låneärendet dessutom kän
nedom om åtgärder i anslutning till skuld
förhållanden, säkerheter för lån och bedöm
ningen av dessa, samt dessutom om åtgärder 
som hänför sig till tryg~andet av folkpen
sionsanstaltens intressen 1 utmätnings-, kon
kurs- och skuldsaneringssituationer. Det är 
fråga om sådan kännedom som inte annars 
förutsätts av de anställda inom socialförsäk
ringen. En gallring av näringsstöden har 
föreslagits i olika betänkanden och också i 
regeringsprogrammet har det fåsts uppmärk
samhet vid denna fråga. Näringsstödet har 
emellertid ansetts utgöra en hävdvunnen del 
av den rehabiliteringshelhet som syftar till 
att främja en handikappad persons möjlig
heter att :fa arbete eller hållas kvar i arbets
livet, och det kan inte anses motiverat att 
helt slopa näringsstödet Det föreslås således 
att 2 § 3 mom. skall ändra så att möjlighe
ten att :fa räntefritt lån slopas. Ytterligare 
föreslås det att stadgandet ändras så att det 
stadgas ett tak för det understöd som bevil
jas i form av näringsstöd, och att dess maxi
mibelopp skall bestämmas genom förord
ning. Det har planerats att understödets 
maximibelopp skall uppgå till högst 80 % 
av de godtagbara totalkostnaderna för den 
anskaffuing som skall finansieras med un
derstödet, dock högst l 00 000 mark. 

Medicinsk rehabilitering för gravt 
handikappade 

Folkpensionsanstalten skall för en gravt 
handikappad som ges annan vård än offent
li~ anstaltsvård och som dessutom :far l) 
vardbidra~ enligt 2 § 2 eller 3 mom. lagen 
om vårdbtdrag för barn, 2) handikappbidrag 
enligt 2 § l mom l eller 2 punkten lagen 
om nandikappbidrag, eller 3) invaliditetspen
sion och vårdbidrag enli~ 30 a § l mom. l 
eller 2 punkten folkpensiOnslagen ordna så
dana langvariga eller krävande, icke till 
sjukvården direkt anslutna rehabiliteringspe
norler i form av anstaltsvård eller öppen 
vård, vilka behövs för att bevara eller för
bättra hans arbets- eller funktionsförmåga. 
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Genom förordning stadgas närmare om in
nehållet i sådan rehabilitering. 

Det föreslås att det till 3 § fogas ett nytt 3 
mom. enligt vilket den rehabilitering som 
avses i paragrafen skall ordnas så att den 
terapi i öppen vård eller de perioder av an
staltsvård som ordnats för en rehabiliterings
klient som har fyllt 16 år inte överstiger de 
maxi111.imängder som bestäms genom förord
ning. Andringen har konstaterats vara påkal
lad för 3;t1: stävja den ständiga kostnadsök
ningen. Andringen skall inte gälla barn i 
uppväxtåldern, dvs. dem som inte har fyllt 
16 år, som utvecklas snabbt. Enligt förord
ningen om rehabilitering som ordnas av 
folkpensionsanstalten (1161/91) skall den 
medicinska rehabiliteringen av gravt handi
kappade basera sig på en skriftlig rehabilite
ringsplan som har uppgjorts med rehabilite
ringsklienten vid den enhet som svarar för 
vården av honom. Enligt folkpensionsanstal
ten har det i rehabiliteringsplanerna inskri
vits ofta fortgående fysioterapi och därtill 
anknuten stödterapi av olika slag, t.ex. i 
form av ridnings- och vattengymnastikterapi, 
samt återkommande rehabiliteringsperioder i 
anstalt. Vid folkpensionsanstalten har man 
strävat efter att följa att planerna är ända
målsenliga och vid behov har överläggning
ar om en justering av planen förts med den 
som uppgJort planen. Trots detta har planer
nas omf'ang särskilt vad beträffar fysioterapi
erna och perioderna av rehabilitering vid 
anstalt alltjämt ökat. Samtidigt har kostna
derna för rehabilitering;en ökat i fråga om 
dessa former av rehabilitering, trots att an
talet rehabiliteringsklienter mte har ökat. 
Begränsningen av skyldigheten att ordna 
rehabilitering skall dock genomföras så att 
det för en gravt handikappad rehabiliterings
klient tryggas en sådan vtss mängd behövlig 
rehabilitering som skall anses tillräcklig. 
Begränsningen av rehabiliteringens omfatt
ning är också ägnad att styra den som gör 
upp rehabiliterings(>lanen. Närmare stadgan
den om rehabilitermgens maximala omfatt
ning skall utfårdas ~enarn förordning;. Stör
sta delen av rehabihteringen bör innktas på 
antalet anstaltsrehabiliteringsperioder för 16 
år fyllda rehabiliteringsklienter samt på den 
terapi i öppen vård som består av fysioterapi 
och därtill anknutna olika former av stödte
rapi. Kommunerna har med stöd av folkhäl
solagen det grundläggande ansvaret för 
kommuninvånarnas sjukvård, som också 
inbegriper medicinsk rehabilitering. Enligt 

14 § 3 mom. folkhälsolagen är det kommu
nens. l!ppgift atJ; .sörja för ano~dn.and~t ~v 
medtcmsk rehabthtermg som hånfor stg ttll 
sjukvård, till den del det inte stadgas att den 
ankommer på folkpensionsanstalten. En per
son omfattas således av kommunens basser
vice. A v sikten är att det i förordning skall 
stadgas närmare om att maximiantalet an
staltsvårdsperioderna för en gravt handikap
pad som har fyllt 16 år är en gång per ka
lenderår och i fråga om terapi skall maximi
antalet vara 30 behandlingsgånger perkalen
derår, inklusive s.k. accessorisk terapi. Yt
terligare skall det föreskrivas att ovan nämn
da begränsningar skall beaktas när rehabili
teringsplanen görs upp och att den skall gör
as upp så att dess innehåll motsvarar rehabi
litenngsklientens verkliga behov av rehabili
tering. 

Enligt gällande 6 § i lagen om rehabilite
ring som ordnas av folkpensionsanstalten är 
folkpensionsanstalten skyldig att reda ut re
habiliteringsbehovet senast när den försäkra
de har fått dagpenning enligt sjukförsäk
ringslagen för 60 dagar. Betydelsefulla med 
tanke på att rehabiliteringsbehovet skall kun
na utredas tillräckligt tidigt är också de da
gar som skall räknas som dagpenningsbetal
ningsdagar under vilka den försäkrade har 
vartt arbetsoförmögen på det sätt som avses 
i sjukförsäkringslas.en och på den grunden 
också berättigad ttll dagpenning, även om 
någon dagpenning i verkligheten inte skulle 
kunna betalas till honom på grund av de 
begränsningar som sjukförsäkringslagen 
uppställer 1 fråga om betalning. Sårlana da
gar är, enligt förslaget till ändnng av 19 § 7 
mom. sjukförsäkringsla~en, också de dagar 
för vilka dagpenning mte kan betalas på 
grund av att arbetsinkomsterna har understi
git 5 000 mark. skyldigheten att utreda re
habiliteringsbehovet skall således utsträckas 
till att omfatta även dessa försäkrade. Det 
föreslås att 6 § ändras så att folkpensionsan
stalten vid behov skall reda ut rehabilite
ringsbehovet alltid när det för den försäkra
des vidkommande har gått 60 sådana dagar 
för vilka han är berätttgad till dagpennmg 
enligt sjukförsäkringslagen, dvs. dagpen
ningsdagar som avses i 19 sjukförsäkringsla
gen. Förslaget sammanhänger med de för
slag till ändring av 16 § och 19 § 7 mom. 
för vilka det redogörs i avsnitt 2.1. 

Enligt förordningen om rehabilitering som 
ordnas av folkpensionsanstalten skall de be
hövliga och skäliga resekostnader som reha-
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biliteringen medfår ersättas rehabiliterings
klienten utan självriskadeL Ersättning har 
betalts får användning av det billigaste fård
medlet och enligt principen om ersättning 
till fullt belopp. Enligt ett yttrande som in
går i den motiverin~spromemoria som an
sluter sig till fårordnmgen har studerandenas 
dagliga skolresor dock inte ersatts. År 1994 
betalades sammanlagt ca 40 milj. mk i er
sättning får resekostnader. I jämfårelse med 
året innan var ökningen 5 milj. mk. Största 
delen av kostnadsökningen beror på ökning
en av sådan rehabilitering som ordnats med 
stöd av 3 §, i synnerhet antalet fysioterapi
besök. I syfte att stävja kostnaderna är det 
ändamålsenligt att det får resekostnaderna 
också i frå~a om rehabilitering stadgas mot
svarande SJälvriskandelar som får de rese
kostnader som hänfår sig till sjukfårsäk
ringen. Det fareslås att resekostnaderna skall 
ersättas till den del de får en resa i den ena 
riktningen överstiger 45 mk. Om självriskan
delarna får resekostnaderna under ett kalen
derår överstiger den årliga självriskandelen, 
900 mk, skall den överstigande delen ersät
tas i sin helhet. Emedan stadganden om re
sekostnader enli~ sjukfårsäkringslagen har 
utfårdats på lagmvå, fareslås det att motsva
rande fårfarande skall iakttas också i rehabi
literingslagstiftningen. På grund av detta 
fareslås det att det till lagen fo~as ett nytt 7 
a §, där det i fråga om ersättmng får rese
kostnaderna stadgas på ovan nämnt sätt. 

3. Propositionens verkningar 

3.1. Ekonomiska verkningar 

Vid uträkningen av inbesparingarna i fråga 
om dagpenningar baserade på sjukfårsäk
ringen har de arbetsinkomster som ligger till 
grund får dagpenningen uppskattats enligt 
1996 års nivå. I kalkylerna har det indextal 
som avses i 9 § lagen om pension får ar
betstagare uppskattats till 1762. Utgifterna 
får dagpenning har får 1996 beräknats enligt 
gällande praxis samt som årliga utgifter en
ligt den nya modellen. I den nya modellen 
har från de inkomster som ligger till grund 
får dagpenningarna avdragits 4,5 % får lön
tagarnas vidkommande. Utgifterna får 1996 
enligt den nya modellen har kalkylerats se
parat på det sättet att endast nya fall har 
tagits med i beräkningen. Dessutom har det 
gjorts en uppskattning av hur den omstän
digheten att dagpenningarna inte justeras vid 

årsskiftet inverkar på de fall som har börjat 
1995. 

Ändringarna av stadgandena om hur den 
dagpenning som är baserad {'å sjukfårsäk
ringen uppskattas medfåra en mbesparing på 
400 milj. mk år 1996. På årsnivå uppskattas 
det totala beloppet av inbesparingarna uppgå 
till 465 milj. mk. När det från de arbetsin
komster som utgör grund får dagpenningen 
avdras 4,5 %, som motsvarar arbetspen
sions- och arbetslöshetsfårsäkringsavgifterna, 
inbesparas ca 200 milj. mk i arbetslöshets
och olycksfallsfårsäkringsutgifter, och av 
denna mbesparing är statens andel ca 115 
milj. mk. 

Ca 60 000 personer fick av folkpensionen 
ordnad och finansierad rehabilitenng 1994. 
Yrkesinriktad rehabilitering får handikappa
de ordnades får 15 054 personer, medicinsk 
rehabilitering får grant handikappade ordna
des får 12 128 personer och annan yrkesin
riktad och medicinsk rehabilitering ordnades 
får 34 649 personer. Rehabiliteringspenning 
enligt lagen om rehabiliteringspenning beta
lades till 35 000 personer. 

Enligt uppskattning kommer det 1996 att i 
fråga om rehabiliteringspenningar ske en 
inbesparing på totalt ca 19 milj. mk. 

Emedan rehabiliteringspenningen enligt 
propositionen bestäms på samma sätt som 
dagpenningen enligt sjukfårsäkrin~slagen, 
uppskattas detta 1996 medfåra en mbespa
ring på 2 milj. mk i utgifterna får rehabihte
ringspenningar. I den ovan nämnda upp
skattningen har man beaktat den rehabilite
ringspenning som bestäms på basis av studi
epenningen och skall betalas till dem som 
genomgår yrkesinriktad rehabilitering. Den 
omständigheten att det inte läns.re skall fin
nas någon miniminivå får rehabtliteringspen
ningen, utom får den som genomgår yrke
sutbildning och bor i eget hushåll eller är 
fårsörjningspliktig, torde innebära att rehabi
literingspenningen får ca l 500 personer 
minskar. Detta kan eventuellt också inverka 
på rehabiliteringsklienternas antal. Minsk
ningen av rehabiliteringspenningen med 
20 % får de s.k. vänte- och mellantiderna 
minskar utgifterna får rehabiliterin~spen
ningarna med drygt 8 milj. mk. Mimmibe
loppet av den rehabiliteringspenning som 
har betalts till den som genomgår yrkesut
bildning har bestämts utgående från den ful
la dagpenning som avses i lagen om ut
komstskydd får arbetslösa. Upphävningen av 
detta stadgande minskar utgifterna får reha-
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biliteringspenningar med 1,7 milj. mk. På 
ansökan har till den som genomgar yrkesut
bildning kunnat betalas en rehabihterings
penning som bestäms på basis av det ut
koroststöd som avses i socialvårdslagen. 
UpJ?hävningen av detta stadgande minskar 
utgtftema :för rehabiliteringspenningar med 
0,3 milj. mk. Dessutom inbesparas totalt ca 
6,5 milj. mk utgifter :för rehabiliteringspen
ningar genom att arbetspensions- och arbets
löshets:försäkringsavgiften skall beaktas som 
grund :för arbetsinkomsten samt genom den 
motsvarande nedskärningen med 4,5 % av 
de rehabiliteringspenningar som skall utbeta
las. 

Enligt uppskattning kommer kostnaderna 
:för den rehabilitering som folkpensionen 
ordnar att minska 1996 med drygt 41 milj. 
mk på grund av att det stiftas en övre gräns 
:för den mängd medicinsk rehabilitering som 
ordas :för personer som har fyllt 16 år. Mer
parten av inbesparingarna, ca 34 milj. mk, 
orsakas av den :föreslagna begränsningen av 
fysiot~rapip~rioder. De begräpsningar S?J:? 
:föreslas 1 fraga om den medtcmska rehabth
teringen :för gravt handikappade berör ca 
7 800 personer som har fyllt 16 år. Detta 
beräknas inte minska antalet rehabiliterings
klienter. Resekostnadernas självriskandel 
uppskattas minska rehabiliteringskostnaderna 
med 15 milj. mk. Slopandet av möjligheten 
att bevilja lån som näringsstöd uppskattas 
närmast minska :förvaltningskostnaderna. 

I budget:förslaget har det dessutom :före
slagits att anslagen för den rehabilitering 
som <?rdnas av fo_lkpensionsanstalte~. enligt 
prövnmg skall mmskas med 20 mtlJ. mK:. 
Samtidigt uppskattas minskningen av den 
rehabilitering som ordnas enligt prövning, 
samt den omständigheten att indexförhöJ
nioBar av utkomstskyddet inte sker, innebära 
en mbesparing på drygt 5 milj. mk. 

3.2. Verkningar för medborgarna 

Genom att stadgandena om dagpenning 
ändras så att man övergår till att endast er
sätta inkomstbortfall innebär att sådana för
säkrade som inte har någon arbetsinkomst 
att visa som grund för bestämmande av dag
penningen eller vilkas arbetsinkomster inte 
uppgår till 5 000 mk inte f'ar dagpenning på 
basis av sjuk:försäkring. Detta berör närmast 
de försäkrade som utför oavlönat hemarbete, 
dvs. hemmavarande mödrar och fåder, samt 
sådana studerande som saknar arbetsinkom-

ster. 
Enligt en teoretisk granskning som vid 

folkpensionsanstalten har gjorts (Heikki Nie
melä) utgående från dess statistiska material 
skulle det ha funnits ca 13 l 00 stycken så
dana dagpenningsperioder (män 6 200 och 
kvinnor 6 900) som började 1994 och där 
inkomstema var 0-5 000 mk. Antalet sådana 
dagpenningsdagar för vilka betalning skett 
var sammanlagt 656 000, vilket motsvarar 
drygt 5 % av alla sjukdagpenningsdagar för 
vilka betalning hade skett. Av de påbörjade 
sjukdagpenningsdagarna gällde ca 41 % ål
dersgruppen 16-39-åringar, ca 52% ål
dersgruppen 40-59 åringar och knappa 8 % 
åldersgruppen 60-64-åringar. Av de ifråga
varande påbörjade 13 100 dagpen
ningsperioderna för försäkrade med arbetsin
komster under 5 000 mk gällde 29 % lönta
gare, 30% företagare, 32 % icke yrkesverk
samma (varav 7 % husmödrar) och ca 9 % 
övriga, bl.a. beväringar och studerande. 

Enligt en utredning som har erhållits av 
folkpensionsanstalten avbryts årligen utbetal
ningen av studiepenningen för ca 900 stude
rande på grund av sjukdom, men endast ca 
en tredjedel är sjuka i över två månader. Ca 
2 600 beväringar hade sökt dagpenning 
1994. 

Den omständigheten att beloppet av reha
biliteringspenningen bestäms pa grundval av 
dagpenningen enligt sjuk:försäkringslagen 
innebär motsvarande ändringar i fråga om 
dem som tär rehabiliteringspenning. Enligt 
uppskattning kommer rehabiliteringspen
mogen för ca l 500 rehabiliteringsklienter 
att minska till en 0-rehabiliteringspenning 
eller till en nivå som understiger den gällan
de miniminivån. Den som tär rehabilite
ringspenning som bestäms på grundval av 
studiestödet har inte rätt till bostadstillägg 
till studiestödet. Han skall inte heller ha rätt 
till statsborgen för studielån. Däremot har 
han rätt till allmänt bostadsbidrag, om :förut
sättningarna för det uppfylls. 

Den maximimängd som skall stadgas för 
den medicinska rehabiliteringen för gravt 
handikappade minskar omfattningen av den 
rehabilitering som ordnas av folkpensionsan
stalten. Den försäkrade har dock rätt till den 
kommunala basservicen. Om den :försäkrade 
anlitar privata tjänster och detta medför till
läggskostnader för honom, kan den försäkra
de eventuellt ha rätt till ersättningar enligt 
sjukförsäkringslagen. En del av kostnaderna 
kan också beaktas vid uträkningen av sär-
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skilda kostnader i anslutning till olika stöd 
för vård, när dessa kostnader beror på sjuk
dom. 

4. Beredningen av propositionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp
drag vid social- och hälsovårdsministeriet I 
samband med beredningen har följande in
stanser hörts: undervisningsministeriet, Indu
strins och Arbetsgivarnas Centralförbund, 
Servicearbetsgivarna, Akava, Finlands Fack
förbunds Centralorganisation, Finlands Tek
niska Funktionärsorganisationers Centralför
bund FTFC och folkpensionsanstalten. 

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapen
ningens belopp har dimensionerats så att det 
följer basdelen för stöder för hemvård av 
barn. 

5. Andra 
inverkat 
innehåll 

omständigheter som 
på propositionens 

I denna regeringsproposition föreslås det 
att sjukförsäkringslagen och lagen om reha
biliteringspenning skall ändras så att det i 
lagen hänvisas till den ändring som föreslås 
i arbetspensionernas indexsystem. Regering
en avlåter separat till riksdagen en proposi
tion med förslag till lagstiftning om en så
dan revidering av arbetspensionssystemet där 
nämnda ändring av arbetspensionernas in
dexsystem ingår. 
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DETALJMOTIVERING 

1. Lagförslagen 

1.1. Sjukförsäkringslagen 

4 §. Paragrafens l mom. föreslås bli preci
serat med att en forsäkrad har rätt att få 
dagpenning i ersättning for inkomstbortfall 
vid arbetsoförmåga till följd av sjukdom. 

14 §. Paragrafens l mom. föreslås bli pre
ciserat med att en forsäkrad har rätt att få 
dagpenning i ersättning for inkomstbortfall 
vid arbetsoförmåga till följd av sjukdom. 

15 §. I 5 mom. anges de förmåner som 
motverkar rätten till dagpenning. Uppräk
ningen föreslås bli kompletterad med studie
penning eller vuxenstudiepenning enligt la
gen om studiestöd (65/94). Den forsäkrade 
skall såle~es inte ha rätt. till sj~kdagpenning 
for den ttd han f'ar studtepennmg eller vux
enstudiepenning enligt lagen om studiestöd. 
Dessutom skall uppräkningen av förmåner 
som utgör hinder for dagpenning komplette
ras så att där också nämns ersättning for 
inkomstbortfall enligt lagen om olycksfall i 
militärtjänst. 

15 a §. Paragrafen föreslås bli ändrad så 
att dagpenningen for en forsäkrad som f'ar 
deltidspension bestäms utgåode från inkom
sterna av det arbete han utfört som pensio
nerad. 

16 §. I l mom. anges hur dagpenningen 
skall räknas ut. Momentet föreslås bli ändrat 
så att det som stadgas om rätt till minimi
dagpenning stryks. För utbetalning av dag
penning krävs således att en forsäkrad har 
arbetsinkomster som konstaterats vid be
skattningen eller att hans arbetsinkomster 
går att uppskatta enligt l 7 § sjukförsäkrings
lagen. V t dare bestäms inkomstgränser och 
procentsatser i momentet på nytt. Därmed 
kommer dagpenningen att vara 70% av en 
forsäkrads arbetsinkomster, om de vid be
skattningen konstaterats uppgå till högst 
130 000 mark. Om arbetsmkomsterna går 
över 130 000 mark, men ligger under 
200 000 mark, är dagpenningen for den 
överstigande delen 40 % av trehundradede
len av det överstigande beloppet. Om arbets
inkomsterna överstiger 200 000 mark, är 
dagpenningen for den överstigande delen 
25 % av trehundradedelen av det överstigan
de beloppet. 

I l mom. föreslås dessutom bli stadgat om 
en minimiarbetsinkomst. Om inkomsterna är 

lägre än minimiarbetsinkomsten betalas da~
penning inte. Inkomstgränsen föreslås gå vtd 
5 000 mk, vilket betyder att den lägsta dag
penning som betalas ut vore 11,70 mk per 
dag och 292,50 mk per utbetalningspenod 
på fyra veckor. 

18 a§. Till l mom. har fogats ett stadgan
de om att dagpenningens storlek kan be
stämmas utgående från arbetslöshetsdagpen
ningen, arbetsmarknadsstödet eller utbild
ningsstödet, om den forsäkrade har haft rätt 
till dessa förmåner under månaden innan 
arbetsoförmågan började. 

Det som stadgas om bestämning av dag
penningen i 2 mom. föreslås bli ändrat så att 
dagpenningen for en rehabiliteringsklient 
inte längre bestäms utgående från de dag
penningsgrunder som varit gällande när re
habiliteringspenningen började löpa, m.a.o. 
enligt en situation som kan ha varit aktuell 
flera år tidigare. Dagpenningen for en reha
biliteringskhent skall vara minst lika stor 
som den rehabiliteringspenning som har be
talts till klienten, om han under sex månader 
innan dagpenningen börjat löpa har fått re
habiliteringspenmng enhgt lagen om rehabi
literingspennin~. Dagpenningens storlek be
ror på rehabihteringspenningen och därfor 
behöver momentet inte innehålla ett särskilt 
stadgande om indexvillkor. Det föreslås så
ledes att stadBandet skall strykas. Vidare 
föreslås det bh stadgat att forhöjning enligt 
15 § lagen om rehabiliteringspennioB inte 
beaktas vid bestämning av dagpemngens 
storlek. 

19 §. Paragrafens 6 mom. föreslås bli pre
ciserat med att den som åtnjuter invalidi
tetspension enligt 22 § l mom. folkpen
sionslagen inte har rätt till dagpenning även 
om beloppet vore O mk. I 7 mom. föreslås 
ett tillägg om att också de dagar for vilka 
dagpenning inte har betalts ut for att arbets
inkomsterna inte når upp till minimibelofpet 
enligt 16 § l mom. skall hänforas til de 
dagar for vilka dagpenning betalas ut. 

22 §. Trots att det i 16 § föreslås att mini
mibeloppet av sjukdagpenningen skall slopas 
skall det finnas kvar en miniminivå for mo
derskaps-, faderskaps- och föräldrapenning
en. Paragrafens l mom. föreslås bli ändrat 
så att moderskaps-, faderskaps- och föräldra
penningen svarar mot grunddelen enligt la
gen om stöd for hemvård av barn enligt vad 
den föreslås vara från och med början av 



16 RP 124/1995 rd 

1996. Moderskaps-, faderskaps- och för
äldrapenningen skall vara minst 60 mk per 
dag. 

Enligt 22 § 2-4 mom. i gällande sjukför
säkringslag skall moderskaps- och föräldra
penningen för tiden i förvärvsarbete vara 
lika stor som minimidagpenningen enligt 
sjukförsäkringen. Minimidagpenningen har 
föreslagits bh slopad och därför föreslås mo
menten bli ändrade så att moderskaps- och 
föräldrapenningen under tiden i förvärvsar
bete är lika stor som minimibeloppet enligt 
l mom. 

Till paragrafen föreslås ett nytt 5 mom. 
om att minimibeloppet av moderskaps-, fa
derskaps- och föräldrapenning betalas till en 
försäkrad som för samma tid f'ar ålderdoms
pension eller förtida ålderdomspension, ar
betslöshetspension eller full invaliditetspen
sion enligt folkpensionslagen, lagen om pen
sion för arbetstagare, trafikförsäkringslagen 
eller olycksfallsförsäkringslagen. 

24 §. Paragrafens 5 mom. föreslås bli pre
ciserat med att dagpenning inte betalas för 
den tid en försäkrad fullgör värnplikt i aktiv 
tjänst eller vapenfri tjänst eller i egenskap av 
reservist eller lantvärnsman är 1 försvars
maktens tjänst eller fullgör civiltjänst i en 
civiltjänstgöringsinrättning. 

27 §. I 4 mom. föreslås ett tillä~g om att 
en försäkrad i samband med att pnmärtiden 
slås fast skall underrättas om möjligheterna 
att :fa rehabilitering och hur arbetspension 
skall sökas. 

Hänvisningen till deltidspension i 6 mom. 
föreslås bli struken, eftersom det stadgas om 
deltidspension i 15 a §. 

30 §. Den tid inom vilken dagpenning 
skall sökas enligt 3 mom. l punkten föreslås 
bli förkortad till fyra månader. 

48 §. Paragrafens 3 mom. om betalning 
med check föreslås bli upphävt som förlegat. 

75 §. I 2 mom. föreslås en sådan ändring 
att förmåner enligt sjukförsäkringslagen be
talas in på det konto som den sökande an
visar i ett penninginstitut i Finland. 

76 §. Enligt l mom. skall indextalet i 9 § 
2 mom. l meningen lagen om arbetspensio
ner tillämpas på de förhöjningar som avses i 
momentet. 

Den föråldrade hänvisningen i 2 mom. 
föreslås bli ändrad. 

Ikraftträdande 

Ändringarna i sjukförsäkringslagen före
slås träda i kraft den l januari 1996 och de 
skall tillämpas om arbetsoförmåga eller rätt 
till en förmån uppkommer efter det lagen 
trätt i kraft. Om arbetsoförmågan eller rätten 
till en förmån har uppkommit innan lagen 
trädde i kraft, skall förmånen dock betalas 
till ett lika stort belopp som tidis.are så länge 
arbetsoförmågan eller rätten ttll förmånen 
fortgår utan avbrott. De nya stadgandena 
skall tillämpas på moderskaps-, faderskaps
och föräldrapenning, specialmoderskapspen
ning, specialvårdspenmng och andra förmå
ner enligt 16 § sjukförsäkringslagen, om 
rätten tifl dem uppkommer den l januari 
1996 eller senare. Om den första faderskaps
eller föräldrapenningsperioden har börjat 
innan lagen träder i kraft, skall också senare 
perioder som bygger på samma beräknade 
tid betalas enligt den tidigare lagen. 

Förmåner som fortsätter över årsskiftet 
skall inte höjas enligt 9 § sjukförsäkringsför
ordningen. Meningen är att 9 § 4 mom. 
skall upphävas. 

Markbeloppen i 16 § l mom. och 22 § l 
mom. skall svara mot det löneindextal som 
har fastställts för 1996 och avses i 9 § 2 
mom. l meningen lagen om pension för ar
betstagare. 

1.2 Folkpensionslagen 

39 §. Paragrafen föreslås bli ändrad så att 
rätten till invaliditetspension i de fall då rätt 
till dagpenning inte föreligger skall börja 
först från och med den tidpunkt då den ttd 
som motsvarar primärtiden enligt 19 § sjuk
försäkringslagen har gått ut. 

1.3 Lag om beaktande av arbetstagares 
arbetspensionsavgift och arbets
löshetsförsäkringsavgift i fråga om i 
vissa dagpenningar 

I l § föreslås bli stadgat att om det stad
gas i lag eller förordnmg eller föreskrivs 
genom statsrådsbeslut att 1 beloppet av dag
penning eller motsvarande förmån skall be
aktas den arbetsinkomst som en person er
hållit i arbets- eller tjänsteförhållande, skall 
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4,5 % dras av från dessa arbetsinkomster 
1996. Närmare föreskrifter om tillämpningen 
av lagen meddelas enligt 2 § genom förord
ning. 

1.4 Lagen om rehabiliteringspenning 

8 §. I 2 mom. föreslås bli stadgat att reha
biliteringspenningen sänks med 20 % för 
tiden från rehabiliteringsbeslutet till dess 
rehabiliteringen börjar samt för tiden mellan 
rehabiliteringsperioder. 

9 §. Paragrafens 2 mom. föreslås bli upp
hävt för att självrisktiden enligt sjukförsäk
ringslagen och självrisktiden enligt lagen om 
rehabiliteringspenning skall räknas ut på lika 
grunder. 

14 §. Rehabiliteringspenningen skall inte 
längre fastställas utifrån arbetsinkomsterna 
under året före den senast fastställda be
skattningen, så som stadgas i 2 mom. I stäl
let för detta moment föreslås ett stadgande 
om att rehabiliteringspennin~ enligt 14 § 
inte betalas ut, om de arbetsmkomster som 
ligger till grund för dagpenningen enligt 
14 § l mom. är lägre än 5 000 mk. stadgan
det svarar mot den ändring som föreslås i 
16 § l mom. sjukförsäkrin~slagen. 

15 §. Reglerna om rehablliteringspenning
ens storlek för den som tätt arbetslöshets
dagpenning eller arbetsmarknadsstöd föreslås 
bli ändrade i linje med regeln om dagpen
ning enligt sjukförsäkringslagen för den som 
tätt utkomstskydd för arbetslösa (18 a § l 
mom. sjukförsäkringslagen). 

17 §. Paragrafens l mom. föreslås bli änd
rat så att rehabiliteringspenningen för en 
rehabiliteringsklient som genomgår yrkesut
bildning och bor i eget hushåll eller är för
sörjningspliktig skall svara mot en månatlig 
studiepenning för samma tid, om den reha
bilitermgspenning som bestäms enligt 14 § 
är lägre än detta. Paragrafens 2 mom. före
slås bli upphävt. Enligt stadgandet har reha
biliteringspenningen på ansökan kunnat fast
ställas utgående från grunderna för utkomst
stöd enligt socialvårdslagen. 

18 §. Det föreslås att 17 § 2 m om. lagen 
om rehabiliteringspenning skall upphävas. 
Hänvisningen i 18 § l mom. till det lagrum 
som föreslås bli upphävt skall därför utgå. 

25 §. Den tid inom vilken rehabilitenngs
penning skall sökas enligt 3 mom. föreslås 
bli förkortad till fyra månader precis som 
ansökningstiden för dagpenning enligt sjuk
försäkringslagen. 

3 351251K 

31 §. Rehabiliteringspenningen skall in
dexjusteras årligen enligt indextalet i första 
meningen i 9 § 2 mom. lagen om pension 
för arbetstagare. Den studiepenningsrelatera
de rehabiliterinsspenningen skall följa stad
gade ändringar 1 studiepenningen. 

1.5 Lag om rehabilitering som ordnas 
av folkpensionsanstalten 

2 §. Hänvisningen till sysselsättningslagen 
i l mom. foreslås på grund av att den inte 
längre är aktuell bli ändrad till en hänvis
ning till lagen om arbetskraftsservice, där 
det numera stadgas om rehabilitering som 
ordnas av arbetsforvaltningen. 

I 3 mom. foreslås det som stadgas om rän
tefritt lån som beviljas for stödjande av en 
persons näringsutövning utgå. 

3 §. Till paragrafen foreslås ett nytt 3 
mom. med bemyndigande att stadga närmare 
genom forordning om maximimängden me
dicinsk rehabilitering som kan beviljas en 
gravt handikappad som fyllt 16 år. 

6 §. Paragrafen foreslas bli preciserad så 
att till de 60 dagarna for utbetalning av dag
penning enligt sjukforsäkringslagen också 
skall räknas sådana da~ar for vilka det på 
grund av de begränsnmgar som stadgas i 
fråga om utbetalning av dagpenning inte 
betalas någon dagpenning. Förslaget sam
manhänger med de ändringar som foresalås i 
16 § och 19 § 7 mom. sjukforsäkringslagen. 

7 a §. Till lagen foreslås en ny 7 a § om 
en självriskandel i fråga om ersättningar for 
resekostnader i anknytning till rehabilitering 
och en precisering på lagnivå enligt vilken 
ersättning inte betalas for dagliga skolresor. 

2. Närmare stadganden och 
föreskrifter 

Vad gäller praxis vid tillämpnin~ av 17 § 
sjukfOrsäkrings lagen och l O § SJukforsäk
rmgsforordningen om skyldighet att forete 
utredning över inkomster som avviker från 
uppgifterna i beskattningen har i synnerhet 
moderskaps- och foräldrapenningen berett 
problem därigenom att det funnits vissa 
knep att utverka högre formåner. I en del 
fall har blivande mödrar under tiden fore 
moderskapspenningsperioden varit i for
värvsarbete en kort tid och i familjeforetag 
har lönen for en familjemedlem höjts betyd
ligt. Praxis när det gällt att uppskatta inkom
sterna har gynnat arrangemang av olika slag. 
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Det förekommer att arbetsinkomsterna har 
uppskattats till och med utgående från en 
veckas förvärvsarbete och i vissa fall enbart 
utgående från semesterersättning under vård
ledighet. 

Det föreslås att l O § 2 m om. sjukförsäk
ringsförordningen skall ändras i samband 
med detta lagförslag. Följaktligen skall in
komster under en kortare tid än sex månader 
inte längre omvandlas till inkomster under 
sex månader i de fall där arbetsinkomsterna 
uppskattas vara högre än de inkomster som 
konstaterats vid beskattningen på den grund 
att den försäkrades arbetsinkomster till följd 
av sjukdom, arbetslöshet eller någon annan 
liknande särskild orsak har varit väsentligt 
lägre än de annars skulle ha varit. I dessa 
fall skall inkomsterna som sådana beaktas 
som inkomst under sex månader. Ändringen 
gäller inte de fall där en försäkrad har bytt 
yrke. 

Genom förordning avses också bli stadgat 
närmare om det högsta möjliga understöd 
för näringsutövning som beviljas med stöd 
av lagen om rehabilitering som ordnas av 
folkpensionsanstalten. Det skall vara högst 
80 % av de godtagbara totala kostnaderna 
för ett förvärv som finansieras med under
stödet, dock högst l 00 000 mk. 

I förordning skall vidare preciseras den 
maximala mängd medicinsk rehabilitering 
som kan beviljas en gravt handikappad som 
fyllt 16 år. Som öppen vård ersätts högst 30 
gånger fysioterapi inklusive olika former av 
stödterapi och högst en rehabiliteringsperiod 
i en institution per kalenderår. 

3. Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft den l januari 
1996. 

4. Lagstiftningsordning 

Genom en lag om ändring av Regerings
formen för Finland (969/95) kompletterades 
Regeringsformen för Finland med en ny 15 
a § enligt vilken var och en som inte förmår 
skaffa stg den trygghet som behövs för ett 
människovärdigt liv har rätt till oundgänglig 
utkomst och omsorg. Genom lag skall var 
och en garanteras rätt att ra sin grundläg~an
de utkomst tryggad vid arbetslöshet, sjuk
dom, arbetsoförmåga och under ålderdomen 
samt vid barnafödsel och förlust av en för
sörjare. Vidare skall den offentliga makten 

enligt vad som närmare stadgas genom lag, 
tillförsäkra var och en tillräckliga social- och 
hälsovårdstjänster samt främja befolkningens 
hälsa. 

Enligt regeringens proposition till riksda
gen med förslag till ändring av grundlagar
nas stadganden om grundl~gande fri- och 
rättigheter (RP 309/1993 rd) betyder sådan 
tryggad grundläggande utkomst som avses i 
stadgandet en mera omfattande trygghet än 
rätten till oundgänglig utkomst. A andra si
dan stadgas det inte att tryggad grundläg
gande utkomst är en på grundlagsnivå stad
gad subjektiv rättighet för individen, utan 
grundlagen medför en förpliktelse att garan
tera denna trygghet genom vanlig lag. stad
gandet kräver dock att en grundläggande 
utkomst i de livssituationer som avses i 
grundlagen skall tryggas P.å lagnivå. Det 
hindrar inte att det inom ohka system också 
stadgas om behovsprövning. 

Enligt motiveringen till ovan nämnda pro
position skall begreppet grundläggande ut
komst i si~ vara oberoende av gällande soci
allagstiftnmg. stadgandet hör alltså inte di
rekt samman med vissa befintliga förmåns
system, medan 66 § 7 mom. riksdagsord
ningen ger ett visst institutionellt skydd 
framför allt mot försämringar av vissa för
måner. stadgandet avser alltså inte att trygga 
vare sig enskilda förmåner som för närva
rande är reglerade genom vanliga lagar eller 
sådana förmåners storlek i sig. De krav som 
15 a § re~eringsformen ställer uppfylls inte 
genom sadana legislativa ändringar som 
mnebär väsentliga ingrepp i det skydd för 
grundläggande utskomst som garanterats på 
ovan beskrivet sätt. Stad~andet avsågs inne
fatta en verksamhetsförphktelse för lagstifta
ren. Enligt motiveringen är det naturligt att 
den sociala tryggheten utvecklas i överens
stämmelse med samhällets ekonomiska re
surser. stadgandet avser att garantera ett 
skydd för en grundläggande utkomst även 
på sikt. Det ansågs dock inte nödvändigt att 
1 detta stadgande uttryckligen nämna upp
giften att utveckla den sociala trysgheten. 

I propositionen föreslås att sjukdagpen
ningens minimidagpenning som int~ är bero
ende av arbetsinkomsterna stryks. Andringen 
motsvarar allmäneuropeisk praxis och för
säkringssystemets syfte. Ersättning betalas 
bara om försäkringsskyddet har intjänats 
genom inbetalade försäkringspremier. För 
moderskaps-, faderskaps- och för
äldrapenmngen skall minimibeloppet mot-
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svara grunddelen av stödet for hemvård av 
barn. 

sjukforsäkringen och rehabiliteringspen
ningen garanterar den forsäkrade ett ut
komstskydd vid sjukdom, barnafodsel och 
under rehabilitering. 

Det sociala trygghetssystemet i Finland 
garanterar i sista hand ett utkomstskydd ge
nom utkomststöd enligt socialvårdslagen. 
Enligt den riksomfattande plan for social
och hälsovården for 1996-1999 som stats
rådet godkände den 4 september 1995 har 
en människa rätt till utkomststöd, om hennes 
utkomst inte kan tryggas på något annat sätt. 
I planen poängteras att denna rätt är obero
ende av hur mycket kommunen i sin budget 
har avsatt i anslag for utkomststöd. 

I den rehabilitering som folkpensionsan
stalten är skyldig att ordna foreslås vissa 
begränsningar. Enligt folkhälsolagen har 
kommunerna dock det primära ansvaret for 
att ordna sjukvård for kommuninvånarna, 
däribland medicinsk rehabilitering. En
ligt14 § 3 mom. folkhälsolagen hör det till 

kommunen att ordna med medicinsk rehabi
litering som hänfor sig till sjukvård i den 
mån det inte stadgats höra till folkpension
sanstalten. Den forestagna begränsmngen av 
den rehabilitering som ordnas av folkpen
sionsanstalten ställer inte de gravt handikap
pade som behöver medicinsk rehabilitering 
utanfor sådan rehabilitering som skall ges 
som kommunal basservice. 

Förslagen urholkar inte den garanti for 
tryggad grundläggande utkomst som avses i 
15 a § 2 mom. regeringsformen. Den fore
slagna lagen kan därfor behandlas i vanlig 
lagstiftningsordning. 

I propositionen foreslås ändringar i stad
gandena om fastställande av dag- och reha
biliteringspenning for studerande och bevä
ringar samt dem som inte har forvärvsin
komster och därfor anser regeringen det be
hövligt att det begärs utlåtande om proposi
tionen av riksdagens grundlagsutskott. 

Med stöd av vad som anforts ovan fore
läggs Riksdagen f6ljande lagforslag: 
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l. 
Lag 

om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksda~ens beslut 
upphävs i sjukförsäkrmgslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 20 §, sådan den lyder i lag av 

den 22 december 1989 (1255/89) 
ändras 4 § l mom., 14 § l mom., 15 § 5 mom., 15 a§, 16 § l mom., 18 a§, 19 § 6 och 

7 mom., 22 §, 24 § 5 mom., 27 § 4 och 6 mom., 30 § 3 mom. l punkten, 75 § 2 mom. och 
76 §, 

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § l mom. och 14 § l mom. i lag av den 21 december 
1990 (1192/90), 15 § 5 mom. i lag av den 27 mars 1991 (621191), 15 a § i lag av den 26 
juli 1985 (674/85), 16 § l mom. i lag av den 30 december 1992 (1653/92), 18 a § ändrad 
genom nämnda lag av den 27mars 1991 och lag av den 28 december 1994 (1066/94), 19 § 
6 mom. ändrad genom nämnda lag av den 26 juli 1985 och 19 § 7 mom. och 27 § 4 och 6 
mom. 27 § 4 och 6 mom. i lag av den 26 jum 1981 (471181), 22 § l och 2 mom. i lag av 
den 29 december 1994 (1501194), samt 22 § 3 och 4 mom. i lag av den 10 december 1993 
(1129/93), 24 § 5 mom. i lag av den 31 januari 1995 (120/95), 75 § 2 mom. i lag av den 13 
maj 1988 (448/88) och 76 § ändrad i lag av den 11 januari 1985 (32/85) och nämnda lag av 
den 10 december 1993, som följer: 

4 § 
En försäkrad har rätt att vid sjukdom :fa 

ersättning för nödvändiga kostnader för 
sjukvård och dagpenning som ersättning för 
inkomstbortfall vtd arbetsoförmåga till följd 
av sjukdom samt vid havandeskap och 
barnsbörd ersättning för nödvändiga kostna
der. Den försäkrade har även rätt att vid 
havandeskap och barnsbörd :fa moderskaps
penning och, enligt vad som stadgas nedan, 
för vård av barn eller adoptivbarn föräldra
penning och faderskapspenning samt för 
deltagande i vård och rehabilitering av ett 
sjukt barn specialvårdspenning. Den försä
krade har dessutom rätt att på grund av risk 
för fostrets utveckling eller havandeskapet :fa 
särskild moderskapspenning. 

14 § 
I ersättning för inkomstbortfall vid arbet

soförmåga till följd av sjukdom betalas dag
penning samt vid havandeskap och barns
börd moderskaJ?spenning och för vård av 
barn eller adoptivbarn faderskaps- och föräl
drapenning, på grund av risk för fostrets 
utveckling eller havandeskapet särskild rna
derskapspenning samt för deltagande i vård 
och rehabilitering av ett sjukt barn special
vårdspenning. 

15 § 

Den försäkrade har inte rätt till dagpen
ning för en tid under vilken han f'ar stu
diepenning eller vuxenstudiepenninB enligt 
lagen om studiestöd (65/94), rehabiliterings
penning enligt lagen om rehabiliteringspen
ning (611191) eller enligt de lagar, det pen
sionsreglemente eller de pensionsstadgor 
som avses i 8 § 4 mom. lagen om penston 
för arbetstagare eller ersättning för inkomst
bortfall på basis av en olycksfalls- eller tra
fikförsäkring eller med stöd av rehabilite
ringsstadgandena i lagen om skada, ådragen 
i militärtjänst ( 404/48) eller i lagen om 
olycksfall i militärtjänst (1211190). 

15 a§ 
En försäkrad som åtnjuter ålderdomspensi

on eller förtida ålderdomspension, individu
ell förtidspension enligt folkpensionslagen 
eller arbetspensionslagarna eller deltidspen
sion enligt 4 f § lagen om pension för ar
betstagare har inte rätt till dagpenning. 

En försäkrad som åtnjuter ovan nämnd 
pension har dock med beaktande av vad som 
stadgas i 15 § 4 mom. rätt till dagpenning, 
om han blir oförmögen till det arbete som 
han omedelbart innan arbetsoförmågan in
trädde har utfört som pensionerad. Dagpen
ningens belopp uträknas härvid på basis 
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av arbetsinkomsten för nämnda arbete enligt 
vad som stadgas i 16 och 17 §§. 

16 § 
Dagpenningen per dag är 70 procent av en 

trehundradedel av den försäkrades vid bes
kattningen konstaterade arbetsinkomster un
der det kalenderår som anges i förordning, 
till den del arbetsinkomsterna inte överstiger 
130 000 mark. Overstiger arbetsinkomsterna 
130 000 mark men inte 200 000 mark, är 
dagpenningen beträffande den del som över
stiger 130 000 mark 40 procent av trehun
dradedelen av .~et belopp som överstiger 
130 000 mark. Overstiger arbetsinkomsterna 
200 000 mark, är dagpenningen för den del 
som överstiger 200 000 mark 25 procent av 
trehundradedelen av det belopp som översti
ger 200 000 mark. Om arbetsm~omsterna är 
lägre än 5 000 mark betalas mte dagpen
ning. Inkomster som beskattats enligt upps
kattning på det sätt som nämns i 72 § l 
mom. 3 punkten beskattningslagen på grund 
av att skattedeklaration inte har avgetts, 
skall inte beaktas som arbetsinkomst. 

18 a§ 
Har den försäkrade under månaden innan 

arbetsoförmågan börjar haft rätt till arbets
löshetsdagpenning enligt lagen om utkomsts
kydd för arbetslösa (602/84), arbetsmark
nadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd 
(1542/93) elfer utbildningsstöd enligt la~en 
om arbetskraftspolitisk vuxenutbildnmg 
(763/90), är den dagpenning som på grund 
av arbetsoförmåga skall betalas till honom 
minst 86 procent av beloppet av den arbets
löshetsdagpenning, det arbetsmarknadsstöd 
eller det utbildningsstöd som betalades till 
honom då arbetsoförmågan började. När 
beloppet av dagpenningen, arbetsmark
nadsstödet eller utbildningsstödet räknas ut 
beaktas inte 

l) lön och annan arbetsinkomst som 
nämns i 17 och 18 § § lagen om utkomsts-
kydd för arbetslösa, . 

2) lön och annan arbetsmkomst som 
nämns i 18 § lagen om arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning, eller 

3) förmåner som nämns i 27 § lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa och som enligt 
27 § i denna lag skall dras av från dagpen
ningen. 

Har den försäkrade under de sex månader
na innan dagpenningen börjat löpa fått reha-

biliteringspenning enligt lagen om rehabilite
ringspenmng, skall dagpenningen uppgå till 
minst beloppet av rehabilitermgspenningen 
enligt lagen om rehabiliteringspenning. Här
vid beaktas dock inte den förhöjning på l O 
procent som avses i 15 § lagen om rehabili
teringspenning. 

19 § 

En försäkrad som åtnjuter i folkpensions
lagen stadgad arbetslöshetspension eller som 
har rätt till invaliditetspension som beviljats 
med stöd av 22 § l mom. i nämnda lag, har 
inte rätt till dagpenning för den tid för vil
ken han har rätt till pensionen. Detsamma 
gäller en försäkrad som åtnjuter individuell 
förtidspension enligt folkpensionslagen eller 
arbetspensions lagarna. 

Vid tillämpningen av denna paragraf skall 
till de dagar för vilka dagpenning utbetalts 
även hänföras de dagar för vilka den försäk
rade med stöd av 14 och 15 §§ samt l och 2 
mom. i denna paragraf har rätt till dagpen
ning, även om sådan på grund av betal
ningsbegränsningarna i denna lag inte utbe
talts till honom, samt de dagar för vilka 
dagpenning inte betalas på grund av att ar
betsinkomsternas belopp understiger det mi
nimibelopp som avses i 16 § l mom. 

22 § 
Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapen

ningen per dag är lika stor som den dagpen
ning som nämns i 16 och 17 § § samt i 
18 a & 2 mom. Moderskaps-, faderskaps
och föräldrapenningen är dock minst 60 
mwk per dag. 

Ar barnets moder i förvärvsarbete eller i 
annat arbete utanför hemmet under den tid 
för vilken moderskaps- och föräldrapenning 
utbetalas, skall den moderskaps- och föräl
drapenning som utbetalas till henne för den
na tid vara lika stor som det belopp som 
avses i l mom. 

Om båda föräldrarna är i förvärvsarbete 
under den tid för vilken föräldrapenning be
talas, frånsett den tid för vilken faderskaps
penning utges, kan de komma överens om 
till vilken av dem föräldrapenningen skall 
betalas till ett belopp som avses i l mom. 

Till en förälder som ensam svarar för vår
den av barnet betalas föräldrapenning för 
tiden i förvärvsarbete till det belopp som 
avses i l mom. 

En försäkrad som åtnjuter ålderdomspensi-
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on eller förtida ålderdomspension, arbets
löshetspension eller full invaliditetspension 
enligt folkpensionslagen, enligt stadganden 
eller bestämmelser som anges i 8 § 4 mom. 
lagen om pension för arbetstagare eller en
ligt trafikförsäkringslagen eller lagen om 
olycksfallsförsäkring betalas moderskaps-, 
faderskaps och föräldrapenning till det be
lopp som avses i l mom. 

24 § 

Dagpenning samt moderskaps-, faders
kaps- och föräldrapenning betalas inte för 
den tid en försäkrad avtjänar direkt ådömt 
fängelsestraff och inte dagpenning för den 
tid en försäkrad är värnpliktig i aktiv tjänst, 
vapenfri tjänst, reservist eller lantvärnsman i 
försvarsmaktens tjänst eller som civiltjänst
görare i en civiltjänstgöringsinrättning. 

27 § 

Har en försäkrad rätt att få i l mom. av
sedd ersättning som full invalidpension med 
stöd av de stadganden eller oestämmelser 
som anges i 8 § 4 mom. lagen om pension 
för arbetstagare, med stöd av lagen om pen
sion för riksdagsmän (329/67), lagen om 
sjömanspensioner (72/56), lagen om med
lems av statsrådet rätt till pension och om 
familjepension efter honom (870177) eller 
lagen om pension för kommunala förtroen
devalda (578177) eller med stöd av en tidi
gare lag om personer i anställning hos sta
ten, en kommun, en församling eller ett an
nat offentligrättsligt samfund eller med stöd 
av andra stadganden eller bestämmelser, 
skall utan hinder av vad ovan i denna para
graf stadgas dagpenning utbetalas till fullt 
belopp för en tid som omfattar de 150 första 
betalningsdagarna av den i 19 § 3 mom. 
avsedda maximala tiden för utbetalning av 
dagpenning och till utgången av den femte 
fulla månaden av de följande kalender
månaderna (dagpenningens primärtid). Om 
den i 19 § 3 mom. avsedda tid under vilken 
dagpenning utbetalas, efter ovan nämnda 
150 dagar då dagpenning utbetalas utan av
brott, beräknas upphöra före primärtidens 
utgång, utlöper dock primärtiden redan i 
slutet av den fjärde fulla kalendermånaden. 
På ovan nämnda med stöd av någon annan 
lag utbetalade ersättningar skall under dag
penningens primärtid inte tillämpas vad som 

stadgas i 1-3 mom. Socialförsäkringskom
missionen skall fastställa primärtiden och 
omedelbart då de 150 betalningsdagarna gått 
till ända meddela den som beviljar ovan av
sedd annan ersättning att primärtiden löpt ut. 
Den försäkrade skall dessutom underrättas 
om rehabiliteringsmöjligheter och om möj
ligheten att söka annan ersättning. Ny pn
märtid kan fastställas endast i det fall att sex 
månader förflutit från utgången av den före
gående tiden. Om de ovan avsedda medde
landena och underrättelserna stadgas närma
re genom förordning. 

Dagpenning utges oberoende av sådan del
tidspension som avses i 5 b § lagen om pen
sion för arbetstagare eller motsvarande an
nan än full invalidpension, om den försäkra
des rätt till nämnda pension har börjat före 
ingången av det kalenderår till vilket de ar
betsinkomster hänför sig som ligger till 
grund för fastställandet av dagpenningen. 

30 § 

Förmåner enligt denna lag skall sökas som 
följer: 

l) dagpenning inom fyra månader från den 
dag från och med vilken sökanden önskar få 
den; har dagpenningen beviljats för en viss 
tid och fortgar arbetsoförmågan också däref
ter, skall ett intyg om fortsatt arbetsoförmå
ga lämnas till lokalbyrån inom fyra månader 
efter att rätten till dagpenning upphörde; 

75 § 

Förmåner enligt denna lag betalas på det 
konto i ett penninginstitut i Finland som 
sökanden angett, om inte folkpensionsanstal
ten bestämmer något annat. 

76 § 
Beloppet av de arbetsinkomster som avses 

i 16 § justeras i samma förhållande som det 
för dagpenningens samt moderskaps-, fa
derskaps och föräldrapenningens utbetal
ningsår fastställda, i 9 § 2 mom. l meningen 
lagen om pension för arbetstagare avsedda 
indextalet avviker från det för föregående 
kalenderår fastställda indextalet. 

Det belopp som anges i 9 § 5 mom. binds 
vid levnadskostnadsindex så att det ändras 
samtidigt och i samma mån som folkpen-
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sionerna ändras enligt lagen om bindande av 
de i folkpensionslagen stadgade pensionerna 
och understöden vid levnadskostnaderna 
(348/56). De belopp som anges i 16 § l 
mom. justeras kalenderårsvis enligt det lö
neindex som årligen fastställs for tillämpnin
gen av 9 § 2 mom. l meningen lagen om 
pension for arbetstagare. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996 och tillämpas på förmåner som hänfor 

sig till tiden efter lagens ikraftträdande. Om 
arbetsoförmågan eller rätten till en formån 
har börjat innan denna lag träder i kraft be
talas formånen dock till sitt tidigare belopp 
så länge arbetsoförmågan eller rätten till 
formånen fortsätter utan avbrott. 

De markbelopp som stadgas i 16 § l 
mom. och 22 § l mom. motsvarar det in
dextal som fastställts for 1996 och som av
ses i 9 § 2 mom. forsta meningen lagen om 
pension for arbetstagare. 
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2. 
Lag 

om beaktande av arbetstagares arbetspensionsavgift och 
arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 

l § 
Om det i en lag eller förordning stadgas 

eller genom statsrådets beslut fastställs att i 
beloppet av en dagpenning eller motsvaran
de förmån skall beaktas personens arbetsin
komster som erhållits i arbets- eller tjänste
förhållanden, skall från dessa arbetsinkoms
ter eller betalda förmåner 1996 avdras 4,5 
procent. 

2§ 
Social- och hälsovårdsministeriet meddelar 

närmare föreskrifter om tillämpningen av 
denna lag. 

3 § 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 
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3. 

Lag 
om ändring av 39 § folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 39 § 3 mom. folkP-ensionslagen (347/56) av den 8 juni 1956, sådan den lyder i lag 

av den 21 november 1994 (981/94), som töljer: 
· sökande vars arbetsoförmåga har börjat in-

39 § nan han har fyllt 15 år. Har den försäkrade 
- - ------------ rätt att från utlandet fä en förmån som mots-

Rätten till invaliditetspension inträder tidi- varar dagpenning enligt sjukförsäkringsla
gast vid ingången av månaden efter den för gen, beaktas den vid faststäBandet av begyn
vilken sökanden sist hade rätt till dagpen- nelsetiden för pensionen på samma sätt som 
ning med stöd av 15 § l eller 3 mom. sjuk- dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, dock 
försäkringslagen på grund av sjukdom, lyte får högst den maximala betalningstiden 
eller kroppsskada. Om rätt till dagpennmg enligt sjukförsäkringslagen. Förmånen kan 
inte finns inträder rätten till invaliditetspen- även jämställas med lön som motsvarar en 
sion dock först efter att en tid som motsva- dylik förmån. 
rar den tid som avses i 19 § sjukförsäkrings- -------------
lagen har upphört. Detta gäller dock inte en 

4 351251K 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 
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4. 

Lag 
om ändring av lagen om rehabiliteringspenning 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 27mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/91) 9 § 2 mom. och 17 

§ 2 mom., 
ändras 8 § 2 mom., 14 § 2 mom., 15 § och dess rubrik, i 17 § rubriken och l mom., 18 § 

l mom., 25 § 3 mom. samt 31 §, 
av dessa lagrum 8 § 2 mom. och 15 § sådana de lyder i lag av den 28 november 1994 

(1065/94), som foljer: 

8 § 
Betalningstid 

Rehabiliteringspenning kan betalas också 
for tiden från rehabiliteringsbeslutet till re
habiliterinsens början samt for tiden mellan 
rehabilitenngsperioder. Rehabiliteringspen
ning betalas likväl i dessa fall minskad med 
20 procent och for högst tre månader per 
kalenderår, med beaktande av vardera beräk
ningsgrunden särskilt for sig, om det inte for 
tryggande av rehabiliteringens fortskridande 
är motiverat att betala rehabiliteringspenning 
for en längre tid. Folkpensionsanstalten 
meddelar närmare foreskrifter om grunderna 
for betalningen. 

14 § 
Rehabiliteringspenningens belopp 

Rehabiliteringspennins som bestäms enligt 
denna paragraf betalas mte, om de arbetsin
komster som utgör grund for bestämmande 
av dagpenning som avses i l mom. under
skrider 5 000 mark. 

15 § 
Rehabiliteringspenningens belopp för den 

som fått arbetslöshetsdagpenning eller 
arbetsmarknadsstöd 

Om en rehabiliteringsklient under månaden 
innan rehabiliteringspenningen började löpa 
fick arbetslöshetsdagpenning eller arbets
marknadsstöd, skall när rehabiliteringen bör
jar i rehabiliteringspenning betalas minst det 
belopp som avses i 18 a § sjukforsäkringsla
gen, ökat med l O procent. 

17 § 
Rehabiliteringspenningens belopp i 

samband med yrkesutbildning 

För att trygga genomforandet av rehabili
teringen och utan hinder av 14 och 15 §§ 
utgör rehabiliteringspenningen for den som 
genomgår yrkesutbildning och bor i eget 
hushåll eller är forsörjningsJ?liktig en tjugo
femtedel av den studtepennmg som avses i 
11 § l mom. 3 punkten lagen om studiestöd 
(65/94), om han inte enligt nämnda stadgan
den har rätt till en större rehabiliteringspen
ning. 

18 § 
Samordning 

Får rehabiliteringsklienten ersättning for 
inkomstbortfall med stöd av någon annan 
lag, skall annan rehabiliteringspenning än 
sådan som bestäms enligt 16 § betalas for 
samma tid endast till den del den överstiger 
den andra formånen. 

25 § 
Ansökan om förmåner 

Rehabiliteringspenning skall sökas inom 
fyra månader från den dag från och med 
vilken rehabiliteringspenningen önskas. För
månen eller en del av den kan beviljas även 
om den inte har sökts inom den fastställda 
tiden på fyra månader, om det skulle vara 
oskäligt att avslå ansökan på grund av for
seningen. 
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31 § 
Indexjustering 

En rehabiliteringspennin~ som bestäms 
enligt 14 eller 15 §§ skall arligen indexjus
teras med iakttagande av 9 § 2 mom. l me
ningen lagen om pension för arbetstagare. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. Lagen tillämpas på rehabiliteringspen
ningar som sökanden med stöd av det beslut 
som gäller rehabiliteringspenningen har fått 
rätt till under lagens giltighetstid. 
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5. Lag 

om ändring av lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 mars 1991 (610/91) om rehabilitering som ordnas av folkpension

sanstalten 2 § l och 3 mom. och 6 § samt 
fogas till 3 § ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 7 a § som följer: 

2 § 
Yrkesinriktad rehabilitering för 

handikappade 

Folkpensionsanstalten skall för en försä
krad vars arbetsförmåga och förvärvsmöj
ligheter väsentligt har försvagats på grund 
av sjukdom, lyte eller kroppsskada ordna 
yrkesutbildning eller yrkesträning som be
hövs för att bevara eller förbättra hans ar
betsförmåga, om sådan inte har ordnats en
ligt lagen om arbetskraftsservice (1005/93), 
lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbild
ning (763/90), arbetspensionslagarna eller 
enligt stadgandena om specialundervisning. 

Med yrkesinriktad rehabilitering avses i l 
mom. även sådan grundutbildning som är 
nödvändig för yrkesutbildning samt sådant 
understöd som för stödjande av en persons 
närinss- eller yrkesutövning beviljas för ans
kaffmng av arbetsredskap och arbetsmas
kiner samt för grundande och omläggning 
av ett eget företag. Genom förordning stad
gas om understödets maximibelopp. 

3 § 
Medicinsk rehabilitering för gravt 

handikappade 

Den rehabiliterin~ som avses i denna para
graf skall ordnas sa att den öppna terapm 

och anstaltsvårdsperioderna för en person 
som rehabiliteras och som har fyllt 16 år 
inte överstiger de maximimängder som 
stadgas genom förordning. 

6 § 
Skyldighet att reda ut 

rehabiliteringsmöjligheterna 

FolkP.ensionsanstalten skall vid behov reda 
ut moJligheterna att rehabilitera en klient, 
dock senast när antalet dagpenningsdagar 
enligt sjukförsäkringslagen för den försäkra
des vidkommande överstiger 60. 

7a§ 
Ersättning för resekostnader 

En rehabiliteringsklient ersätts för nödvän
diga och skäliga resekostnader som rehabili
teringen medför till den del de för en resa i 
en riktning överstiger 45 mark (självriskan
del). Om de nödvändiga och skäliga rese
kostnaderna som rehabiliteringen medfur 
under ett och samma kalenderår överstiger 
900 mark (årlig självriskandel), skall den del 
av dessa reseKostnader som överstiger den 
årliga självriskandelen ersättas i sin helhet. 
Resekostnaderna för en studerandes dagliga 
skolresor och dagliga resor till arbetsträning 
i anslutning till utbildningen utgör inte till 
ersättning berättigande resekostnader. 
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Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. Den tillämpas på rehabilitering som 
börjar efter att lagen har trätt i kraft. Stad-

Helsingfors den 29 september 1995 

gandet i 7 a § om ersättning för resekostna
der tillämpas på kostnader för resor som har 
gjorts under lagens giltighetstid. 

Republikens President 

MARTTI AHTISAARI 

Social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre 
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Bilaga 

l. 
Lag 

om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdasens beslut 
upphävs i sjukförsäknngslagen av den 4 juli 1963 (364/63) 20 §, sådan den lyder i lag av 

den 22 december 1989 (1255/89) 
ändras 4 § l room., 14 § l mom., 15 § 5 mom., 15 a§, 16 § l mom., 18 a§, 19 § 6 och 

7 mom., 22 §, 24 § 5 mom., 27 § 4 och 6 mom., 30 § 3 mom. l punkten, 75 § 2 mom. och 
76 §, 

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § l mom. och 14 § l mom. i lag av den 21 december 
1990 (1192/90), 15 § 5 mom. i lag av den 27 mars 1991 (621/91), 15 a § i lag av den 26 
juli 1985 (674/85), 16 § l mom. i lag av den 30 december 1992 (1653/92), 18 a § ändrad 
genom nämnda lag av den 27 mars 1991 och lag av den 28 december 1994 (1066/94), 19 § 
6 mom. ändrad genom nämnda lag av den 26 juli 1985 och 19 § 7 mom. och 27 § 4 och 6 
mom. i lag av den 26 juni 1981 (471/81), 22 § l och 2 mom. i lag av den 29 december 
1994 (1501/94), samt 22 § 3 och 4 mom. i lag av den 10 december 1993 (1129/93), 24 § 5 
mom. i lag av den 31 januari 1995 (120/95), 75 § 2 mom. i lag av den 13 maj 1988 
(448/88) och 76 § ändrad i lag av den 11 januari 1985 (32/85) och nämnda lag av den 10 
december 1993, som följer: 

Gällande lydelse 

4 § 

En försäkrad har rätt att vid sjukdom få 
ersättning för nödvändiga kostnader för 
sjukvård och dagpenning för arbetsoförmåga 
till följd av sjukdom samt vid havandeskap 
och barnsbörd ersättning för nödvändiga 
kostnader. Den försäkrade har även rätt att 
vid havandeskap och barnsbörd få moders
kapspenning och, enligt vad som stadgas 
nedan, för vård av barn eller adoptivbarn 
föräldrapenning och faderskapspennmB samt 
för deltagande i vård och rehabilitermg av 
ett sjukt barn specialvårdspenning. Den för
säkrade har dessutom rätt att på grund av 
risk för fostrets utveckling eller havandeska
pet få särskild moderskapspenning. 

14 § 

I ersättning för arbetsoförmåga till följd av 
sjukdom betalas dagpenning samt vid ha
vandeskap och barnsbörd moderskaJ?spen
ning och för vård av barn eller adoptivbarn 
faderskaps- och föräldrapenning, på grund 
av risk för fostrets utveckling eller havan
deskapet särskild moderskapspenning samt 

Föreslagen lydelse 

4§ 

En försäkrad har rätt att vid sjukdom få 
ersättning för nödvändiga kostnader för 
sjukvård och dagpenning som ersättning för 
inkomstbortfall vid arbetsoförmåga till följd 
av sjukdom samt vid havandeskap och 
barnsbörd ersättning för nödvändiga kostna
der. Den försäkrade har även rätt att vid 
havandeskap och barnsbörd få moderskaps
penning och, enligt vad som stadgas nedan, 
för vård av barn eller adoptivbarn föräldra
penning och faderskapspenning samt för 
deltagande i vård och rehabilitering av ett 
sjukt barn specialvårdspenning. Den försä
krade har dessutom rätt att på grund av risk 
för fostrets utveckling eller havandeskapet få 
särskild moderskapspenning. 

14 § 

I ersättning för inkomstbortfall vid arbet
soförmåga till följd av sjukdom betalas dag
penning samt vid havandeskap och barns
börd moderskaJ?spenning och för vård av 
barn eller adoptivbarn faderskaps- och föräl
drapenning, på grund av risk för fostrets 
utveckling eller havandeskapet särskild mo-
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Gällande lydelse 

för deltagande i vård och rehabilitering av 
ett sjukt barn specialvårdspenning. 

Föreslagen lydelse 

derskapspenning samt för deltagande i vård 
och rehabilitering av ett sjukt barn special
vårdspenning. 

15 § 

Den försäkrade har inte rätt till dagpen
ning för en tid under vilken han f'ar rehabi
literingspenning enligt lagen om rehabilite
ringspenning (611191) eller enligt de lagar, 
det pensionsreglemente och de pensionsstad
gor som avses i 8 § 4 mom. lagen om pen
sion för arbetstagare eller ersättning för in
komstbortfall på basis av en olycksfalls
eller trafikförsäkring eller med stöd av reha
literin~sstadgandena i lagen om skada, åd
ragen 1 militärtjänst (404/48). 

15 a§ 

Dagpenning betalas ej till försäkrad som 
åtnjuter ålderdomspenstOn eller förtida ål
derdomspension. Blir dock försäkrad, som 
åtnjuter nämnd pension, på grund av sjuk
dom oförmögen till det arbete som han ome
delbart innan arbetsoförmågan inträdde har 
urfört såsom pensionerad, betalas till honom 
på grundval av denna arbetsoförmåga dag
penning, dock med beaktande av vad som 
stadgas i 15 § 4 mom. Dagpenningens be
lopp uträknas härvid på basis av arbetsin
komsten för nämnda arbete så som i 16 och 
17 §§ stadgas. 

16 § 

Dagpenningen per dag är minimidagpen
ningen, 63 mark, ökad med 30 procent av 
en trehundradedel av den försäkrades vid 

Den försäkrade har inte rätt till dag
penning för en tid under vilken han f'ar stu
diepenning eller vuxenstudiepenning enligt 
lagen om studiestöd (65194), rehabiliterings
penning enligt lagen om rehabiliteringspen
ning (611191) eller enligt de lagar, det pen
sionsreglemente eller de pensionsstadgor 
som avses i 8 § 4 mom. lagen om penston 
för arbetstagare eller ersättning för inkomst
bortfall på basis av en olycksfalls- eller tra
fikförsäkring eller med stöd av rehabilite
ringsstadgandena i lagen om skada, ådragen 
i militärtjänst (404/48) eller i lagen om 
olycksfall i militärtjänst (1211/90). 

15 a§ 

En försäkrad som åtnjuter ålderdomspensi
on eller förtida ålderdomspension, individu
ell förtidspension enligt folkpensionslagen 
eller arbetspensionslagarna eller deltidspen
sion enligt 4 f § lagen om pension för ar
betstagare har inte rätt till dagpenning. 

En försäkrad som åtnjuter ovan nämnd 
pension har dock med beaktande av vad som 
stadgas i 15 § 4 mom. rätt till dagpenning 
om han blir oförmögen till det arbete som 
han omedelbart innan arbetsoförmågan in
trädde har utfört som pensionerad. Dagpen
ningens belopp uträknas härvid på basis av 
arbetsinkomsten för nämnda arbete enligt 
vad som stadgas i 16 och 17 §§. 

16 § 

Dagpenningen per dag är 70 procent av en 
trehundradedel av den försäkrades vid bes
kattningen konstaterade arbetsinkomster un-
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beskattningen konstaterade arbetsinkomster 
under det kalenderår som anges i förordning, 
till den del arbe!sinko!llsterna int.e överstiger 
3 7 800 mark. Overstiger arbetsmkomsterna 
3 7 800 mark, men inte 113 890 mark, är 
dagpenningen beträffande den del som över
stiger 3 7 800 mark 66 procent av trehundra
dedelen av det belopp som överstiger 3 7 800 
mark. Överstiger arbetsinkomsterna 113 890 
mark, är dagpenningen för den del som 
överstiger 113 890 mark 40 procent av tre
hundradedelen ~y det ~elopp so~ överstiger 
113 890 mark. Overstiger arbetsmkomsterna 
189 81 O mark, är dagpenningen för den del 
som överstiger 189 81 O mark 25 procent av 
trehunddradedelen av det belopp som över
stiger 189 81 O mark. Har den försäkrade 
under ovan angiven tid inte haft arbetsin
komster eller har beskattning verkställts 
enligt uppskattning på det sätt som nämns i 
72 § l mom. 3junkten beskattningslagen 
(482/58) på grun av att ingen skattedekla
ration har avgetts, skall dagP.enningen per 
dag vara lika stor som minimidagpenningen. 

18 a§ 

Har den försäkrade då arbetsoförmågan 
börjar rätt till arbetslöshetsdagpenning enligt 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
(602/84), är den dagpenning som på grund 
av arbetsoförmåga skall betalas till honom 
minst 86 procent av beloppet av den arbets
löshetsdagpenning som betalades till honom 
då arbetsoförmågan börajade. När beloppet 
av denna dagpenning räknas ut beaktas inte 

l) lön för deltidsarbete som nämns i 19 § 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 

2) lön för sådan bisyssla eller annan ar
betsinkomst som nämns i 21 § lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa, eller 

3) förmåner som nämns i 27 § lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa och som enligt 
27 § i denna lag skall dras av från dagpen-

Föreslagen lydelse 

der det kalenderår som anges i förordning, 
till den del arbet~inkomsterna inte överstiger 
130 000 mark. Overstiger arbetsinkomsterna 
130 000 mark men inte 200 000 mark, är 
dagpenningen beträffande den del som över
stiger 130 000 mark 40 procent av trehun
dradedelen av .~et belopp som överstiger 
130 000 mark. Overstiger arbetsinkomsterna 
200 000 mark, är dagpenningen för den del 
som överstiger 200 000 mark 25 procent av 
trehundradedelen av det belopp som över
stiger 200 000 mark. Om arbetsinkomsterna 
är lägre än 5 000 mark betalas inte dagpen
ning. Inkomster som beskattats enligt upp
skattning på det sätt som nämns i 72 § l 
mom. 3 punkten beskattningslagen på grund 
av att skattedeklaration inte har avgetts, 
skall inte beaktas som arbetsinkomst. 

18 a§ 

Har den försäkrade under månaden innan 
arbetsoförmågan börjar haft rätt till arbets
löshetsdagpenning enligt lagen om utkomsts
kydd för arbetslösa (602/84), arbetsmark
nadsstöd enligt lagen om arbetsmark
nadsstöd (1542/93) eller utbildningsstöd en
ligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenut
bildning (763/90), är den dagpenning som 
på grund av arbetsoförmåga skall betalas till 
honom minst 86 procent av beloppet av den 
arbetslöshetsdagpenning, det arbetsmark
nadsstöd eller det utbildningsstöd som beta
lades till honom då arbetsoförmågan börja
de. När beloppet av dagpenningen, arbets
marknadsstödet eller utbildningsstödet räk
nas ut beaktas inte 

l) lön och annan arbetsinkomst som 
nämns i 17 och 18 §§ lagen om utkomst
skydd för arbetslösa, 

2) lön och annan arbetsinkomst som 
nämns i 18 § lagen om arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning, eller 

3) förmåner som nämns i 27 § lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa och som enligt 
27 § i denna lag skall dras av från dagpen-
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ningen. 
Har den försäkrade under de sex måna

derna innan dagpenningen börjat löpa ratt 
rehabiliteringspenning enligt lagen om reha
biliteringspenning eller enligt de lagar, det 
pensionsreglemente och de pensionsstadgor 
som avses i 8 § 4 mom. lagen om pension 
för arbetstagare eller ersättning för inkomst
bortfall på basis av olycksfalls- eller trafik
försäkring eller enligt rehabiliteringsstad
gandena i lagen om skada, ådragen i mili
tärtjänst, skall dagpenningen uppgå till 
minst det belopp som den skulle ha uppgått 
till när rehabiliteringspenningen började lö
pa, ökat i förhållande till hur mycket det 
löneindextal som avses i 9 § lagen om pen
sion för arbetstagare och som fastställts för 
det år då dagpenningen börjar löpa avviker 
från det löneindextal som fastställts för det 
år då rehabiliteringspenningen börjar löpa. 

Föreslagen lydelse 

ningen. 
Har den försäkrade under de sex månader

na innan dagpenningen börjat löpa ratt reha
biliteringspenning enligt lagen om rehabilite
ringspennmg, skall dagpenningen uppgå till 
minst beloppet av rehabiliteringspenningen 
enligt lagen om rehabiliteringspenning. Här
vid beaktas dock den förhöjning på J O pro
cent som avses i J5 § lagen om rehabilite
ringspenning. 

19 § 

Försäkrad, som åtnjuter i folkpensionsla
gen stadgad arbetslöshetspension eller inva
liditetspension som beviljats med stöd av 
22 §§ l mom. i nämnda lag, har inte rätt till 
dagpenning för den tid för vilken pensionen 
betalas. Detsamma gäller försäkrad som åt
njuter individuell förtidspension enligt folk
pensionslagen eller arbetspensionslagarna. 

Vid tillämpningen av denna paragraf skall 
till de dagar för vilka dagpenning utbetalts 
även hänföras de dagar för vilka den för
säkrade med stöd av 14 ovh 15 §§ samt l 
och 2 mom. i denna paragraf har rätt till 
dagpenning, även om sådan på grund av 
betalningsbegränsnigarna i denna lag inte 
utbetalts till honom. 

20 § 

Dagpenning betalas till ett belopp som 
motsvarar minimidagpenning till en försä
krad, som fullgör värnplikt i aktiv tjänst el
ler som fullgör vapenfri tjänst eller som i 
egenskap av reservist eller lantvärnsman är 
i försvarsmaktens tjänst eller som tjänstgör 

5 351251K 

En försäkrad som åtnjuter i folkpensions
lagen stadgad arbetslöshetspension eller som 
har rätt till invaliditetspension som beviljats 
med stöd av 22 § l mom. i nämnda lag, har 
inte rätt till dagpenning för den tid för vil
ken han har rätt till pensionen. Detsamma 
gäller en försäkrad som åtnjuter individuell 
förtidspension enligt folkpensionslagen eller 
arbetspensionslagarna. 

Vid tillämpningen av denna paragraf skall 
till de dagar för vilka dagpenning utbetalts 
även hänföras de dagar för vilka den försäk
rade med stöd av 14 och 15 §§ samt l och 2 
mom. i denna paragraf har rätt till dagpen
ning, även om sådan på grund av betal
ningsbegränsningarna i denna lag inte utbe
talts till honom, samt de dagar för vilka 
dagpenning inte betalas på grund av att ar
betsinkomsternas belopp understiger det mi
nimibelopp som avses i J6 § J mom. 

20 § 

(upphävs) 
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som civiltjänstepliktig vid en civiltjänstgö
ringsinrättning, endast för den arbetsoför
mögenhetstid under vilken han har permis
sion, med iakttagande i övrigt av 19 §. För 
annan tid har han inte rätt till dagpenning. 

22 § 

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapen
ningen per dag är lika stor som den dagpen
ning som nämns i 16 och 17 §§ samt i 18 a 
§ 2 mom. Moderskaps-, faderskaps- och fö
räldrapenningen är dock minst 78,30 mark 
per. dag. 

Ar barnets moder i förvärvsarbete eller i 
annat arbete utanför hemmet under den tid 
ror vilken moderskaps- och föräldrapenning 
utbetalas, skall den moderskaps- och föräl
drapenning som utbetalas till henne för den
na tid vara lika stor som den minimidag
penning som avses i 16 § l mom. 

Om båda föräldrarana är i förvärvsarbete 
under den tid för vilken föräldrapenning be
talas, frånsett den tid för vilken faderskaps
penning utges, kan de komma överens om 
till vilken av dem förälkrapenningen skall 
betalas till ett belopp som motsvarar den mi
nimidagpenningen som avses i 16 § l mom .. 

Till en förälder som ensam svarar ror vår
den av barnet betalas föräldapenning för 
tiden i förvärvsarbete till ett belopp som 
motsvarar minimidagpenningen. 

Föreslagen lydelse 

22 § 

Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapen
ningen per dag är lika stor som den dagpen
ning som nämns i 16 och 17 §§ samt i 18 a 
§ 2 mom. Moderskaps-, faderskaps- och fö
räldrapenningen är dock minst 60 mark per 
dag. 

Ar barnets moder i förvärvsarbete eller i 
annat arbete utanför hemmet under den tid 
för vilken moderskaps- och föräldrapenning 
utbetalas, skall den moderskaps- och föräl
drapenning som utbetalas till henne för den
na tid vara lika stor som det belopp som 
avses i l mom. 

Om båda föräldrarna är i förvärvsarbete 
under den tid för vilken föräldrapenning be
talas, frånsett den tid för vilken faderskaps
penning utges, kan de komma överens om 
till vilken av dem föräldrapenningen skall 
betalas till ett belopp som avses i l mom. 

Till en förälder som ensam svarar för vår
den av barnet betalas föräldrapenning för 
tiden i förvärvsarbete till det belopp som 
avses i l mom. 

En försäkrad som åtnjuter ålderdomspen
sion eller förtida ålderdomspension, arbets
löshetspension eller full invaliditetspension 
enligt folkpensions/agen, enligt stadganden 
eller bestämmelser som anges i 8 § 4 mom. 
lagen om pension för arbetstagare eller en
ligt trafi/iförsäkringslagen eller lagen om 
olycksfallsförsäkring betalas moderskaps-, 
faderskaps och föräldrapenning till det be
lopp som avses i l mom. 

24 § 

Dagpenning samt moderskaps-, faders
kaps- och föräldrapenning betalas inte för 
den tid en försäkrad avtjänar direkt ådömt 
fängelsestraff. 

Dagpenning samt moderskaps-, faders
kaps- och föräldrapenning betalas inte för 
den tid en försäkrad avtjänar direkt ådömt 
fängelsestraff och inte dagpenning för den 
tid en försäkrad är värnpliktig i aktiv tjänst, 
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vapenfri tjänst, reservist eller lantvärnsman i 
försvarsmaktens tjänst eller som civiltjänst
görare i en civiltjänstgöringsinrättning. 

27 § 

Har fårsäkrad rätt att få i l mom. avsedd 
ersättning såsom tull invalidpension med 
stöd av de stadganden eller bestämmelser 
som anges i 8 § 4 mom. lagen om pension 
får arbetstagare, med stöd av lagen om pen
sion får riksdagsmän (329/67), lagen om 
sjömanspensioner (72/56), lagen om med
lems av statsrådet rätt till pension och om 
familjepension efter honom (870/77) eller 
lagen om pension for kommunala fårtroen
devalda (578/77) eller med stöd av tidigare 
lag beträfräffande personer i anställning hos 
staten, kommun, fårsamling eller annat of
fentligrättsligt samfund eller med stöd av 
andra stadganden eller bestämmelser, skall 
utan hinder av vad ovan i denna paragraf är 
stad~at dagpennin utgå till fullt belopp får 
en ttd som omfattar de 150 fårsta betal
ningsdagarna av den i 19 § 3 mom. avsedda 
maximala tiden får utbetalning av dagpen
ning och till utgången av den femte fulla 
månaden av de följande kalendermånaderna 
(dagpenningens primärtid). Om den i 19 § 3 
mom. avsedda ttd under vilken dagpennm~ 
utbetalas, efter ovan nämnda 150 dagar da 
dagpenning utgår utan avbrott, beräknas 
upphöra före primärtidens utgång, utlöper 
dock primärtiden redan i slutet av den tjärde 
fulla kalendermånaden. På ovan nämnda 
med stöd av annan la~ utgående ersättningar 
skall under dagpenmngens primärtid inte 
tillämpas vad i 1-3 mom. är stadgat. Social
fårsäkringskommissionen skall fastställa pri
märtiden och omedelbart då de 150 betal
nin~sdagama gått till ända meddela den som 
bevtljar ovan avsedd annan ersättning, att 
primärtiden löpt ut. Den forsäkrade skall 
därtill uppmanas att söka nämnda ersättning. 
Ny primärtid kan fastställas endast i det fall 
att 6 månader fårflutit från utgången av den 
föregående tiden. Angående de ovan avsed
da meddelandena och uppmaningama stad
gas närmare genom förordning. 

Har en fårsäkrad rätt att få i l mom. av
sedd ersättning som full invalidpension med 
stöd av de stadganden eller bestämmelser 
som anges i 8 § 4 mom. lagen om pension 
får arbetstagare, med stöd av lagen om pen
sion får riksdagsmän (329/67), lagen om 
sjömanspensioner (72/56), lagen om med
lems av statsrådet rätt till pension och om 
familjepension efter honom (870/77) eller 
lagen om pension for kommunala fårtroen
devalda (578/77) eller med stöd av en tidi
gare lag om personer i anställning hos sta
ten, en kommun, en fårsamling eller ett an
nat offentligrättsligt samfund eller med stöd 
av andra stadganden eller bestämmelser, 
skall utan hinder av vad ovan i denna para
graf stadgas dagpenning utbetalas till fullt 
belopp får en tid som omfattar de 150 forsta 
betalningsdagarna av den i 19 § 3 mom. 
avsedda maximala tiden får utbetalning av 
dagpenning och till utgången av den femte 
fulla månaden av de foljande kalender
månaderna (dagpenningens primärtid). Om 
den i 19 § 3 mom. avsedda tid under vilken 
dagpenning utbetalas, efter ovan nämnda 
150 dagar då dagpenning utbetalas utan av
brott, beräknas upphöra före primärtidens 
utgång, utlöper dock primärtiden redan i 
slutet av den fjärde fulla kalendermånaden. 
På ovan nämnda med stöd av någon annan 
lag utbetalade ersättningar skall under dag
penningens primärtid inte tillämpas vad som 
stadgas i 1-3 mom. Socialfårsakringskom
missionen skall fastställa primärtiden och 
omedelbart då de 150 betalningsdagarna gått 
till ända meddela den som beviljar ovan av
sedd annan ersättning att primärtiden löpt ut. 
Den fårsäkrade skall dessutom underrättas 
om rehabiliteringsmöjligheter och om möj
ligheten att söka annan ersättning. Ny pri
märtid kan fastställas endast i det fall att sex 
månader fårflutit från utgången av den fåre
gående tiden. Om de ovan avsedda medde
landena och underrättelserna stadgas närma-
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Dagpenning utges oberoende av sådan del
tidspension som avses i 4 f§ lagen om pen
sion för arbetstagare eller sådan delpension 
som avses i 5 b § i nämnda lag eller mots
varande annan än full invalidpension, om 
den försäkrades rätt till nämnda pension har 
begynt före ingången av det kalenderår till 
vilket de arbetsinkomster hänför sig som 
ligger till grund för faststållandet av dag
penningen. 

Föreslagen lydelse 

re genom förordning. 

Dagpenning utges oberoende av sådan del
tidspension som avses i 5 b § lagen om pen
sion för arbetstagare eller motsvarande an
nan än full invalidpension, om den försäkra
des rätt till nämnda pension har börjat före 
ingången av det kalenderår till vilket de ar
betsinkomster hänför sig som ligger till 
grund för faststållandet av dagpenningen. 

30 § 

Förmåner enligt denna lag skall sökas som 
följer: 

l) dagpenning inom sex månader från den 
dag från och med vilken sökanden önskar få 
den; har dagpenningen beviljats för en viss 
tid och fortgår arbetsoförmågan också däref
ter, skall ett intyg om fortsatt arbetsoförmå
ga inlämnas till lokalbyrån inom sex måna
der efter att rätten till dagpenning upphörde, 

Förmåner enligt denna lag skall sökas som 
följer: 

l) dagpenning inom fyra månader från den 
dag från och med vilken sökanden önskar få 
den; har dagpenningen beviljats för en viss 
tid och fortgår arbetsoförmågan också däref
ter, skall ett intyg om fortsatt arbetsoförmå
ga lämnas till lokalbyrån inom fyra månader 
efter att rätten till dagpenning upphörde, 

75 § 

Social- och hälsovårdsministeriet besluta 
om det minsta ersättningsbelopp som kan 
sändas till den försäkrade genom postgiro. 

76 § 

Beloppen av de arbetsinkomster som avses 
i 16 § justeras i samma förhållande som det 
för dagpenningens samt moderskaps-, fa
derskaps- och föräldrapenningens utbetal
ningsår fastställda, i 9 § lagen om pension 
för arbetstagare avsedda löneindextalet av
viker från det för föregående kalenderår 
fasställda löneindextalet. 

Det belopp som anges i 9 § 3 mom. binds 
vid levnadskostnadsindex så att det ändras 

Förmåner enligt denna lag betalas på det 
konto i ett penninginstitut i Finland som 
sökanden angett, om inte folkpensionsanstal
ten bestämmer något annat. 

76 § 

Beloppet av de arbetsinkomster som avses 
i 16 § justeras i samma förhållande som det 
för dagpenningens samt moderskaps-, fader
skaps och föräldrapenningens utbetalningsår 
fastställda, i 9 § 2 mom. första meningen la
gen om pension för arbetstagare avsedda 
indextalet avviker från det för föregående 
kalenderår fastställda indextalet. 

Det belopp som anges i 9 § 5 mom. binds 
vid levnadskostnadsindex så att det ändras 
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samtidigt och i samma mån som folkpensi
onerna ändras enligt lagen om bindande av 
de i folkpensionslagen stadgade pensionerna 
och understöden vid levnadskostnaderna 
(348/56). De belopp som anges i 16 § l 
mom. justeras kalenderårsvis med anledning 
av förändringarna i landets allmänna löneni
vå enligt det löneindex som årligen fastställs 
för tillämpninen av 9 § lagen om pension 
för arbetstagare. 

3. 

Föreslagen lydelse 

samtidigt och i samma mån som folkpensio
nerna ändras enligt lagen om bindande av de 
i folkpensionslagen stadgade pensionerna 
och understöden vid levnadskostnaderna 
(348/56). De belopp som anges i 16 § l 
mom. justeras kalenderårsvis enli~ det lö
neindex som årligen fastställs för tillämpnin
gen av 9 § 2 mom. första meningen lagen 
om pension för arbetstagare. 

Denna lag träder i kraft den J januari 
J996 och tillämpas på förmåner som hänför 
sig till tiden efter lagens ikraftträdande. Om 
arbetsoförmågan eller rätten till en förmån 
har börjat innan denna lag träder i kraft be
talas förmånen dock till sitt tidigare belopp 
så länge arbetsoförmågan eller rätten till 
förmånen fortsätter utan avbrott. 

De markbelopp som stadgas i J6 § J mom. 
och 22 .~ J mom. motsvarar det indextal som 
faststäUts för J996 och som avses i 9 § 2 
mom. första meningen lagen om pension för 
arbetstagare. 

Lag 
om ändring av 39 § folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras 39 § 3 mom. folkP.ensionslagen (347/56) av den 8 juni 1956, sådan den lyder i lag 

av den 21 november 1994 (981194), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

39 § 

Har den försäkrade med stöd av 15 § l 
eller 3 mom. sjukförsäkringslagen rätt till 
dagpenning för arbetsoförmåga på grund av 
sjukdo~, _lyte . e_ller kroppss~a~a, in~rä4er 
rätten till mvahdttetspenston ttdtgast vtd m
gången av månaden efter den, för vilken han 
sist var berättigad till dagpenning. Har den 
försäkrade rätt att från utlandet la en förmån 
som motsvarar dagpenning enligt sjukförsäk
ringslagen, beaktas den vtd fastställandet av 
begyn_nelsetidpunkten för pen~ione!l på_ s~
ma satt som dagpenmng rnhgt SJUkforsäk
ringslagen, dock för högst den maximala 

Rätten till invaliditetspension inträder tidi
gast vid ingången av månaden efter den för 
vilken sökanden sist hade rätt till dagpenning 
med stöd av 15 § l eller 3 mom. sjukförsä
kringslagen på grund av sjukdom, lyte eller 
kroppsskada. Om rätt till dagpenning inte 
finns inträder rätten till invaliditetspension 
dock först efter att en tid som motsvarar den 
tid som avses i J9 § sjukförsäkringslagen 
har upphört. Detta gäller dock inte en 
sökande vars arbetsoförmåga har börjat in
nan han har fyllt J5 år. Har den försäkrade 
rätt att från utlandet la en förmån som mots-
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betalningstiden enligt sjukförsäkringslagen. 
Förmånen kan även jämställas med lön som 
motsvarar en dylik förmån. 

4. 

Föreslagen lydelse 

varar dagpenning enligt sjukförsäkringsla
gen, beaktas den vid fastställaodet av begyn
nelsetiden för pensionen på samma sätt som 
dagpenning enligt sjukförsäkringslagen, dock 
för hö~st den maximala betalningstiden 
enligt SJukförsäkringslagen. Förmånen kan 
även jämställas med lön som motsvarar en 
dylik förmån. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. 

Lag 
om ändring av lagen om rehabiliteringspenning 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den27mars 1991 om rehabiliteringspenning (611/91) 9 § 2 mom. och 17 

§ 2 mom., 
ändras 8 § 2 mom., 14 § 2 mom., 15 §och dess rubrik, i 17 §rubriken och l mom., 18 § 

l mom., 25 § 3 mom. samt 31 §, 
av dessa lagrum 8 § 2 mom. och 15 § sådana de lyder i lag av den 28 november 1994 

(1065/94), som följer: 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

8 § 
Betalningstid 

Rehabiliteringspenning kan betalas också 
för tiden från rehabiliteringsbeslutet till re
habiliterinBens början samt för tiden mellan 
rehabilitenngsperioder. Rehabiliteringspen
ning betalas likdäl i dessa fall för högst tre 
månader per kalenderår, med beaktande av 
vardera beräkningsgrunden särskilt för sig, 
om det inte för tryggande av rehabiliterin
gens fortskridande är motiverat att betala 
rehabilitetrimgspenning för en längre tid. 
Folkpensionsanstalten meddelar närmare 
föreskrifter om grunderna för betalningen. 

Rehabiliteringspenning kan betalas också 
för tiden från rehabiliteringsbeslutet till re
habiliterinBens början samt för tiden mellan 
rehabilitermgsperioder. Rehabiliteringspen
ning betalas likväl i dessa fall minskad med 
20 procent och för högst tre månader per 
kalenderår, med beaktande av vardera beräk
ningsgrunden särskilt för sig, om det inte för 
tryggande av rehabiliteringens fortskridande 
är motiverat att betala rehabiliteringspenning 
för en längre tid. Folkpensionsanstalten 
meddelar närmare föreskrifter om grunderna 
för betalningen. 
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9 § 
Självisktid 

Om en rehabiliteringsklient på grund av (upphävs) 
arten av sitt arbete, i det fall att han inte 
deltagit i rehabilitering, nomalt skulle ha 
varit rungen att arbeta på en söndag, en 
helgdag, självständighetesdagen eller första 
maj, skall denna dag jämställas med en var-
dag när självrisktiden räknas ut. 

14 § 
Rehabiliteringspenningens belopp 

Om de arbetsinkomster som ligger till 
grund för rehabiliteringspenningen till följd 
av sjukdom, arbetslöshet eller någon annan 
motsvarande särskild orsak har varit vä
sentligt mindre än de annars skulle ha varit, 
skall rehabiliteringspenningen på ansökan 
fastställas på basis av arbetsinkomsterna 
under skatteåret före det senast fastställda 
skatteåret. Beloppen av de arbetsinkomster 
som avses i detta moment skall justeras i 
relation till hur mycket det i 9 § lagen om 
pension för arbetstagare nämnda löneindex
tal som har fastställts för rehabiliterings
penningens be~nnelseår avviker från det (ör 
det nästföregaende kalenderåret fastställda 
löneindextalet. 

15 § 

Rehabiliteringspenningens minimibelopp för 
den som fått arbetslöshetsdagpenning eller 

arbetsmarknadsstöd 

Om en rehabiliteringsklient omedelbart 
innan rehabiliterinspenninsen började löpa 
fick arbetslöshetsdagpennmg eller arbets
marknadsstöd, skall när rehabiliteringen bör
jar i rehabiliteringsl?enning betalas minst det 
belopp som avses 1 18 a § sjukförsäkrings
lagen, ökat med l O procent. 

Rehabiliteringspenning som bestäms enligt 
denna paragraf betalas inte, om de arbetsin
komster som utgör grund för bestämmande 
av dagpenning som avses i J mom. unders
krider 5 000 mark 

15 § 

Rehabiliteringspenningens belopp för den 
som fått arbetslöshetsdagpenning eller 

arbetsmarknadsstöd 

Om en rehabiliteringsklient under månaden 
innan rehabiliteringspenningen började löpa 
fick arbetslöshetsdagpenning eller arbets
marknadsstöd, skall när rehabiliteringen bör
jar i rehabiliteringspenning betalas minst det 
belopp som avses i 18 a § sjukförsäkringsla
gen, ökat med l O procent. 
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17 § 

Rehabiliteringspenningens minimibelopp i 
samband med yrkesutbildning 

Rehabiliteginspenningen för den som ge
nomgår yrkesutbildning och bor i eget hus
håll eller är försärjningspliktig, utgör utan 
hinder av 14 och 15 § § minst 86 procent av 
den fulla grunddagpenning som avses i la
gen om utkomstskydd för arbetslösa 
(602/84), ökad med 10 procent. 

Rehabilitaringspenningens minimibelopp 
för den som genomgår yrkesutbildning och 
bor i eget hushåll eller är färsörjningsplik
tig, skall på ansökan utan hinder av 
14-16 § § samt denna paragrafs l mom. fast
ställas som en procentandel av summan av 
den i folkpensionslagen nämnda basdelen 
och den fulla tilläggssdelen för en ensam
stående person, enligt vad som närmare 
stadgas genom förordning och i tillämpliga 
delar med beaktande av de allmänna grun
der {ör utkomststöd som har fastställts med 
stöd av 32 § socialvårdslagen (71 0/82). 

18 § 

Ansökan om förmåner 

Får rehabiliteringsklienten ersättning för 
inkomstbortfall med stöd av någon annan 
lag, skall rehabiliterinspenning som inte ut
ges enligt 16 § eller 17 § 2 mom. betalas för 
samma tid endast till den del den överstiger 
den andra förmånen. 

Föreslagen lydelse 

17 § 

Rehabiliteringspenningens belopp i 
samband med yrkesutbildning 

För att trygga genomförandet av rehabili
teringen och utan hinder av 14 och 15 §§ 
utgör rehabiliteringspenningen för den som 
genomgår yrkesutbildning och bor i eget 
hushåll eller är försö~ningspliktig en tjugo
femtedel av den studiepenning som avses i 
11 § l mom. 3 punkten lagen om studiestöd 
(65/94), om han inte enligt nämnda stadgan
den har rätt till en större rehabiliteringspen
ning. 
(upphävs) 

18 § 

Samordning 

F år rehabiliteringsklienten ersättning för 
inkomstbortfall med stöd av någon annan 
lag, skall annan rehabiliteringspenning än 
sådan som bestäms enligt 16 § betalas för 
samma tid endast till den del den överstiger 
den andra förmånen. 

25 § 
Ansökan om förmåner 

Rehabiliteringspenning betalas inte utan 
särskilda skäl för längre tid än 12 månader 
för ansökan. 

Rehabiliteringspenning skall sökas inom 
fyra månader från den dag från och med 
vilken rehabiliteringspenningen önskas. För
månen eller en del av den kan beviljas även 
om den inte har sökts inom den fastställda 
tiden på fyra månader, om det skulle vara 
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oskäligt att avslå ansökan på grund av för
seningen. 

31 § 
Indexjustering 

En rehabiliteringspenning som bestäms 
enligt 14 eller 15 § skall årligen indexjuste
ras med iakttagande av 9 § lagen om pensi
on för arbetstagare. 

5. 

En rehabiliteringspennin~ som bestäms 
enligt 14 eller 15 §§ skall arligen indexjus
teras med iakttagande av 9 § 2 mom. l me
ningen lagen om pension för arbetstagare. 

Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. Lagen tillämpas på rehabiliterings
penningar som sökanden med stöd av det 
beslut som gäller rehabiliteringspenningen 
har fått rätt till under lagens giltighetstid. 

Lag 
om ändring av lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 mars 1991 (610/91) om rehabilitering som ordnas av folkpension

sanstalten 2 § l och 3 mom. och 6 § samt 
fogas till 3 § ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 7 a § som följer: 

Gällande lydelse 

2§ 

Yrkesinriktad rehabilitering för 
handikappade 

Folkpensionsanstelten skall för en försäk
rad vars arbetsförmåga och förvärvsmöjlig
heter väsentligt har försvagats ordna yrke
sutbildning eller yrkestränmg som behövs 
för att bevara eller förbättra hans arbetsför
måga, om sådan inte har ordnats enligt 7 § 
sysselsättninsla~en, lagen om arbetskraftspo
litisk vuxenutblldning (763/90) eller arbets
pensionslagarna eller enligt stadgandena om 
specialundervisning. 

Med yrkesinriktad rehabilitering avses i l 
mom. även sådant understöd eller räntefritt 
lån som för stödjande av en persons närings-

6 351251K 
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2§ 

Yrkesinriktad rehabilitering för 
handikappade 

Folkpensionsanstalten skall för en försä
krad vars arbetsförmåga och förvärvsmöj
ligheter väsentligt har försvagats på grund 
av sjukdom, lyte eller kroppsskada ordna 
yrkesutbildning eller yrkesträning som be
hövs för att bevara eller förbättra hans ar
betsförmåga, om sådan inte har ordnats en
ligt lagen om arbetskraftsservice (1005/93), 
lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbild
nin~ (763/90), arbetspensionslagarna eller 
enhgt stadgandena om specialundervisning. 

Med yrkesinriktad rehabilitering avses i l 
mom. även sådan grundutbildning som är 
nödvändig för yrkesutbildning samt sådant 
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eller yrkesutövning beviljas för anskaffning 
av arbetsredskap och arbetsmaskiner samt 
för grundande och omläggning av ett eget 
företag liksom öven för grundutbildning som 
är nödvändig för yrkesutbildning. 

3 § 

Medicinsk rehabilitering för garvt 
handikappade 

6 § 

Skyldighet att reda ut 
rehabiliteringsmöjligheterna 

FolkP.ensionaanstalten skall vid behov reda 
ut möjligheterna att rehabilitera en klient, 
dock senast när den försäkrade har ratt dag
penning enligt sjukförsäkringslagen för 60 
dagar. 

Föreslagen lydelse 

understöd som för stödjande av en persons 
närings- eller yrkesutövning beviljas för ans
kaffnmg av arbetsredskap och arbetsmas
kiner samt för grundande och omläggning 
av ett eget företag. Genom förordning stad
gas om understödets maximibelopp. 

3 § 

Medicinsk rehabilitering för gravt 
handikappade 

Den rehabilitering som avses i denna pa
ragraf skall ordnas så att den öppna terapin 
och anstaltsvårdsperioderna för en person 
som rehabiliteras och som liar fyllt 16 år 
inte överstiger de maximimängder som 
stadgas genom förordning. 

6 § 

Skyldighet att reda ut 
rehabiliteringsmöjligheterna 

FolkP.ensionsanstalten skall vid behov reda 
ut möjligheterna att rehabilitera en klient, 
dock senast när antalet dagpenningsdagar 
enligt sju/iförsäkringslagen för den försäkra
des vidkommande överstiger 60. 

7a§ 
Ersättning för resekostnader 

En rehabiliteringsklient ersätts för nödvän
diga och skäliga resekostnader som rehabili
teringen medför till den del de för en resa i 
en riktning överstiger 45 mark (självriskan
del). Om de nödvändiga och skäliga rese
kostnaderna som rehabiliterinf:en medför 
under ett och samma kalenderar överstiger 
900 mark (årlig självriskandel), skall den 
del av dessa resekostnader som överstiger 
den årliga självriskandelen ersättas i sin 
helhet. Resekostnaderna för en studerandes 
dagliga skolresor och dagliga resor till ar
betsträning i anslutning till utbildningen 
utgör inte till ersättning berättigande rese
kostnader. 
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Denna lag träder i kraft den l januari 
1996. Den tillämpas på rehabilitering som 
börjar efter att lagen har trätt i kraft. stad
gandet i 7 a § om ersättning för resekostna
der tillämpas på kostnader för resor som 
har gjorts under lagens giltighetstid. 




