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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av 18 kap. 13 § i sjukförsäkringslagen
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen ändras så att den förhöjning av
minimidagpenningen enligt sjukförsäkringen
som genomfördes vid ingången av 2009
inte ska ändra statens andel när det gäller fi-

nansieringen av de minimidagpenningar som
fastställs på grundval av en föregående förmån.
Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

—————
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MOTIVERING

1.

Nuläge och föreslagna ändringar

I 18 kap. 13 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen föreskrivs om statens finansieringsandel
av utgifterna för sjukförsäkringens arbetsinkomstförsäkring. I 1 mom. 1 punkten föreskrivs om statens andel av utgifterna för den
dagpenning och rehabiliteringspenning enligt
sjukförsäkringen som uppgår högst till minimibeloppet, i 2 punkten föreskrivs om statens andel av utgifterna för företagares sjukvård och i 3 punkten föreskrivs om statens
tilläggsandel av utgifterna för föräldradagpenning.
Regeringens proposition med förslag till
lagar om ändring av folkpensionslagen, sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstalten (RP 73/2008 rd) syftade till att
göra Folkpensionsanstaltens finansiering klarare. I propositionen föreslogs att en ny
4 punkt ska fogas till 18 kap. 13 § 1 mom. I
punkten föreskrivs att kostnaderna för lantbruksföretagares företagshälsovård ska ersättas av statens medel. Samtidigt föreslogs att
paragrafens ordalydelse ska förtydligas. De
föreslagna ändringarna av 18 kap. 13 § godkändes i riksdagen den 11 november 2008.
Även i regeringens proposition med förslag
till lag om ändring av sjukförsäkringslagen
(RP 135/2008 rd) föreslogs att 18 kap. 13 §
1 mom. i sjukförsäkringslagen ska ändras. I
anknytning till förhöjningen av minimidagpenningen enligt sjukförsäkringen föreslogs
att 1 mom. 1 punkten ska ändras så att de
principer som fastslagits för finansieringen
av de dagpenningar som uppgår till minimibeloppet och som fastställs på grundval av en
föregående förmån enligt 11 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen inte ska ändras temporärt.
Det tillägg som gäller detta godkändes i riksdagen den 18 november 2008.
Riksdagens svar på den lag som antogs den
18 november 2008 gavs den 21 november

2008 och lagen (804/2008) stadfästes den
5 december 2008. Efter det, den 9 december
2008, gavs riksdagens svar på den lagändring
som godkändes den 11 november 2008 och
lagen (986/2008) stadfästes den 19 december
2008.
I det senare av riksdagens svar hade inte
den lagändring som godkändes den 18 november 2008 beaktats. Därför trädde 18 kap.
13 § i sjukförsäkringslagen i kraft vid ingången av 2009 i den form paragrafen hade
godkänts med stöd av regeringens proposition RP 73/2008 rd. Den ändring av 18 kap.
13 § som hade föreslagits i regeringens proposition RP 135/2008 rd och blivit godkänd
av riksdagen blev inte genomförd.
Det faktum att det tillägg som riksdagen
godkände den 18 november 2008 saknas i
gällande sjukförsäkringslag innebär att staten
från ingången av 2009 kommer att finansiera
sådan minimidagpenning enligt sjukförsäkringen som fastställs på grundval av en arbetslöshetsförmån och som enligt principerna
för finansiering av arbetsinkomstförsäkringen ska finansieras med arbetsgivarnas, löntagarnas och företagarnas försäkringspremier
och försäkringsavgifter.
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås
att 18 kap. 13 § 1 mom. 1 punkten i sjukförsäkringslagen ändras så att sådana dagpenningar vars belopp har fastställts på grundval
av en föregående förmån enligt 11 kap. 6 § i
sjukförsäkringslagen och som med anledning
av detta uppgår till minst det minimibelopp
som avses i 11 kap. 7 § i sjukförsäkringslagen inte ska finansieras av statliga medel.
2.

Propositionens konsekvenser

Om den föreslagna ändringen av 18 kap.
13 § i sjukförsäkringslagen inte görs, ökar
statens andel av utgifterna för minimidagpenning enligt sjukförsäkringen med 32 miljoner euro jämfört med det belopp som god-
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känts i statsbudgeten för 2009.

4.

3.

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt. Lagen tillämpas dock redan från och
med den 1 januari 2009.

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid social- och
hälsovårdsministeriet. Finansministeriet och
Folkpensionsanstalten har hörts i samband
med beredningen.

Ikraftträdande

Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslag

Lag
om ändring av 18 kap. 13 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 18 kap. 13 § 1 punkten, sådan den lyder i lag 986/2008, som följer:
18 kap.
Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

13 §
Statens finansieringsandel och företagares
tilläggsfinansieringsandel

del finansieras dock inte sådan sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning som uppgår
högst till minimibeloppet på grund av samordning enligt 12 kap. i denna lag eller enligt
36 § 1 mom. eller 37 eller 39 § i lagen om
Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner eller
sådan dagpenning vars belopp har bestämts
på grundval av 11 kap. 6 § i denna lag och
som uppgår till minst det minimibelopp som
avses i 11 kap. 7 §,
——————————————

Av statens medel finansieras
1) de utgifter som orsakas av betalningen
av sådan dagpenning eller rehabiliteringspenning enligt 11 § 1 mom. 1 punkten som
uppgår högst till det minimibelopp som avses
———
i 11 kap. 7 § eller, då det är fråga om sådan
Denna lag träder i kraft den
20 . Den
rehabiliteringspenning som avses i 35 § i la- tillämpas dock från och med den 1 januari
gen om Folkpensionsanstaltens rehabiliter- 2009.
ingsförmåner och rehabiliteringspenningförÅtgärder som verkställigheten av lagen
måner, högst till det minimibelopp som avses förutsätter får vidtas innan lagen träder i
i den sistnämnda paragrafen; av statens me- kraft.
—————
Helsingfors den 20 februari 2009
Republikens President

TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä
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Bilaga
Parallelltext

Lag
om ändring av 18 kap. 13 § i sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 18 kap. 13 § 1 punkten, sådan den lyder i lag 986/2008, som följer:

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
18 kap.

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

13 §

13 §

Statens finansieringsandel och företagares
tilläggsfinansieringsandel

Statens finansieringsandel och företagares
tilläggsfinansieringsandel

Av statens medel finansieras
1) de utgifter som orsakas av betalningen
av sådan dagpenning eller rehabiliteringspenning enligt 11 § 1 mom. 1 punkten som
uppgår högst till det minimibelopp som avses i 11 kap. 7 § eller, då det är fråga om
sådan rehabiliteringspenning som avses i
35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, högst till det minimibelopp som avses i den sistnämnda paragrafen; av statens medel finansieras dock inte
sådan sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning som uppgår högst till minimibeloppet på grund av samordning enligt
12 kap. i denna lag eller enligt 36 § 1 mom.
eller 37 eller 39 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner,

Av statens medel finansieras
1) de utgifter som orsakas av betalningen
av sådan dagpenning eller rehabiliteringspenning enligt 11 § 1 mom. 1 punkten som
uppgår högst till det minimibelopp som avses i 11 kap. 7 § eller, då det är fråga om
sådan rehabiliteringspenning som avses i
35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, högst till det minimibelopp som avses i den sistnämnda paragrafen; av statens medel finansieras dock inte
sådan sjukdagpenning eller rehabiliteringspenning som uppgår högst till minimibeloppet på grund av samordning enligt
12 kap. i denna lag eller enligt 36 § 1 mom.
eller 37 eller 39 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner eller sådan
dagpenning vars belopp har bestämts på
grundval av 11 kap. 6 § i denna lag och
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Föreslagen lydelse

——————————————

som uppgår till minst det minimibelopp som
avses i 11 kap. 7 §,
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
20 . Den
tillämpas dock från och med den 1 januari
2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.
———

