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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av sjukförsäkringslagen 

 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att sjukförsäk-
ringslagen ändras. Det föreslås att bestäm-
melsen om resekostnader som ersätts i gräns-
trakt ändras så att en försäkrad kan få ersätt-
ning för kostnader för en resa till utlandet 
även då det är fråga om vård som ges den 
försäkrade enligt folkhälsolagen eller lagen 
om specialiserad sjukvård i en sådan gräns-
trakt som avses i lagen om ömsesidig sjuk- 
och hälsovård i gränstrakt.  

Det föreslås att den bestämmelse som gäll-
er föräldrapenningsperiod för adoptivföräld-
rar ändras så att föräldrapenning betalas alltid 
för minst 200 vardagar. 

Det föreslås att i lagen tas in en bestäm-
melse som motsvarar nuvarande praxis enligt 

vilken föräldradagpenning som betalas mo-
dern i allmänhet inte ändras under föräldra-
dagpenningsperioden på grund av att in-
komsterna ändrats. 

Dessutom föreslås att i bestämmelsen om 
grunden för ersättning av resekostnader samt 
i bestämmelserna om ersättning för inkomst-
bortfall i enlighet med lagen om smittsamma 
sjukdomar görs de ändringar som föranleds 
av ändringar i den övriga lagstiftningen. 

Det föreslås också att det görs de tekniska 
ändringar som föranleds av att benämningen 
på den tjänsteman som är chef för läkeme-
delsprisnämnden har ändrats. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge 

1.1. Ersättning för resekostnader 

Enligt 4 kap 1 § i sjukförsäkringslagen 
(1224/2004) har en försäkrad rätt att få er-
sättning för resekostnader i anslutning till 
behandlingen av en sjukdom, om resan gäller 
besök hos en statlig, en kommunal eller en 
samkommuns verksamhetsenhet inom hälso- 
och sjukvården. De resekostnader som åsam-
kats en försäkrad som för behandling av en 
sjukdom besökt en i lagen om privat hälso- 
och sjukvård (152/1990) avsedd verksam-
hetsenhet inom hälso- och sjukvården eller 
en yrkesutövare ersätts endast om undersök-
ningen eller vården skall ersättas enligt sjuk-
försäkrinslagen. Bestämmelserna om sjuk-
domar gäller i tillämpliga delar även ersätt-
ning för resekostnader vid graviditet och för-
lossning. 

Resekostnaderna för en försäkrad ersätts 
för en resa till närmaste undersöknings- och 
vårdplats där den försäkrade kan få nödvän-
dig undersökning och vård enligt lag utan att 
hans eller hennes hälsotillstånd äventyras. Då 
en kommun eller samkommun ordnar specia-
liserad sjukvård med stöd av 4 § i lagen om 
planering av och statsandel för social- och 
hälsovården (733/1992) ersätter Folkpen-
sionsanstalten på basis av 4 kap 4 § i sjukför-
säkringslagen resor som hänför sig till köpta 
tjänster i hemlandet dock till den plats där 
vården getts.  

I regel ersätts inte kostnader för resor ut-
omlands eller till utlandet. Resan för en per-
son som insjuknat utomlands och som trans-
porterats till Finland från utlandet skall ersät-
tas enligt det färdsätt som anses nödvändigt 
från en flygplats, en hamn eller från riksgrän-
sen hem eller till sjukhuset på hemorten, för-
utsatt att anlitandet av specialfordon är nöd-
vändigt enligt bedömning av en läkare. Med 
specialfordon avses egen bil, taxi, fordon 
med handikapputrustning, minibuss, sjuk-
transportfordon, motorbåt, snöskoter, heli-
kopter och något annat motsvarande fordon.  

Har en försäkrad dock blivit i behov av 
vård i en sådan gränstrakt som avses i 1 § i 

lagen om ömsesidig sjuk och hälsovård i 
gränstrakt (307/1961) har han rätt att få er-
sättning för resekostnaderna på det sätt som 
föreskrivs om ersättning för resor i sjukför-
säkringslagen. I lagen om ömsesidig sjuk- 
och hälsovård i gränstrakt avses med gräns-
trakt de kommuner som har gemensam 
landsgräns med Sverige eller Norge. Be-
stämmelsen tillämpas då den närmaste vård-
platsen finns i grannstaten. Däremot ersätts 
inte resekostnaderna enligt sjukförsäkrings-
lagen om en kommun eller samkommun har 
ordnat patientens vård som köpt tjänst i en 
grannstat i gränstrakt som avses i lagen om 
ömsesidig sjuk- och hälsovård i gränstrakt.  

Lapplands sjukvårdsdistrikt ordnar på basis 
av avtal om köp av tjänster specialiserade 
sjukvårdstjänster inom den offentliga hälso- 
och sjukvården i Norge. Tjänsterna hänför 
sig främst till den samiska befolkningen och 
dess närhet till gränsen. Enligt gällande lag-
stiftning har en försäkrad i detta fall inte rätt 
att få ersättning för resekostnaderna. Om 
specialiserade sjukvårdstjänster däremot ord-
nas t.ex. vid Lapplands centralsjukhus i Ro-
vaniemi ersätter Folkpensionsanstalten enligt 
sjukförsäkringslagen kostnaderna för dessa 
resor.  

Resan till Rovaniemi från kommuner som 
har landsgräns med Sverige eller Norge är 
avsevärt längre än om vården ordnas som 
köpt tjänst på den norska sidan. Avståndet till 
Rovaniemi från gränskommunerna är ca 
400—500 km. Resan till en vårdinrättning i 
Norge blir i allmänhet under 100 km. Det 
vore motiverat att ersättning betalas även för 
dessa försäkrades resekostnader då det är 
fråga om vård som ges som köpt tjänst i en-
lighet med lagen om specialiserad sjukvård 
eller folkhälsolagen.  

En resa som ersätts enligt sjukförsäkrings-
lagen kan ersättas enligt kostnaderna för anli-
tande av specialfordon, om den försäkrades 
sjukdom, ett svårt handikapp eller trafikför-
hållandena förutsätter att specialfordon an-
vänds. Enligt 4 kap 8 § i gällande lag är 
grunden för ersättning för användning av 
sjuktransportfordon taxitaxan samt sjuk-
transporttaxan enligt 11 § i lagen om till-
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ståndspliktig persontrafik på väg (343/1991). 
Bestämmelser om grunden för ersättning för 
användning av andra specialfordon utfärdas 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet. 

I lagen om tillståndspliktig persontrafik på 
väg har 11 § ändrats genom lag 218/2007 så 
att från och med den 1 augusti 2007 tillämpas 
paragrafen endast på sjuktransporttaxan och 
den riksomfattande seriebiljettaxan för linje-
trafiken. Den 1 augusti 2007 träder en ny lag 
om taxitrafik (217/2007) i kraft. I lagens 16 § 
föreskrivs om taxitrafikens konsumentpriser. 
Bestämmelsen om grunden för ersättning för 
resekostnader i sjukförsäkringslagen måste 
ändras så att den motsvarar den ändrade lag-
stiftningen.  

I 20 kap 5 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen 
ingår en bestämmelse enligt vilken Folkpen-
sionsanstalten kan konkurrensutsätta trafik-
idkare som idkar beställningstrafik. Hittills 
har detta förfarande inte tillämpats. På grund 
av möjligheten att konkurrensutsätta tjänster-
na är det dock skäl att för klarhetens skull 
precisera bestämmelsen så att av den framgår 
grunden för ersättning för den konkurrensut-
satta transporttjänsten. 
 
1.2. Dagpenning och ersättning för in-

komstbortfall vid smittsam sjukdom 

Lagen om smittsamma sjukdomar 
(583/1986) ändrades den 10 november 2006 
genom lag 989/2006. Med lagändringen togs 
i lagen om smittsamma sjukdomar in be-
stämmelser om förordnande av en person i 
tidsbegränsad karantän om personen har in-
sjuknat, eller man med fog kan misstänka att 
han eller hon har insjuknat i en allmänfarlig 
smittsam sjukdom som avses i 4 § 2 mom. i 
lagen om smittsamma sjukdomar. Med ka-
rantän avses enligt 3 § i lagen om smittsam-
ma sjukdomar förordnande av en person som 
utsatts eller med fog misstänks ha utsatts för 
sjukdomsalstrare att stanna hemma eller på 
något annat ställe som anvisats av en myn-
dighet. Bestämmelserna om karantän kom-
pletterar bestämmelserna om isolering. För-
ordnande om karantän skall användas då det 
gäller en mycket ovanlig smittsam sjukdom 
som t.ex. blödarfeber eller risk för pandemi-
influensa. 

Beslut om förordnande i karantän kan fat-
tas om risken för att en sjukdom skall sprida 
sig är uppenbar och om spridningen av sjuk-
domen inte kan förhindras med hjälp av and-
ra åtgärder eller den som saken gäller inte 
kan eller vill underkasta sig sådana andra åt-
gärder som behövs för förhindrande av att 
sjukdomen sprids. En person kan förordnas i 
karantän även oberoende av sin vilja. För-
ordnande om karantän utfärdas av social- och 
hälsovårdsministeriet, inom länen länsstyrel-
sen eller det kommunala organ som ansvarar 
för bekämpningen av smittsamma sjukdo-
mar. I brådskande fall kan den läkare som 
vid hälsovårdscentralen ansvarar för smitt-
samma sjukdomar fatta beslut om förordnan-
de i karantän. Beslutet skall genast för fast-
ställelse underställas det kommunala organ 
som ansvarar för bekämpningen av smitt-
samma sjukdomar. 

Enligt 27 § i lagen om smittsamma sjuk-
domar har den som för förhindrande av 
spridning av en smittsam sjukdom förordnats 
att utebli från sitt förvärvsarbete eller att hål-
las isolerad eller i karantän rätt att få dagpen-
ning enligt vad som i sjukförsäkringslagen 
bestäms om dagpenning. Samma rätt har en 
vårdnadshavare, om ett barn under 16 år av 
ovan nämnd orsak skall hållas hemma och 
vårdnadshavaren av denna anledning är för-
hindrad att arbeta. Dessutom har den som sa-
ken gäller rätt att få ersättning för förlorad 
inkomst, i enlighet med vad som bestäms i 
sjukförsäkringslagen. Denna rätt till ersätt-
ning för inkomstbortfall gäller med ändring-
en av lagen om smittsamma sjukdomar alltså 
även personer som förordnats i karantän. 

Har ersättning betalts till arbetsgivaren med 
stöd av 7 kap 4 § i sjukförsäkringslagen och 
täcker inte ersättningen det lönebelopp eller 
motsvarande ersättning som arbetsgivaren 
betalt för tiden för frånvaron, isoleringen el-
ler karantänen, har arbetsgivaren rätt att få 
ersättning även för det återstående beloppet i 
enlighet med vad som bestäms i sjukförsäk-
ringslagen.  

Bestämmelser om dagpenning vid smittsam 
sjukdom och ersättning för inkomstbortfall 
ingår i 8 kap 1 § i sjukförsäkringslagen. 
Sjukförsäkringslagens bestämmelser ändra-
des inte i samband med ändringen av lagen 
om smittsamma sjukdomar så att de skulle ha 
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motsvarat ordalydelsen som gäller karantän i 
den ändrade lagen om smittsamma sjukdo-
mar. Med tanke på lagstiftningens tydlighet 
vore det dock motiverat att ändra ordalydel-
sen.  
 
1.3. Föräldradagpenningar 

Enligt gällande sjukförsäkringslag betalas 
till adoptivförälder föräldrapenning tills 234 
vardagar har förflutit från barnets födelse. 
Om ett barn tas i vård senare än 54 vardagar 
efter födelsen, betalas föräldrapenning dock 
enligt den lagändring som trädde i kraft den 1 
januari 2007 (1342/2006) för 200 vardagar i 
stället för tidigare 180 vardagar.  

Syftet med lagändringen var att förlänga 
adoptivförälders föräldrapenningsperiod till 
minst 200 vardagar och på detta sätt föra ad-
optivföräldrar närmare biologiska föräldrar 
då det gäller föräldradagpenningen.  

Om ett barn tas i vård tidigare än 54 varda-
gar efter barnets födelse, kan enligt gällande 
sjukförsäkringslag föräldrapenning i vissa 
fall betalas mindre än 200 vardagar. Detta 
motsvarar inte syftet med den ändring som 
trädde i kraft vid ingången av året. 

I 11 kap 9 § i gällande lag ingår en be-
stämmelse enligt vilket faderskapspenning-
ens belopp är lika stort hela tiden då förmå-
nen betalas fadern för samma barn. Motsva-
rande bestämmelse finns inte i fråga om mo-
derns föräldradagpenning men förfarandet då 
det gäller moderns moderskaps och föräldra-
penning har varit detsamma. Förmånens be-
lopp ändras alltså inte även om förälderns in-
komster ökar eller minskar mellan föräldra-
dagpenningsperioden. Tidigare betalades 
moderns föräldrapenning mera sällan i flera 
perioder. Däremot har den föräldradagpen-
ning som betalas fadern även tidigare ofta 
bestått av flera perioder. Ett syfte med de be-
stämmelser i sjukförsäkringslagen som träd-
de i kraft vid ingången av 2007 genom lag 
1342/2006 var att sporra papporna att hålla 
flera föräldraledigheter än för närvarande. 
Pappornas ökade användning av föräldradag-
penning kan i fortsättning bidra till att mam-
mornas föräldradagpenningsperiod består av 
flera perioder varvid det är motiverat att för 
tydlighetens skull skriva in bestämmelsen om 
dagpenningens belopp i lagen. 

1.4. Bestämmelser om läkemedelspris-
nämnden 

I vissa bestämmelser om läkemedelspris-
nämnden hänvisas till läkemedelsprisnämn-
dens generalsekreterare. Benämningen på 
den tjänsteman som verkar som chef för lä-
kemedelsprisnämnden har ändrats och hans 
nya tjänstebenämning är direktör. För tydlig-
hetens skull är det skäl att ändra bestämmel-
serna om läkemedelsprisnämnden så att den 
benämning som används för chefen för lä-
kemedelsprisnämnden i lagen motsvarar den 
ändrade tjänstebenämningen. 
 
2.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

I denna proposition föreslås att den be-
stämmelse om resekostnader som ersätts i 
gränstrakt som ingår i sjukförsäkringslagen 
ändras så att en försäkrad som bor i en sådan 
gränstrakt som avses i lagen om ömsesidig 
sjuk- och hälsovård i gränstrakt kan få ersätt-
ning för kostnader för en resa även då det är 
fråga om vård som ges den försäkrade enligt 
folkhälsolagen (66/1972) eller lagen om spe-
cialiserad sjukvård (1062/1989). Avsikten 
med ändringen är att förbättra den försäkra-
des möjligheter att få ersättning för sjuk-
vårdstjänster som ligger nära och ges på den 
försäkrades modersmål i en nordlig gräns-
trakt och att förhindra att ersättningsutgifter-
na i nuvarande ersättningspraxis stiger onö-
digt mycket.  

Dessutom föreslås att bestämmelsen som 
gäller grunden för ersättning av reskostnader 
ändras så att den motsvarar den nya lagen om 
taxitrafik och den ändrade lagen om till-
ståndspliktig persontrafik på väg. Det före-
slås även att bestämmelsen preciseras så att 
grunden för ersättning framgår i sådana situa-
tioner där transporttjänsterna har konkur-
rensutsatts. 

Eftersom i ändringen av lagen om smitt-
samma sjukdomar har föreskrivits att en per-
son som förordnats i karantän har rätt att få 
ersättning för förlorad inkomst enligt vad 
som bestäms i sjukförsäkringslagen, föreslås 
att för tydlighetens skull även bestämmelser-
na om ersättning för inkomstbortfall i sjuk-
försäkringslagen ändras så att de motsvarar 
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ordalydelsen i lagen om smittsamma sjuk-
domar. Syftet med ändringen är att förtydliga 
bestämmelser som tryggar den försäkrades 
utkomst under den förordnade karantänen.  

Det föreslås att bestämmelsen om föräldra-
penningsperiod för adoptivföräldrar ändras så 
att föräldrapenning alltid betalas för minst 
200 vardagar. Dessutom föreslås att i lagen 
tas in en bestämmelse som motsvarar nuva-
rande praxis enligt vilken föräldradagpenning 
som betalas modern i regel inte ändras under 
hela föräldradagpenningsperioden. 

Det föreslås också att det görs de tekniska 
ändringar som föranleds av att benämningen 
på den tjänsteman som är chef för läkeme-
delsprisnämnden har ändrats. 
 
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

Ändring av den bestämmelse i sjukförsäk-
ringslagen som gäller ersättande av resekost-
nader i gränstrakt förbättrar den försäkrades 
möjligheter att få ersättning för resor till en 
vårdinrättning som ligger nära den försäkra-
de i gränstrakt, även om tjänsten har skaffats 
som köpt tjänst. Tyngdpunkten för köpta 
tjänster i gränstrakt är möjligheten för sa-
miskspråkiga att få hälso- och sjukvårds-
tjänster på sitt modersmål. Vid Lapplands 
centralsjukhus finns inte några samiskspråki-
ga tjänster. 

Enligt gällande bestämmelser ersätts resa 
för att få köpta tjänster till den verksamhets-
enhet som ger vård som ligger närmast Fin-
land. Eftersom resan i Finland till en service-
producent i allmänhet är mycket längre än till 
en producent av köpta tjänster i grannlandet 
torde den föreslagna ändringen minska er-
sättningsutgiften på grund av resekostnader-
na. Den besparing som uppstår är dock inte 
betydande eftersom det närmast är fråga om 
vård av en enskild patient nära hans eller 
hennes hem och på patientens modersmål 
(samiska). De ca 800 samiskspråkiga perso-
ner som bor i Utsjoki torde ha ett servicebe-
hov som omfattar grovt taget 50—100 besök 
i Norge i året. I övriga gränskommuner i norr 
uppgår de samiskspråkiga till sammanlagt 
några tusen. 

Då det gäller bestämmelserna om ersättan-
de av inkomstbortfall som betalas under den 
förordnade karantänstiden är det i proposi-

tionen fråga om att ändra ordalydelsen i sjuk-
försäkringslagen så att den motsvarar lagen 
om smittsamma sjukdomar. I lagen om smitt-
samma sjukdomar ingår redan bestämmelser 
om rätt till ersättning för förlorad inkomst 
under karantänstiden. Enligt regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till lag 
om ändring av lagen om smittsamma sjuk-
domar (RP 64/2006 rd) uppskattas sådana 
fall som kräver karantän komma till Finland 
en gång per tio år. Beslut om karantän skulle 
enligt Världshälsoorganisationens klassifice-
ring fattas i pandemiriskfaserna 4—6 i regel 
dock inte längre under den egentliga pande-
min. Om ett flygplan med passagerare för-
ordnas i två veckors karantän (12 sjukdag-
penningsdagar), är kostnaden 0,18 miljoner 
euro. Ersättning för inkomstbortfall kan beta-
las, om karantänen medför förlorad förvärvs-
inkomst. Förmånen är skillnaden mellan den 
förlorade förvärvsinkomsten och sjukdag-
penningen. Den genomsnittliga sjukdagpen-
ningen är ca 70 procent av den lön som den 
grundar sig på.  

Syftet med den föreslagna ändringen av 
föräldrapenningen för adoptivföräldrar är att 
precisera lagstiftningen så att adoptivföräld-
rar har rätt till en föräldrapenningsperiod på 
minst 200 vardagar. Bestämmelsen trygga 
adoptivföräldrars rätt att alltid få föräldra-
dagpenning för minst 200 vardagar. Precise-
ringen har ingen verkan på utgifterna för 
förmånen. Syftet med bestämmelsen om be-
loppet av föräldradagpenning som betalas 
modern är att göra bestämmelsen tydligare 
genom att skriva in vedertagen praxis i lagen. 

De föreslagna ändringarna i bestämmelser-
na om grunden för ersättning av resekostna-
derna och bestämmelserna om läkeme-
delsprisnämnden är tekniska till sin karaktär 
och gäller ordalydelsen och har inte några 
verkningar på ersättningar, förmåner eller be-
lopp som betalas försäkrade. 
 
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet i samarbete med Folk-
pensionsanstalten. I samband med bered-
ningen har de centrala arbetsmarknadsorga-
nisationerna hörts.  
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DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

4 kap. Ersättning för resekostnader 

1 §. Försäkrades resor. I paragrafen före-
skrivs om ersättning av kostnader för resor 
utomlands eller till utlandet enligt sjukför-
säkringslagen. Det föreslås att 3 mom. ändras 
så att en försäkrad som bor i en sådan gräns-
trakt som avses i lagen om ömsesidig sjuk- 
och hälsovård i gränstrakt kan få ersättning 
för kostnader för en resa även då det är fråga 
om vård som ges den försäkrade enligt folk-
hälsolagen eller lagen om specialiserad sjuk-
vård. 

Ändringen innebär att kostnaderna för resor 
till en kommun i gränstrakten i ett grannland 
för anskaffande av köpta tjänster ersätts den 
försäkrade. Ersättningen betalas för resan till 
den plats där vården har getts. Om den speci-
aliserade sjukvård som en kommun eller 
samkommun ger enligt lagen om planering 
av och statsandel för social- och hälsovården 
har ordnats utanför Finlands gränser annan-
stans än i sådan gränstrakt som avses i lagen 
om ömsesidig sjuk- och hälsovård i gräns-
trakt ersätts inte resorna från sjukförsäkring-
en. 

8 §. Grund för ersättning för resekostnader 
samt fastställande av ersättningstaxan. Det 
föreslås att ordalydelsen i 2 mom. som gäller 
grunden för ersättning ändras så att den 
stämmer överens med lagen om taxitrafik 
och lagen om tillståndspliktig persontrafik på 
väg.  

Samtidigt föreslås att paragrafen görs tyd-
ligare så att om Folkpensionsanstalten kon-
kurrensutsätter beställningstrafiken skall som 
grund för ersättning i stället för maximipriset 
användas det konkurrensutsatta priset om det 
är lägre än maximipriset.  
 
6 kap. Läkemedelsprisnämnden 

11 §. Behandlingstiden för ansökan. Det 
föreslås att ordalydelsen i paragrafen ändras 
så att generalsekreterartiteln ersätts med di-
rektörstitel som chef för läkemedelprisnämn-

den i enlighet med den tjänstebenämning 
som den tjänsteman som fungerar som chef 
för nämnden nu har. 

14 §. Överföring av beslutanderätt till di-
rektören. Det föreslås att ordalydelsen i pa-
ragrafen ändras så att generalsekreterartiteln 
ersätts med direktörstitel som chef för läke-
medelprisnämnden i enlighet med den tjäns-
tebenämning som den tjänsteman som funge-
rar som chef för nämnden nu har.  
 
8 kap. Sjukdagpenning och partiell 

sjukdagpenning 

1 §. Sjukdagpenning. Det förslås att i 3 
mom. tas in karantän som en sådan åtgärd 
som berättigar till dagpenning och erhållande 
av ersättning för inkomstbortfall som utgör 
skillnaden mellan arbetsinkomsten och dag-
penningen.  

Det föreslås att 4 mom. som gäller den er-
sättning som betalas arbetsgivare ändras på 
motsvarande sätt. Paragrafen motsvarar 27 § 
i gällande lag om smittsamma sjukdomar.  
 
9 kap. Föräldradagpenningar 

12 §. Föräldrapenningsperiod för adoptiv-
föräldrar. I paragrafen föreskrivs om föräld-
rapenningsperiod för adoptivföräldrar som 
bestäms på basis av den tidpunkt då barnet 
tagits i vård. Om ett barn tas i vård tidigare 
än 54 vardagar efter barnets födelse, kan man 
enligt gällande sjukförsäkringslag bli tvung-
en att i vissa situationer betala föräldrapen-
ning för mindre än 200 vardagar. T.ex. om 
barnet tas i vård då det är 40 dagar gammalt, 
skall adoptivföräldrarna enligt gällande 12 § 
betalas föräldrapenning bara för 194 varda-
gar. Därför föreslås att 1 mom. ändras så att 
föräldrapenning betalas alltid för minst 200 
vardagar. 
 
11 kap. Beloppet av dagpenningsför-

månerna 

10 a §. Justering av moderns föräldradag-
penning. I paragrafen föreslås föreskrivet att 
beloppet av föräldradagpenning som betalas 
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modern är lika stort under hela föräldradag-
penningsperioden även då föräldradagpen-
ningen betalas i flera perioder. Undantag från 
detta utgör de 56 första vardagarna av mo-
derskapspenningsperioden och de 30 första 
vardagarna av föräldrapenningen under vilka 
den föräldradagpenning som bestäms enligt 
arbetsinkomsten enligt gällande bestämmel-
ser är större. Det andra undantaget utgörs av 
en sådan situation där modern betalas föräld-
rapenning enligt minimibelopp då hon åter-
vänder till arbetet. Paragrafen motsvarar ve-
dertagen praxis.  

2.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. Enligt propositionen skall bestäm-
melserna i 11 kap. 10 a § tillämpas på föräld-
radagpenning som börjar efter det att lagen 
har trätt i kraft. 
 
 

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

 

 



 RP 41/2007 rd 
  

 

9

         Lagförslag 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 4 kap 1 § 3 mom. och 

8 § 2 mom., 6 kap 11 § 1 mom. och 14 §, 8 kap 1 § 3 och 4 mom. och 9 kap 12 § 1 mom. 
av dem 6 kap 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 885/2005, 14 § sådan den lyder delvis änd-

rad i sistnämnda lag och 9 kap 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1342/2006, samt 
fogas till 11 kap en ny 10 a § som följer: 

 
4 kap. 

Ersättning för resekostnader 

1 § 

Försäkrades resor 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kostnader för resor utomlands eller till ut-

landet ersätts inte med stöd av denna lag. Har 
en försäkrad som kommit i behov av vård i 
en sådan gränstrakt som avses i 1 § lagen om 
ömsesidig sjuk- och hälsovård i gränstrakt 
(307/1961) eller som har vård som skall ord-
nas en försäkrad enligt folkhälsolagen 
(66/1972) eller lagen om specialiserad sjuk-
vård (1062/1989) ordnats för en person som 
bor i gränstrakt som avses i nämnda lag har 
den försäkrade rätt att få ersättning för rese-
kostnader i enlighet med denna lag.  
 

8 § 

Grund för ersättning för resekostnader samt 
fastställande av ersättningstaxan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Grunden för ersättning för användning av 

sjuktransportfordon är sjuktransporttaxan en-
ligt 11 § i lagen om tillståndspliktig person-
trafik på väg (343/1991). Som grund för er-
sättning för användning av taxi används det 
maximipris som i taxitrafiken tas ut hos kon-
sumenterna i enlighet med 16 § i lagen om 
taxitrafik (217/2007), om inte Folkpensions-

anstalten har kommit överens om en lägre 
prissättning än maximipriset med den som 
producerar transporttjänsterna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 kap. 

Läkemedelsprisnämnden 

11 § 

Behandlingstiden för ansökan 

Läkemedelsprisnämndens beslut om ett 
skäligt partipris som fastställts som ersätt-
ningsgrund för ett läkemedelspreparat som 
erhållit försäljningstillstånd och om grunder-
sättning för ett läkemedelspreparat samt om 
specialersättning för ett läkemedelspreparat 
skall tillställas sökanden inom 180 dagar ef-
ter det att ansökan mottagits. Om det är fråga 
om höjning av ett tidigare fastställt partipris 
utan att frågan huruvida läkemedelsprepara-
tet skall omfattas av ersättning samtidigt av-
görs, skall beslutet tillställas sökanden inom 
90 dagar efter det att ansökan mottagits. Om 
de uppgifter som framläggs som stöd för an-
sökan är otillräckliga, skall nämnden eller 
vid behov nämndens direktör avbryta be-
handlingen av ansökan och utan dröjsmål 
meddela sökanden vilka specificerade 
tilläggsuppgifter som krävs. Det slutliga be-
slutet skall då sändas till sökanden inom 180 
dagar efter det att tilläggsutredningen motta-
gits. Om det är fråga om höjning av ett tidi-
gare fastställt partipris utan att frågan huru-



 RP 41/2007 rd 
  

 

10

vida läkemedelspreparatet skall omfattas av 
ersättning samtidigt avgörs, skall det slutliga 
beslutet tillställas sökanden inom 90 dagar 
efter det att tilläggsutredningen mottagits.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Överföring av beslutanderätt till direktören 

Läkemedelsprisnämnden kan på direktören 
överföra fastställandet av grundersättning 
och ett skäligt partipris för ett läkemedels-
preparat då det är fråga om ett nytt faststäl-
lande av en tidsbegränsad grundersättning 
och ett tidsbegränsat partipris för ett preparat, 
en ny förpackningsstorlek, styrka eller läke-
medelsform för ett läkemedelspreparat som 
godkänts som ersättningsgillt eller faststäl-
landet av grundersättning och ett skäligt par-
tipris för ett synonympreparat eller parallell-
importerat preparat som motsvarar ett sådant 
läkemedelspreparat. Läkemedelsprisnämnden 
kan på direktören även överföra fastställan-
det av grundersättning och ett skäligt parti-
pris för ett läkemedelspreparat enligt 21 § 4 
mom. i läkemedelslagen, vilket levereras 
med särskilt tillstånd, samt utfärdandet av in-
tyg över ett skäligt partipris för innehavaren 
av försäljningstillstånd, för export av läke-
medel.  

Dessutom kan läkemedelsprisnämnden vid 
behov låta direktören avgöra om läkemedel 
skall berättiga till specialersättning i sådana 
fall då specialersättning har godkänts för ett 
preparat som innehåller samma läkemedels-
substans. 

 
8 kap. 

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpen-
ning 

1 § 

Sjukdagpenning 

— — — — — — — — — — — — — —  
En person har utöver den dagpenning som 

avses i 2 mom. rätt att få ersättning enligt 
27 § 2 mom. i lagen om smittsamma sjuk-
domar för inkomstbortfall som åsamkats ho-

nom eller henne. Ersättningen bestäms ut-
ifrån den arbetsinkomst som personen skulle 
ha fått om han eller hon inte med stöd av la-
gen om smittsamma sjukdomar hade fått för-
ordnande att utebli från sitt förvärvsarbete el-
ler att hållas isolerad eller i karantän. Ersätt-
ningen för inkomstbortfallet utgörs av skill-
naden mellan arbetsinkomsten och dagpen-
ningen. När ersättningen för inkomstbortfal-
let fastställs beaktas den i 2 mom. avsedda 
dagpenningen som avdrag. 

Har en i 2 mom. avsedd dagpenning enligt 
lagen om smittsamma sjukdomar med stöd 
av 7 kap 4 § 1 mom. betalts till arbetsgivaren 
och täcker dagpenningen inte den lön eller 
den motsvarande ersättning som arbetsgiva-
ren har betalt för tiden för frånvaron, isole-
ringen eller karantänen, har arbetsgivaren rätt 
till ersättning enligt 3 mom. för det återstå-
ende beloppet. 

 
9 kap. 

Föräldradagpenningar 

12 § 

Föräldrapenningsperiod för adoptivföräldrar 

Med anledning av vården av ett adoptiv-
barn betalas till adoptivföräldern eller dennes 
make föräldrapenning eller partiell föräldra-
penning för den tid vården av barnet fortgår 
tills 234 vardagar har förflutit från barnets 
födelse. Föräldrapenning betalas dock alltid 
för minst 200 vardagar. Om ett barn tas i 
vård senare än 54 vardagar efter födelsen, be-
talas föräldrapenning dock för 200 vardagar. 
Föräldrapenningsperioden förlängs i enlighet 
med 10 § 3 mom., om flera adoptivbarn ta-
gits samtidigt.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 kap. 

Beloppet av dagpenningsförmånerna 

10 a § 

Justering av moderns föräldradagpenning 

Föräldradagpenning som betalas till mo-
dern för samma barn är lika stor under hela 
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föräldradagpenningsperioden, om inte något 
annat följer av 1 § 2 mom. 1 och 2 punkten 
eller 8 § 1 mom. 

——— 
Denna lag träder i kraft den            20  . 

Bestämmelserna i 11 kap. 10 a § tillämpas 
på föräldradagpenning som börjar efter det 
att lagen har trätt i kraft. 
   Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 

Helsingfors den 15 juni 2007 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 
 

1. 
 

Lag 

om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 4 kap 1 § 3 mom. och 

8 § 2 mom., 6 kap 11 § 1 mom. och 14 §, 8 kap 1 § 3 och 4 mom. och 9 kap 12 § 1 mom. 
av dem 6 kap 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 885/2005, 14 § sådan den lyder delvis änd-

rad i sistnämnda lag och 9 kap 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1342/2006, samt 
fogas till 11 kap en ny 10 a § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 kap. 

Ersättning för resekostnader 

1 § 

Försäkrades resor 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kostnader för resor utomlands eller till ut-

landet ersätts inte med stöd av denna lag. 
En försäkrad som kommit i behov av vård i 
en sådan gränstrakt som avses i 1 § i lagen 
om ömsesidig sjuk- och hälsovård i gräns-
trakt (307/1961) har rätt att få ersättning för 
resekostnader i enlighet med denna lag. 

4 kap. 

Ersättning för resekostnader 

1 § 

Försäkrades resor 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kostnader för resor utomlands eller till ut-

landet ersätts inte med stöd av denna lag. 
Har en försäkrad som kommit i behov av 
vård i en sådan gränstrakt som avses i 1 § 
lagen om ömsesidig sjuk- och hälsovård i 
gränstrakt (307/1961) eller som har vård 
som skall ordnas en försäkrad enligt folk-
hälsolagen (66/1972) eller lagen om spe-
cialiserad sjukvård (1062/1989) ordnats för 
en person som bor i gränstrakt som avses i 
nämnda lag har den försäkrade rätt att få 
ersättning för resekostnader i enlighet med 
denna lag. 
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8 § 

Grund för ersättning för resekostnader 
samt fastställande av ersättningstaxan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Grunden för ersättning för användning av 

taxi eller sjuktransportfordon är taxitaxan 
samt sjuktransporttaxan enligt 11 § i lagen 
om tillståndspliktig persontrafik på väg 
(343/1991). 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

8 § 

Grund för ersättning för resekostnader 
samt fastställande av ersättningstaxan 

— — — — — — — — — — — — — —  
Grunden för ersättning för användning av 

sjuktransportfordon är sjuktransporttaxan 
enligt 11 § i lagen om tillståndspliktig per-
sontrafik på väg (343/1991). Som grund för 
ersättning för användning av taxi används 
det maximipris som i taxitrafiken tas ut hos 
konsumenterna i enlighet med 16 § i lagen 
om taxitrafik (217/2007), om inte Folkpen-
sionsanstalten har kommit överens om en 
lägre prissättning än maximipriset med den 
som producerar transporttjänsterna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
6 kap. 

Läkemedelsprisnämnden 

11 § 

Behandlingstiden för ansökan 

Läkemedelsprisnämndens beslut om ett 
skäligt partipris som fastställts som ersätt-
ningsgrund för ett läkemedelspreparat som 
erhållit försäljningstillstånd och om grund-
ersättning för ett läkemedelspreparat samt 
om specialersättning för ett läkemedelspre-
parat skall tillställas sökanden inom 180 
dagar efter det att ansökan mottagits. Om 
det är fråga om höjning av ett tidigare fast-
ställt partipris utan att frågan huruvida lä-
kemedelspreparatet skall omfattas av ersätt-
ning samtidigt avgörs, skall beslutet tillstäl-
las sökanden inom 90 dagar efter det att an-
sökan mottagits. Om de uppgifter som 
framläggs som stöd för ansökan är otillräck-
liga, skall nämnden eller vid behov nämn-
dens generalsekreterare avbryta behand-
lingen av ansökan och utan dröjsmål med-
dela sökanden vilka specificerade tilllägg-
suppgifter som krävs. Det slutliga beslutet 
skall då sändas till sökanden inom 180 da-
gar efter det att tilläggsutredningen motta-
gits. Om det är fråga om höjning av ett tidi-
gare fastställt partipris utan att frågan huru-

6 kap.

Läkemedelsprisnämnden 

11 § 

Behandlingstiden för ansökan 

Läkemedelsprisnämndens beslut om ett 
skäligt partipris som fastställts som ersätt-
ningsgrund för ett läkemedelspreparat som 
erhållit försäljningstillstånd och om grund-
ersättning för ett läkemedelspreparat samt 
om specialersättning för ett läkemedelspre-
parat skall tillställas sökanden inom 180 
dagar efter det att ansökan mottagits. Om 
det är fråga om höjning av ett tidigare fast-
ställt partipris utan att frågan huruvida lä-
kemedelspreparatet skall omfattas av ersätt-
ning samtidigt avgörs, skall beslutet tillstäl-
las sökanden inom 90 dagar efter det att an-
sökan mottagits. Om de uppgifter som 
framläggs som stöd för ansökan är otillräck-
liga, skall nämnden eller vid behov nämn-
dens direktör avbryta behandlingen av an-
sökan och utan dröjsmål meddela sökanden 
vilka specificerade tilläggsuppgifter som 
krävs. Det slutliga beslutet skall då sändas 
till sökanden inom 180 dagar efter det att 
tilläggsutredningen mottagits. Om det är 
fråga om höjning av ett tidigare fastställt 
partipris utan att frågan huruvida läkeme-
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vida läkemedelspreparatet skall omfattas av 
ersättning samtidigt avgörs, skall det slutli-
ga beslutet tillställas sökanden inom 90 da-
gar efter det att tillläggsutredningen motta-
gits. 
— — — — — — — — — — — — — —  

delspreparatet skall omfattas av ersättning 
samtidigt avgörs, skall det slutliga beslutet 
tillställas sökanden inom 90 dagar efter det 
att tilläggsutredningen mottagits. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
14 § 

Överföring av beslutanderätt till general-
sekreteraren 

Läkemedelsprisnämnden kan på general-
sekreteraren överföra fastställandet av 
grundersättning och ett skäligt partipris för 
ett läkemedelspreparat då det är fråga om 
ett nytt fastställande av en tidsbegränsad 
grundersättning och ett tidsbegränsat parti-
pris för ett preparat, en ny förpackningsstor-
lek, styrka eller läkemedelsform för ett lä-
kemedelspreparat som godkänts som ersätt-
ningsgillt eller fastställandet av grunder-
sättning och ett skäligt partipris för ett sy-
nonympreparat eller parallellimporterat 
preparat som motsvarar ett sådant läkeme-
delspreparat. Läkemedelsprisnämnden kan 
på generalsekreteraren även överföra fast-
ställandet av grundersättning och ett skäligt 
partipris för ett läkemedelspreparat enligt 
21 § 4 mom. i läkemedelslagen, vilket leve-
reras med särskilt tillstånd, samt utfärdandet 
av intyg över ett skäligt partipris för inne-
havaren av försäljningstillstånd, för export 
av läkemedel. 

Dessutom kan läkemedelsprisnämnden 
vid behov låta generalsekreteraren avgöra 
om läkemedel skall berättiga till specialer-
sättning i sådana fall då specialersättning 
har godkänts för ett preparat som innehåller 
samma läkemedelssubstans. 

14 § 

Överföring av beslutanderätt till direktören 

 
Läkemedelsprisnämnden kan på direktö-

ren överföra fastställandet av grundersätt-
ning och ett skäligt partipris för ett läkeme-
delspreparat då det är fråga om ett nytt fast-
ställande av en tidsbegränsad grundersätt-
ning och ett tidsbegränsat partipris för ett 
preparat, en ny förpackningsstorlek, styrka 
eller läkemedelsform för ett läkemedelspre-
parat som godkänts som ersättningsgillt el-
ler fastställandet av grundersättning och ett 
skäligt partipris för ett synonympreparat el-
ler parallellimporterat preparat som motsva-
rar ett sådant läkemedelspreparat. Läkeme-
delsprisnämnden kan på direktören även 
överföra fastställandet av grundersättning 
och ett skäligt partipris för ett läkemedels-
preparat enligt 21 § 4 mom. i läkemedelsla-
gen, vilket levereras med särskilt tillstånd, 
samt utfärdandet av intyg över ett skäligt 
partipris för innehavaren av försäljningstill-
stånd, för export av läkemedel. 
 

Dessutom kan läkemedelsprisnämnden 
vid behov låta direktören avgöra om läke-
medel skall berättiga till specialersättning i 
sådana fall då specialersättning har god-
känts för ett preparat som innehåller samma 
läkemedelssubstans. 

 
8 kap. 

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpen-
ning 

1 § 

Sjukdagpenning 

— — — — — — — — — — — — — —  
En person har utöver den dagpenning som 

8 kap. 

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpen-
ning 

1 § 

Sjukdagpenning 

— — — — — — — — — — — — — —  
En person har utöver den dagpenning som 
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avses i 2 mom. rätt att få ersättning enligt 
27 § 2 mom. i lagen om smittsamma sjuk-
domar för inkomstbortfall som åsamkats 
honom eller henne. Ersättningen bestäms 
utifrån den arbetsinkomst som personen 
skulle ha fått om han eller hon inte med 
stöd av lagen om smittsamma sjukdomar 
hade fått förordnande att utebli från sitt för-
värvsarbete eller att hållas isolerad. Ersätt-
ningen för inkomstbortfallet utgörs av skill-
naden mellan arbetsinkomsten och dagpen-
ningen. När ersättningen för inkomstbort-
fallet fastställs beaktas den i 2 mom. avsed-
da dagpenningen som avdrag. 

Har en i 2 mom. avsedd dagpenning en-
ligt lagen om smittsamma sjukdomar med 
stöd av 7 kap. 4 § 1 mom. betalts till arbets-
givaren och täcker dagpenningen inte den 
lön eller den motsvarande ersättning som 
arbetsgivaren har betalt för tiden för frånva-
ron eller isoleringen, har arbetsgivaren rätt 
till ersättning enligt 3 mom. för det återstå-
ende beloppet. 

avses i 2 mom. rätt att få ersättning enligt 
27 § 2 mom. i lagen om smittsamma sjuk-
domar för inkomstbortfall som åsamkats 
honom eller henne. Ersättningen bestäms 
utifrån den arbetsinkomst som personen 
skulle ha fått om han eller hon inte med 
stöd av lagen om smittsamma sjukdomar 
hade fått förordnande att utebli från sitt för-
värvsarbete eller att hållas isolerad eller i 
karantän. Ersättningen för inkomstbortfallet 
utgörs av skillnaden mellan arbetsinkoms-
ten och dagpenningen. När ersättningen för 
inkomstbortfallet fastställs beaktas den i 
2 mom. avsedda dagpenningen som avdrag. 

Har en i 2 mom. avsedd dagpenning en-
ligt lagen om smittsamma sjukdomar med 
stöd av 7 kap 4 § 1 mom. betalts till arbets-
givaren och täcker dagpenningen inte den 
lön eller den motsvarande ersättning som 
arbetsgivaren har betalt för tiden för frånva-
ron, isoleringen eller karantänen, har ar-
betsgivaren rätt till ersättning enligt 3 mom. 
för det återstående beloppet. 

 
9 kap. 

Föräldradagpenningar 

12 § 

Föräldrapenningsperiod för adoptivföräld-
rar 

Med anledning av vården av ett adoptiv-
barn betalas till adoptivföräldern eller den-
nes make föräldrapenning eller partiell för-
äldrapenning för den tid vården av barnet 
fortgår tills 234 vardagar har förflutit från 
barnets födelse. Om ett barn tas i vård sena-
re än 54 vardagar efter födelsen, betalas för-
äldrapenning dock för 200 vardagar. För-
äldrapenningsperioden förlängs i enlighet 
med 10 § 3 mom., om flera adoptivbarn ta-
gits samtidigt. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 kap. 

Föräldradagpenningar 

12 § 

Föräldrapenningsperiod för adoptivföräld-
rar 

Med anledning av vården av ett adoptiv-
barn betalas till adoptivföräldern eller den-
nes make föräldrapenning eller partiell för-
äldrapenning för den tid vården av barnet 
fortgår tills 234 vardagar har förflutit från 
barnets födelse. Föräldrapenning betalas 
dock alltid för minst 200 vardagar. Om ett 
barn tas i vård senare än 54 vardagar efter 
födelsen, betalas föräldrapenning dock för 
200 vardagar. Föräldrapenningsperioden 
förlängs i enlighet med 10 § 3 mom., om 
flera adoptivbarn tagits samtidigt.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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 11 kap. 

Beloppet av dagpenningsförmånerna 

10 a § 

Justering av moderns föräldradagpenning 

Föräldradagpenning som betalas till mo-
dern för samma barn är lika stor under hela 
föräldradagpenningsperioden, om inte nå-
got annat följer av 1 § 2 mom. 1 och 2 
punkten eller 8 § 1 mom. 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den            20  . 
Bestämmelserna i 11 kap. 10 a § tilläm-

pas på föräldradagpenning som börjar efter 
det att lagen har trätt i kraft. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

——— 
 


