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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om tillämpning av lagstift-
ningen om bosättningsbaserad social trygghet och sjuk-
försäkringslagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås det att lagen 

om tillämpning av lagstiftningen om bosätt-
ningsbaserad social trygghet och sjukförsäk-
ringslagen ska ändras. I den förstnämnda la-
gen ska bland annat föreskrivas om på basis 
av vilket slags arbete i Finland en arbetstaga-
re som kommer till Finland från ett land 
utanför Europeiska unionen för att arbeta 
omfattas av den bosättningsbaserade sociala 
tryggheten, även om han eller hon inte är 
stadigvarande bosatt i Finland. När det gäller 
dessa tredjelandsmedborgare är avsikten att 
införa sådan likabehandling som direktivet 
om kombinerade tillstånd kräver. Dessutom 

föreslås ändringar av teknisk natur i sjukför-
säkringslagen på grund av genomförandet av 
direktivet. 

Propositionen innehåller även vissa förslag 
till andra ändringar av lagen om tillämpning 
av lagstiftningen om bosättningsbaserad so-
cial trygghet och sjukförsäkringslagen, ge-
nom vilka lagstiftningen preciseras och an-
passas så att den bättre motsvarar reglerings-
behovet på grund av den ökande gränsöver-
skridande rörligheten. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den 1 januari 2014. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Propositionen hör samman med förslagen 
av den arbetsgrupp (SOLMU IV) som utrett 
revideringen av den bosättningsbaserade so-
ciala tryggheten, vilka har publicerats i serien 
Social- och hälsovårdsministeriets rapporter 
och promemorior (2012:24) i oktober 2012. 
Genom dessa förslag anpassas bestämmel-
serna om den bosättningsbaserade sociala 
tryggheten och sjukförsäkringen till indivi-
dernas och arbetstagarnas ökade gränsöver-
skridande rörlighet. Genom lagändringarna 
främjas också tillgodoseendet av individens 
rätt till social trygghet samt en smidig verk-
ställighet av lagstiftningen. 

Genom propositionen genomförs dessutom 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/98/EU av den 13 december 2011 om ett 
enda ansökningsförfarande för ett kombinerat 
tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas 
och arbeta på en medlemsstats territorium 
och om en gemensam uppsättning rättigheter 
för arbetstagare från tredjeland som vistas 
lagligen i en medlemsstat (nedan direktivet 
om kombinerade tillstånd). Direktivet för-
pliktar till likabehandling bl.a. när det gäller 
sådana sektorer av den sociala tryggheten 
som i Finland i första hand är riktade till per-
soner som är bosatta i landet. Genomförandet 
av direktivet kräver därför ändringar av lagen 
om tillämpning av lagstiftningen om bosätt-
ningsbaserad social trygghet och av sjukför-
säkringslagen. 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Inom Finlands system för social trygghet är 
en betydande del av den sociala tryggheten 
bosättningsbaserad. Detta innebär att perso-
ner som är stadigvarande bosatta i Finland 
har rätt till social trygghet. Boendefrågan av-
görs enligt bestämmelserna i lagen om till-
lämpning av lagstiftningen om bosättnings-

baserad social trygghet (1573/1993, nedan 
tillämpningslagen) eller lagen om hemkom-
mun (201/1994). I vissa situationer är det 
dock möjligt att en person alltjämt omfattas 
av den bosättningsbaserade sociala trygghe-
ten även om han eller hon vistas utomlands. 
Det är då fråga om t.ex. tillfällig vistelse ut-
omlands, arbete i vissa särskilda typer av an-
ställningsförhållanden eller heltidsstudier ut-
omlands. 

Rätten till bosättningsbaserad social trygg-
het i Finland kan även grunda sig på arbete i 
landet. Enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004 om samordning 
av de sociala trygghetssystemen (nedan EU-
förordning 883/2004) omfattas en person 
som arbetar som anställd i en medlemsstat av 
lagstiftningen i denna medlemsstat. Med ar-
bete som anställd avses i den nämnda förord-
ningen en verksamhet eller en likvärdig si-
tuation som betraktas som arbete som an-
ställd vid tillämpningen av lagstiftningen om 
social trygghet i den medlemsstat där denna 
verksamhet utövas eller denna situation rå-
der. En person som arbetar i Finland omfattas 
således med stöd av Europeiska unionens 
lagstiftning om social trygghet av Finlands 
lagstiftning om social trygghet oavsett i vil-
ket land han eller hon är bosatt. 

Rätten till bosättningsbaserad social trygg-
het i Finland kan inte enbart grunda sig på 
arbete när det är fråga om tredjelandsmed-
borgare som kommer från ett land utanför 
Europeiska unionen. I direktivet om kombi-
nerade tillstånd ingår dock en bestämmelse 
om rätten till likabehandling med vistelse-
medlemsstatens medborgare inom den socia-
la tryggheten. 
 
2.1.1 Lagen om tillämpning av lagstiftningen 
om bosättningsbaserad social trygghet 

I tillämpningslagen finns bestämmelser om 
hur frågan om boende i Finland ska avgöras 
vid tillämpningen av vissa lagar om sociala 
förmåner. Hänvisningar till det boende som 
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avses i tillämpningslagen finns även i sjuk-
försäkringslagen (1224/2004) och i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). 
För verkställigheten av den lagstiftning om 
social trygghet som avses i tillämpningslagen 
svarar Folkpensionsanstalten. 

Boendefrågan avgörs enligt tillämpnings-
lagens bestämmelser då Folkpensionsanstal-
ten fattar beslut om huruvida folkpensionsla-
gen, barnbidragslagen, lagen om mo-
derskapsunderstöd eller lagen om bostadsbi-
drag ska tillämpas på en person. Rätt till 
förmåner enligt de nämnda lagarna har enligt 
tillämpningslagen också personer som inte 
bor i Finland, men på vilka den bosättnings-
baserade lagstiftningen om social trygghet 
tillämpas på grundval av arbete eller före-
tagsverksamhet i Finland eller på vilka denna 
lagstiftning alltjämt tillämpas trots att de vis-
tas utomlands. 

Då Folkpensionsanstalten fattar beslut om 
rätten till förmåner enligt lagen om under-
hållsstöd, lagen om bostadsbidrag för pen-
sionstagare, lagen om handikappförmåner, 
lagen om frontmannapension eller lagen om 
garantipension krävs det enligt 1 § 2 punkten 
i tillämpningslagen att den som ansöker om 
förmånen de facto är stadigvarande bosatt i 
Finland. Med anledning av EU-domstolens 
rättspraxis (C-299/05, Europeiska gemenska-
pernas kommission mot Europaparlamentet 
och Europeiska unionens råd) tillämpas detta 
krav dock inte då förmåner enligt lagen om 
handikappförmåner beviljas. 

Med en person som är stadigvarande bosatt 
i Finland avses en person som har sin egent-
liga bostad och sitt egentliga hem här och 
som ständigt huvudsakligen vistas här. Ut-
gångspunkten är i detta fall att personen i 
fråga de facto fysiskt vistas i Finland. På en 
person som flyttar till Finland tillämpas lag-
stiftningen om social trygghet redan från och 
med inresan i landet, om det enligt en hel-
hetsbedömning av personens situation anses 
att han eller hon flyttar till Finland för att 
stadigvarande bosätta sig här. Som sådana 
övriga omständigheter som visar att det är 
fråga om stadigvarande boende uppräknas i 
3 a § bl.a. att personen i fråga tidigare varit 
stadigvarande bosatt i Finland, är familje-
medlem eller nära anhörig till en person som 
är stadigvarande bosatt i Finland eller har ett 

arbetsavtal på minst två år eller något annat 
därmed jämförbart avtal för arbete i Finland. 

En person som kommer från ett land utan-
för den Europeiska unionen för att arbeta i 
Finland kan inte omfattas av den lagstiftning 
som avses i tillämpningslagen enbart på ba-
sen av arbete, utan han eller hon bör uppfylla 
de ovan nämnda kriterierna för fast bosätt-
ning. 

Enligt EU-förordning 883/2004 omfattas 
en anställd eller egenföretagare i regel av 
lagstiftningen i det land där han eller hon ar-
betar. På grund av förordningens bestämmel-
se om likabehandling tillämpas det krav på 
boende som ställs i den nationella lagstift-
ningen inte på arbetstagare eller företagare 
som kommer till Finland från ett EU/EES-
land eller från Schweiz. En arbetstagare eller 
företagare som kommer till Finland omfattas 
således av den bosättningsbaserade lagstift-
ningen om social trygghet på grundval av sitt 
arbete eller sin företagsverksamhet, även om 
han eller hon inte i enlighet med tillämp-
ningslagen är stadigvarande bosatt i Finland. 
Enligt tillämpningslagen krävs det dock att 
en arbetstagare ska arbeta i Finland minst 
fyra månader utan avbrott och att arbetet 
uppfyller tillämpningslagens krav på lön och 
arbetstid. För en företagares del krävs det att 
han eller hon har utövat företagsverksamhet i 
minst fyra månader. Med företagare avses en 
person som är skyldig att teckna försäkring 
enligt lagen om pension för företagare 
(1272/2006) eller en person som enligt 3 § i 
lagen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006) är skyldig att teckna försäkring 
enligt 10 § i sist nämnda lag. 
 
 
2.1.2 Sjukförsäkringslagen 

Sjukförsäkringslagen innehåller bestäm-
melser om sjuk- och föräldradagpenningar 
(moderskaps-, särskild moderskaps-, fa-
derskaps- och föräldrapenning samt partiell 
föräldrapenning), specialvårdspenning och 
sjukvårdsersättningar. Sjukförsäkringslagen 
tillämpas på personer som är stadigvarande 
bosatta i eller arbetar i Finland. Vem som är 
bosatt i Finland avgörs enligt 3, 3 a, 4, 9 och 
10 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen 
om bosättningsbaserad social trygghet. 
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Om en person enligt tillämpningslagen inte 
anses vara stadigvarande bosatt i Finland, 
tillämpas sjukförsäkringslagen på honom el-
ler henne på grundval av arbete. Lagen till-
lämpas under den tid arbetet eller företags-
verksamheten pågår, från och med den tid-
punkt då arbetet eller företagsverksamheten 
inleds, oavsett personens nationalitet eller 
från vilket land han eller hon kommer. Sjuk-
försäkringen omfattar alla arbetstagare som 
arbetar i minst fyra månader utan avbrott och 
företagare som har utövat företagsverksam-
het i Finland i minst fyra månader utan av-
brott och som är skyldiga att teckna försäk-
ring enligt 1 § 2 mom. i lagen om pension för 
företagare eller enligt 1 § 2 mom. i lagen om 
pension för lantbruksföretagare. 

För att föräldradagpenning ska beviljas 
förutsätts det dessutom att personen i fråga 
har varit bosatt i Finland minst 180 dagar 
omedelbart före den beräknade tidpunkten 
för nedkomsten eller innan barnet placeras 
hos adoptivföräldern. Med boende i Finland 
jämställs i enlighet med EU-bestämmelserna 
den tid under vilken en person varit försäkrad 
i en annan medlemsstat i Europeiska unionen 
eller i en stat där unionens lagstiftning till-
lämpas. 

Med stöd av sjukförsäkringslagen faststäl-
ler Folkpensionsanstalten också personens 
rätt till vård samt kostnadsansvaret i fråga 
om personens förmåner, bl.a. genom att ut-
färda europeiska sjukvårdskort samt övriga 
intyg och tillstånd enligt EU-lagstiftningen. 
 
 
2.1.3 Lagen om Folkpensionsanstaltens reha-
biliteringsförmåner och rehabiliteringspen-
ningförmåner 

I lagen om Folkpensionsanstaltens rehabili-
teringsförmåner och rehabiliteringspenning-
förmåner (566/2005) bestäms det att förmå-
ner enligt lagen i fråga beviljas dem som är 
försäkrade enligt sjukförsäkringslagen. Med 
rehabiliteringsförmåner avses sådana rehabi-
literingstjänster som ordnas av Folkpensions-
anstalten samt ersättningar för rehabiliter-
ingskostnader och resekostnader i samband 
med rehabilitering. Till rehabiliteringspen-
ningförmånerna hör den rehabiliteringspen-
ning som betalas av Folkpensionsanstalten, 

ersättning för uppehälle samt sådant rehabili-
teringsunderstöd som beviljas enligt pröv-
ning. 

Eftersom den personkrets som omfattas av 
den ovan nämnda lagen fastställs enligt sjuk-
försäkringslagen, anger sjukförsäkringsla-
gens bestämmelser om vilka personer som är 
försäkrade också vem som har rätt till Folk-
pensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner 
och rehabiliteringspenningförmåner. 
 
2.2 Lagstiftningen i EU 

2.2.1 EU-förordning 883/2004 

Europaparlamentet och rådet har den 29 
april 2004 utfärdat förordning (EG) nr 
883/2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen och den 16 september 
2009 förordningen (EG) nr 987/2009 med 
tillämpningsbestämmelser till den först 
nämnda förordningen. Förordningarna har 
tillämpats sedan den 1 maj 2010. Dessa för-
ordningar ersätter rådets förordning (EEG) nr 
1408/71 om tillämpningen av systemen för 
social trygghet när anställda, egenföretagare 
eller deras familjer flyttar inom gemenskapen 
samt förordningen (EEG) nr 574/72 om den 
först nämnda förordningens tillämpning. 
Lagstiftningen kompletteras av EU-
domstolens omfattande rättspraxis. 

EU-förordning 883/2004 och dess tillämp-
ningsförordning gäller den sociala tryggheten 
för anställda, egenföretagare och andra med-
borgare i en medlemsstat som flyttar från en 
medlemsstat till en annan. Syftet med lag-
stiftningen är att samordna rätten till social 
trygghet, så att en eventuell förlust av rätten 
till social trygghet i samband med gränsöver-
skridande rörlighet inte utgör ett hinder för 
bruket av rätten till fri rörlighet. Genom Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EU) 
nr 1231/2010 har tillämpningen av dessa be-
stämmelser utvidgats att även gälla sådana 
tredjelandsmedborgare som inte enbart på 
grund av sitt medborgarskap omfattas av de 
ovan nämnda förordningarna. I dessa fall är 
det fråga om tredjelandsmedborgare som lag-
ligen är bosatta i en medlemsstat, men som 
flyttar från en medlemsstat till en annan. 

Tillämpningsområdet för EU-förordning 
883/2004 omfattar förmåner vid sjukdom, 
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förmåner vid moderskap och likvärdiga för-
måner vid faderskap, förmåner vid invalidi-
tet, förmåner vid ålderdom, förmåner till ef-
terlevande, förmåner vid olycksfall i arbetet 
och arbetssjukdom, dödsfallsersättningar, 
förmåner vid arbetslöshet, familjeförmåner, 
förmåner vid förtida pensionering samt sär-
skilda penningförmåner som inte är avgifts-
finansierade. När det gäller Finlands lagstift-
ning om social trygghet omfattar förordning-
ens tillämpningsområde sjukförsäkringen, 
den offentliga hälso- och sjukvården, sådan 
rehabilitering som ordnas av Folkpensions-
anstalten, rehabiliteringsförmånerna, handi-
kappförmånerna, arbetspensionerna, folkpen-
sionen, garantipensionen, olycksfallsförsäk-
ringen och utkomstskyddet för arbetslösa. 
Förordningens tillämpningsområde omfattar 
dessutom bostadsbidraget för pensionstagare 
och arbetsmarknadsstödet, vilka är sådana 
särskilda penningförmåner som inte är av-
giftsfinansierade, samt barnbidraget och stö-
det för hemvård av barn, vilka hör till famil-
jeförmånerna. 

Samordningen av den sociala tryggheten 
bygger på likabehandlingsprincipen, princi-
pen om en enda tillämplig lagstiftning, prin-
cipen om sammanläggning av försäkrings-, 
anställnings- och bosättningsperioder när det 
gäller rätten till en förmån, samt principen 
om att förmåner får medföras utomlands. 

Med stöd av bestämmelsen om likabehand-
ling ska personer vid tillämpning av med-
lemsstatens lagstiftning om social trygghet 
behandlas på samma villkor som medlems-
statens medborgare. Enligt EU-domstolens 
rättspraxis omfattar kravet på likabehandling 
även ett förbud mot indirekt diskriminering. 
Detta innebär att det inte är tillåtet för en 
medlemsstat att ställa sådana krav på en 
medborgare från en annan medlemsstat som 
han eller hon de facto har svårare att uppfylla 
än personer som arbetar eller bor i medlems-
staten i fråga. 

Europeiska unionens lagstiftning om social 
trygghet tillämpas med stöd av avtalet om 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
även i förhållande till Norge, Island och Li-
echtenstein och deras medborgare. Med stöd 
av avtalet mellan Europeiska gemenskapen 
och dess medlemsstater, å ena sidan, och 
Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om 

fri rörlighet för personer, tillämpas lagstift-
ningen även i förhållande till Schweiz och 
schweiziska medborgare. För medlemsstater-
nas medborgares del tillämpas alltså unio-
nens bestämmelser om social trygghet även 
då en medborgare i en medlemsstat flyttar till 
en ovan nämnd stat. 
 
 
2.2.2 Direktivet om kombinerade tillstånd 

Syftet med direktivet om kombinerade till-
stånd är att förenkla och förenhetliga inrese-
förfarandena för tredjelandsmedborgare som 
kommer till en medlemsstat för att arbeta. 
Dessutom garanterar direktivet arbetstagare 
som kommer direkt från ett tredjeland lika-
behandling i förhållande till landets egna 
medborgare bl.a. när det gäller arbetslivet, 
utbildning och social trygghet. 

Med arbetstagare avses i direktivet perso-
ner som har beviljats inresa till en medlems-
stat för arbete samt personer som har bevil-
jats inresa för något annat syfte än arbete 
men som har tillstånd att arbeta. 

Enligt artikel 12 i direktivet om kombine-
rade tillstånd ska arbetstagare från tredjelän-
der åtnjuta likabehandling med medborgarna 
i den medlemsstat där de vistas när det gäller 
de grenar av social trygghet som definieras i 
förordningen (EG) nr 883/2004. 

Med stöd av artikel 12.2 punkt b i direkti-
vet får medlemsstaterna begränsa de rättighe-
ter som följer av principen om likabehand-
ling, men de får inte begränsa dem för en ar-
betstagare från ett tredjeland som är anställd 
eller har haft en anställning under en mini-
miperiod på sex månader och är registrerad 
som arbetslös. 

Dessutom får medlemsstaterna enligt arti-
kel 12.2 punkt b bestämma att principen om 
likabehandling med avseende på familjeför-
måner inte ska tillämpas på tredjelandsmed-
borgare som har fått tillstånd att arbeta i en 
medlemsstat för en period på högst sex må-
nader, som har beviljats inresa och vistelse 
för studier eller som har tillstånd att arbeta på 
grundval av en visering. 

Genom denna proposition genomförs rätten 
till likabehandling i Finland för sådana ar-
betstagare från tredjeländer som inte på 
grundval av boende omfattas av den lagstift-
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ning om bosättningsbaserad social trygghet 
som avses i tillämpningslagen. 

Genom propositionen genomförs direktivet 
även i fråga om sådana arbetslösa arbetssö-
kande som har arbetat i Finland i minst sex 
månader och som har rätt till likabehandling 
inom sektorn för social trygghet. 

Enligt en särskild regeringsproposition med 
förslag till lagar om ändring av utlänningsla-
gen och av vissa lagar som har samband med 
den (RP 139/2013 rd), vilken ansluter sig till 
genomförandet av direktivet, ska det i barn-
bidragslagen och i lagen om stöd för hem-
vård och privat vård av barn bestämmas att 
familjeförmånerna i fråga om vissa grupper 
av personer, på det sätt som direktivet tillå-
ter, inte omfattas av rätten till likabehandling. 
I ovannämnda proposition ingår också för-
slag till ändring av 14 § i folkhälsolagen och 
3 § i lagen om specialiserad sjukvård, för att 
de arbetstagare som avses i direktivet ska be-
handlas jämlikt i fråga om offentliga hälso- 
och sjukvårdstjänster. Dessutom har det avlå-
tits en regeringsproposition (RP 161/2013 rd) 
med förslag till lagar om ändring av lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa, med be-
stämmelser om att sådana arbetstagare som 
har varit i arbete i minst sex månader och 
som är registrerade som arbetslösa arbetssö-
kande ska ha rätt till likabehandling när det 
gäller rätten till arbetslöshetsdagpenning. 
 
2.3 Bedömning av nuläget 

Omfattning av den bosättningsbaserade soci-
ala tryggheten på basis av arbete 

EU-förordningen 883/2004 tillämpas på 
arbetstagare som kommer från EU/EES -
länderna. Enligt bestämmelserna om faststäl-
lande av tillämplig lagstiftning i förordning-
en omfattas en person som arbetar som an-
ställd eller bedriver verksamhet som egenfö-
retagare i en medlemsstat av lagstiftningen i 
den medlemsstaten. Med arbete som anställd 
och verksamhet som egenföretagare avses 
enligt definitionerna i artikel 1 en verksamhet 
eller en likvärdig situation som betraktas som 
arbete som anställd eller verksamhet som 
egenföretagare vid tillämpningen av lagstift-
ningen om social trygghet i den medlemsstat 
där denna verksamhet utövas eller denna si-

tuation råder. I Finland regleras kriterierna 
för arbetstagare och arbete bl.a. i arbetspen-
sionslagstiftningen, tillämpningslagen och 
sjukförsäkringslagen. Med stöd av dessa la-
gar avgörs det om en person i Finland kan 
betraktas som en försäkrad arbetstagare eller 
företagare inom olika sektorer av den sociala 
tryggheten. 

När det är fråga om tillämpning av den lag-
stiftning om bosättningsbaserad social trygg-
het som avses i tillämpningslagen undersöker 
Folkpensionsanstalten i första hand om den 
person som kommit till Finland från ett annat 
EU/EES-land eller Schweiz har flyttat till 
Finland för att stadigvarande bosätta sig här. 
Om personen i fråga inte anses vara bosatt i 
Finland krävs det att han eller hon i egenskap 
av arbetstagare ska arbeta minst fyra måna-
der i Finland för att omfattas av den bosätt-
ningsbaserade sociala tryggheten. Kravet på 
arbete i fyra månader innebär dock inte en 
väntetid, utan personen i fråga omfattas av 
den sociala tryggheten från och med att arbe-
tet inleds, om han eller hon är en sådan ar-
betstagare som avses i tillämpningslagens de-
finition av en arbetstagare och arbetet uppfyl-
ler de lagstadgade kraven på arbetstid och 
lön. I detta fall omfattas personen av den bo-
sättningsbaserade sociala tryggheten även om 
han eller hon inte bor i Finland. 

En person som kommer från ett land utan-
för den Europeiska unionen måste bosätta sig 
i Finland för att han eller hon skulle omfattas 
av den bosättningsbaserade sociala trygghe-
ten. Bosättningen i Finland bedöms enligt 
förutsättningarna i 3 och 3 a § i tillämpnings-
lagen. För att verkställa kravet på likabe-
handling i direktivet om kombinerade till-
stånd borde man i tillämpningslagen definie-
ra på basen av hurudant arbete arbetstagare 
från tredjeland omfattas av den bosättnings-
baserade sociala tryggheten. Förslaget är att 
detta verkställs på samma sätt som gällande 
arbetstagare från EU/EES -länderna. Det är 
viktigt att följa upp verkningarna av kravet 
på arbete i fyra månader i förhållande till li-
kabehandling efter att de föreslagna lagarna 
har trätt i kraft. 

Kravet på arbete i fyra månader finns också 
i sjukförsäkringslagen. Enligt 1 kap. 2 § 
2 mom. i sjukförsäkringslagen är en arbetsta-
gare försäkrad från och med den tidpunkt då 
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arbetet inleds, om han eller hon arbetar i 
minst fyra månader utan avbrott. Denna be-
stämmelse gäller utöver arbetstagare från 
EU- och EES-länder samt Schweiz även ar-
betstagare som kommer direkt från tredjelän-
der. Således är de arbetstagare som avses i 
direktivet om kombinerade tillstånd redan 
nuförtiden sjukförsäkrade på samma villkor 
som arbetstagare från EU/EES -länderna. 
 
 
När tillämpningen av lagstiftningen om soci-
al trygghet upphör 

Det finns varken i tillämpningslagen eller i 
sjukförsäkringslagen heltäckande bestäm-
melser om när en person inte längre omfattas 
av den sociala tryggheten. Det finns inga ut-
tryckliga bestämmelser om att en person som 
med stöd av sitt arbete har rätt till bosätt-
ningsbaserad social trygghet inte längre om-
fattas av den sociala tryggheten då arbetet 
upphör eller minskar. Det faktum att rätten 
till social trygghet upphör måste i detta fall 
utläsas från motiveringen till den gällande 
3 b § i tillämpningslagen, av vilken det fram-
går att en person omfattas av den lagstiftning 
om social trygghet som avses i tillämpnings-
lagen under den tid anställningen pågår. För 
närvarande tillämpas lagstiftningen om social 
trygghet på grundval av arbete så länge det 
arbete som utförs med stöd av anställnings-
förhållandet uppfyller arbetsvillkoret i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa. Då arbetet 
avbryts helt och hållet eller minskar så 
mycket att arbetsvillkoret inte längre upp-
fylls, upphör tillämpningen av lagstiftningen 
om social trygghet även om anställningsför-
hållandet består. 

För att lagstiftningen ska förtydligas ska 
den nationella lagstiftningen förses med be-
stämmelser om när tillämpningen av lagstift-
ningen om social trygghet på grundval av ar-
bete upphör. Med arbete som anställd eller 
verksamhet som egenföretagare jämställs 
dock vid tillämpningen av EU-förordning 
883/2004 den tid under vilken personen i 
fråga erhåller en penningförmån som grundar 
sig på arbetet och arbetsinkomsten, såsom 
sjuk- eller föräldradagpenning. 

Om en persons vistelse i landet är av sta-
digvarande natur eller senare blir stadigva-

rande och personen i fråga enligt en helhets-
bedömning med stöd av tillämpningslagen 
anses vara stadigvarande bosatt i Finland, 
tillämpas lagstiftningen om social trygghet 
och sjukförsäkringslagen på honom eller 
henne på grundval av att han eller hon är bo-
satt i Finland. 
 
 
Vistelse och arbete i Finland enligt direktivet 
om kombinerade tillstånd 

Det huvudsakliga krav på uppehållstill-
stånd för minst ett år som har ställts i den 
gällande 3 c § i tillämpningslagen innebär att 
alla arbetstagare som avses i direktivet om 
kombinerade tillstånd och som kommer till 
Finland inte omfattas av den bosättningsba-
serade sociala tryggheten. För att direktivet 
ska kunna genomföras måste denna paragraf 
ändras så att kravet på uppehållstillstånd upp-
fylls även då en tredjelandsmedborgare har 
sådan rätt att arbeta som anges i utlännings-
lagen. 

I en regeringsproposition (RP 139/2013 rd) 
som hänför sig till genomförandet av direkti-
vet om kombinerade tillstånd föreslås det att 
utlänningslagens bestämmelser om utlän-
ningars rätt att arbeta i olika situationer ska 
förtydligas och förenklas. Det blir således 
lättare att identifiera de personer som avses i 
direktivet om kombinerade tillstånd. Till-
lämpningslagen kommer att innehålla hän-
visningar till de aktuella bestämmelserna i ut-
länningslagen. 

Det ska inte längre ställas krav på uppe-
hållstillstånd för minst ett år för att en arbets-
tagare från ett tredjeland ska omfattas av den 
bosättningsbaserade sociala tryggheten, om 
personen i fråga hör till den personkrets som 
omfattas av tillämpningsområdet för direkti-
vet om kombinerade tillstånd. Rätten till so-
cial trygghet kunde i det fallet uppkomma 
även under vistelsen. 
 
 
Kravet på laglighet, uppehållstillstånd och 
uppehållstillståndets behandlingstid 

Bestämmelserna i 3 c § i tillämpningslagen 
kompletterar lagens 3, 3 a, 3 b och 4 §, som 
innehåller bestämmelser om det boende och 
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arbete i Finland som utgör grund för lagens 
tillämpning. Enligt det tilläggskrav som ställs 
i 3 c § förutsätts det att personen vistas, bor 
och arbetar i landet lagligt. Kravet på laglig-
het innebär att personen i fråga ska ha sådana 
tillstånd och dokument som utlänningslag-
stiftningen förutsätter då han eller hon kom-
mer till Finland, vistas i landet och arbetar 
här. För att uppfylla kraven i tillämpningsla-
gen ska den som flyttar till Finland ha ett gäl-
lande uppehållstillstånd som ger rätt till 
minst ett års vistelse i landet, om ett sådant 
tillstånd krävs av personen i fråga. Även ett 
uppehållstillstånd som gäller kortare tid kan 
av särskilda skäl anses uppfylla villkoret, om 
det inte finns några hinder för förlängning av 
uppehållstillståndet. 

Laglig vistelse enligt utlänningslagen 
(301/2004) definieras i lagens 40 §. Laglig 
vistelse är bl.a. vistelse med uppehållstill-
stånd som beviljats av en finsk myndighet. 
Myndigheter som beviljar uppehållstillstånd 
är Migrationsverket, den lokala polisen eller i 
vissa fall utrikesförvaltningen. I regel ska en 
person som flyttar till Finland före inresan 
till Finland ansöka om ett första uppehålls-
tillstånd i det land där sökanden lagligen vis-
tas. Uppehållstillstånd kan alltid sökas också 
i Finland. I det fallet får personen lagligen 
vistas i landet under den tid som ansökan be-
handlas. Eftersom huvudregeln enligt utlän-
ningslagen är att tillstånd ska sökas utom-
lands, bör man i enlighet med lagens 49 § när 
tillståndsansökan gjorts i Finland särskilt 
pröva huruvida tillstånd kan beviljas också 
på basis av en sådan ansökan när sökanden 
uppfyller de övriga villkoren för beviljande 
av tillstånd. I 60 § 1 mom. i utlänningslagen 
anges de bestämmelser med stöd av vilka 
tillstånd kan sökas i Finland så att ingen sär-
skild prövning enligt 49 § behövs. En sådan 
situation föreligger exempelvis när en famil-
jemedlem till en finsk medborgare bosatt i 
Finland ansöker om uppehållstillstånd på 
grund av familjeband med stöd av lagens 
50 § 1 mom. 

Det krav på ett gällande uppehållstillstånd 
som anges i 3 c § i tillämpningslagen har 
emellertid visat sig vara problematiskt i så-
dana situationer där en person som redan har 
flyttat till Finland kan anses ha bosatt sig i 
landet stadigvarande med stöd av 3 och 3 a § 

i lagen och i Finland väntar på att uppehålls-
tillståndsansökan ska avgöras. Det första up-
pehållstillståndet gäller först från och med 
den tidpunkt då tillståndet beviljas, inte ret-
roaktivt t.ex. från den tidpunkt då tillstånds-
ansökan lämnades in. I detta fall omfattas 
personen i fråga inte av den sociala trygghet 
som avses i tillämpningslagen innan tillstån-
det har beviljats, även om han eller hon kan-
ske de facto har bott i Finland redan länge. 

Det faktum att begynnelsetidpunkten för 
rätten till social trygghet på det ovan be-
skrivna sättet är bunden vid uppehållstill-
ståndet är problematiskt eftersom behand-
lingstiderna för uppehållstillstånd kan variera 
avsevärt, vilket skapar ojämlikhet bland sö-
kandena. Den tidpunkt vid vilken rätten till 
social trygghet uppkommer är av betydelse 
t.ex. då en person som flyttat till Finland an-
söker om föräldradagpenning, eftersom rät-
ten till dagpenning förutsätter att personen i 
fråga har omfattats av sjukförsäkringen i 
minst 180 dagar omedelbart före den beräk-
nade tidpunkten för nedkomsten. Den boen-
detid som avses i tillämpningslagen är också 
av betydelse i samband med det krav på tre 
års boendetid som ingår i folkpensionslagen 
och i lagen om handikappförmåner. 

Denna paragraf ska ändras så att kravet på 
uppehållstillstånd ska anses vara uppfyllt re-
dan från och med den tidpunkt då ansökan 
om uppehållstillstånd lämnas in i Finland, 
ifall det fattas ett positivt beslut med anled-
ning av ansökan. Därmed medför inte be-
handlingstiden för ansökan om uppehållstill-
stånd något förfång för sökanden. 
 
 
Inflyttning till Finland 

När en person flyttar till Finland beaktas 
enligt den gällande 3 a § 4 punkten i tillämp-
ningslagen som faktorer som visar att han el-
ler hon bosätter sig här stadigvarande bl.a. att 
han eller hon har ett arbetsavtal på minst två 
år eller något annat därmed jämförbart avtal 
för arbete i Finland eller har beviljats ett EU-
blåkort. Då det föreslås att lagens 3 b § ska 
innehålla bestämmelser om de krav som 
ställs på arbetet, är tanken samtidigt att man 
tydligare än förut ska särskilja de situationer 
där en person omfattas av den bosättningsba-
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serade sociala tryggheten på grundval av ar-
bete eller företagsverksamhet i Finland från 
de situationer där en person har rätt till bo-
sättningsbaserad social trygghet på grundval 
av att han eller hon är stadigvarande bosatt i 
Finland. I sig är ett arbetsavtal eller något 
annat därmed jämförbart avtal fortfarande en 
faktor som beaktas vid helhetsbedömningen 
av personens stadigvarande boende i Finland. 

I anslutning till detta ska de faktorer som 
visar att det är fråga om stadigvarande boen-
de dessutom utökas med den omständigheten 
att en person de facto har bott i Finland till-
fälligt redan i minst ett år. I och med att den-
na faktor fogas till de tidigare faktorerna 
närmar sig tillämpningslagens boendebe-
grepp det begrepp som används i lagen om 
hemkommun. Som sådana faktorer som visar 
att en person är stadigvarande bosatt i Fin-
land beaktas enligt 4 § 2 mom. 4 punkten i 
lagen om hemkommun bl.a. att personen i 
fråga har haft en tillfällig bostad i Finland i 
minst ett års tid utan avbrott efter inflytt-
ningen. 
 
 
Familjemedlemmar till företagare samt till 
arbetstagare som arbetar i två eller flera med-
lemsstater 

I Finland kan den sociala tryggheten med 
stöd av 8 § i tillämpningslagen även omfatta 
familjemedlemmar som följer med bl.a. ut-
sända arbetstagare som sänts utomlands från 
Finland, anställda hos finska staten utom-
lands eller studerande som avlägger examen 
utomlands. Familjemedlemmarna omfattas i 
dessa fall av den sociala tryggheten på sam-
ma sätt som den person i familjen som arbe-
tar eller studerar. Paragrafens hänvisning till 
sådana personer som avses i 5 och 7 § inne-
bär emellertid att vissa familjemedlemmar 
inte har rätt till social trygghet, även om den 
arbetande personen i familjen fortsättningsvis 
omfattas av den sociala tryggheten i Finland 
med stöd av EU-förordning 883/2004. Detta 
gäller t.ex. familjemedlemmar som vistas ut-
omlands över ett år tillsammans med en före-
tagare som sänts från Finland till ett annat 
EU-land, eller tillsammans med en person 
som samtidigt arbetar i flera EU-länder. Ef-
tersom Finland med stöd av EU-förordning 

883/2004 är den behöriga stat som svarar för 
den sociala tryggheten för utsända arbetsta-
gare, utsända företagare och personer som 
samtidigt arbetar i flera medlemsländer, är 
det ändamålsenligt att den sociala tryggheten 
fastställs på enhetliga grunder också för fa-
miljemedlemmar till personer som hör till 
dessa grupper. För att utsända företagare och 
personer som samtidigt arbetar i två eller fle-
ra medlemsländer ska kunna höra till Fin-
lands bosättningsbaserade sociala trygghets-
system bör 8 § 2 mom. i tillämpningslagen 
ändras. 
 
Kravet på uppehållstillstånd och sjukförsäk-
ringslagen 

Sjukförsäkringslagens tillämpningsområde 
är enligt 1 kap. 2 § i lagen bundet till sådant 
boende som avses i tillämpningslagen. Den 
som är bosatt i Finland är försäkrad i enlighet 
med sjukförsäkringslagen då han eller hon 
konstateras vara bosatt i Finland i enlighet 
med 3, 3 a, 4, 9 eller 10 § i tillämpningsla-
gen. 

I 1 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen finns 
emellertid ingen hänvisning till tillämpnings-
lagens 3 c §, som gäller kravet på uppehålls-
tillstånd. Därför har det uppkommit oklarhet 
om huruvida det försäkringsbegrepp som an-
vänds i sjukförsäkringslagen avviker från det 
begrepp som används i tillämpningslagen. En 
ordagrann tolkning av författningarna kan 
med fog leda till en situation där försäkring-
en för en person som flyttar till Finland för 
att stadigvarande bosätta sig här börjar gälla 
vid olika tidpunkter enligt sjukförsäkringsla-
gen och enligt tillämpningslagen. En person 
kan enligt sjukförsäkringslagens ordalydelse 
bli försäkrad omedelbart efter inresan i lan-
det, oberoende av om han eller hon har ett 
gällande uppehållstillstånd eller har ansökt 
om ett sådant eller inte. Enligt tillämpnings-
lagen kan lagstiftningen om social trygghet 
däremot tillämpas först från och med den 
tidpunkt då uppehållstillstånd beviljas, vilket 
innebär att personen i fråga kan omfattas av 
den bosättningsbaserade sociala tryggheten 
tidigast från och med den dag då han eller 
hon beviljas uppehållstillstånd. 

Eftersom sjukförsäkringslagen inte inne-
håller någon uttrycklig bestämmelse om kra-
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vet på uppehållstillstånd, har besvärsnämn-
den för social trygghet konstaterat att en per-
son inte kan förvägras rätten till de förmåner 
som avses i sjukförsäkringslagen trots att han 
eller hon inte har något uppehållstillstånd. 
Som bosatt i Finland i enlighet med sjukför-
säkringslagen betraktades dock enligt den ti-
digare vedertagna tolkningen av sjukförsäk-
ringslagen en person med ett gällande uppe-
hållstillstånd, då ett sådant krävdes. För att 
klarlägga denna situation ska lagens ordaly-
delse preciseras och sjukförsäkringslagen 
kompletteras med en hänvisning till 3 c § i 
tillämpningslagen, så att lagarnas tillämp-
ningsområden blir enhetliga. 
 
 
Sjukförsäkringslagens krav på boende i 180 
dagar som villkor för att föräldradagpenning 
ska beviljas 

Enligt sjukförsäkringslagen är den som bor 
i Finland försäkrad i enlighet med lagen. 
Vem som är bosatt i Finland avgörs enligt 3, 
3 a, 4, 9 och 10 § i lagen om tillämpning av 
lagstiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet. Med boende i Finland jämställs ti-
den som försäkrad i en annan medlemsstat i 
Europeiska unionen eller i en stat där unio-
nens lagstiftning tillämpas. En arbetstagare 
som omfattas av lagstiftningen om bosätt-
ningsbaserad social trygghet i Finland på 
grundval av arbete anses däremot inte vara 
bosatt i Finland. 

Sjukförsäkringslagens krav på boende har 
visat sig vara strikt i synnerhet när det gäller 
tredjelandsmedborgare som arbetar i Finland, 
eftersom enbart det faktum att en sådan per-
son arbetar i Finland inte räknas som boende 
med avseende på kravet på boendetid. En 
tredjelandsmedborgare som arbetar i Finland 
har således inte rätt till föräldradagpenning 
även om han eller hon på grundval av sitt ar-
bete har varit sjukförsäkrad omedelbart före 
den beräknade tidpunkten för nedkomsten. 

Lagen ska ändras så att kravet på boende i 
180 dagar ska ersättas med ett krav på att den 
berörda personen ska ha varit sjukförsäkrad i 
180 dagar före den beräknade tidpunkten för 
nedkomsten. Den föreslagna ändringen inne-
bär att alla som är försäkrade i Finland på 
grundval av sitt arbete och som uppfyller 

kravet på att de ska ha varit försäkrade i 
180 dagar kommer att ha rätt till föräldra-
dagpenning, även om de inte uppfyller krite-
rierna för stadigvarande boende före den be-
räknade tidpunkten för nedkomsten. Detta är 
skäligt eftersom arbetstagarna i egenskap av 
försäkrade är skyldiga att betala löntagares 
dagpenningspremie och därmed deltar i fi-
nansieringen av dagpenningarna. Personer 
som arbetar i Finland i över sex månader be-
skattas även såsom allmänt skattskyldiga på 
samma sätt som personer som bor i Finland. 
Personer som är anställda hos en finsk ar-
betsgivare i Finland i högst sex månader be-
skattas i Finland som begränsat skattskyldi-
ga. 
 
 
Folkpensionsanstaltens och Pensionsskydds-
centralens beslut om tillämpning av lagstift-
ningen om social trygghet 

Pensionsskyddscentralen är i Finland behö-
rig att fatta beslut om huruvida Finlands lag-
stiftning om social trygghet med stöd av de 
lagvalsbestämmelser som ingår i EU-
lagstiftningen eller i överenskommelserna 
om social trygghet ska tillämpas på en person 
som arbetar utomlands. Därefter fattar Folk-
pensionsanstalten beslut om den fortsatta till-
lämpningen av lagstiftningen om bosätt-
ningsbaserad social trygghet. Det kan t.ex. 
vara fråga om den sociala tryggheten för en 
utsänd arbetstagare som en finsk arbetsgivare 
sänt utomlands från Finland. 

I praktiken har det förekommit situationer 
där Pensionsskyddscentralens avslagsbeslut 
inte har överklagats hos besvärsnämnden för 
utkomstskyddsärenden och Pensionsskydds-
centralens beslut därmed har vunnit laga 
kraft, varefter Folkpensionsanstaltens av-
slagsbeslut gällande tillämpningen av lag-
stiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet har överklagats hos besvärsnämnden 
för social trygghet. Det har också kunnat fö-
rekomma situationer där Pensionsskyddscen-
tralen och Folkpensionsanstalten har fattat 
avslagsbeslut gällande den sociala tryggheten 
för en och samma person, vilka samtidigt va-
rit under behandling hos olika besvärsorgan. 

För att eliminera oklarheten i samband med 
överklagandet av beslut om den sociala 
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tryggheten under den tid en person arbetar 
utomlands ska 12 § i tillämpningslagen pre-
ciseras. Paragrafen gäller meddelandet av be-
slut som fattas av Folkpensionsanstalten. I de 
ovan beskrivna situationerna ska Folkpen-
sionsanstalten meddela beslut endast angåen-
de tillämpningen av sådana förmånslagar 
som inte omfattas av det materiella tillämp-
ningsområdet för EU-förordning 883/2004 
eller en överenskommelse om social trygg-
het. Till dessa förmånslagar hör bl.a. lagen 
om underhållsstöd, lagen om moderskapsun-
derstöd och lagen om bostadsbidrag. 
 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förs lagen 

3.1 Målsättning 

Målen med propositionen är att anpassa be-
stämmelserna om bosättningsbaserad social 
trygghet och sjukförsäkring till den ökande 
rörligheten samt att precisera vissa bestäm-
melser som har orsakat problem i samband 
med inflyttning till landet eller som har med-
fört oklarhet vid verkställigheten av lagen. 

Genom propositionen genomförs också di-
rektivet om kombinerade tillstånd som gäller 
tredjelandsmedborgare till den del det gäller 
kravet på likabehandling av arbetstagare och 
kravet på att de ska omfattas av den bosätt-
ningsbaserade sociala tryggheten. 
 
3.2 De viktigaste förslagen 

När det gäller arbetstagare som kommer 
från tredjeländer genomförs den bestämmelse 
om likabehandling som ingår i direktivet om 
kombinerade tillstånd i fråga om den sociala 
tryggheten. För tredjelandsmedborgare gäller 
samma krav på arbetet som gäller för med-
lemsstaternas medborgare. 

Det föreslås att tillämpningslagen ska pre-
ciseras så att det framgår att den bosättnings-
baserade sociala tryggheten upphör då arbe-
tet eller företagsverksamheten upphör. Ge-
nom lagändringen genomförs dessutom för-
pliktelsen i artikel 12.2 punkt b i direktivet 
om kombinerade tillstånd, som gäller likabe-
handling av sådana tredjelandsmedborgare 
som varit anställda i minst sex månader och 

som är registrerade som arbetslösa arbetssö-
kande. För dessa personers del ska lagstift-
ningen om social trygghet alltjämt tillämpas 
trots att arbetet upphört. 

Vidare föreslås det att kravet på laglighet i 
den gällande 3 c § i tillämpningslagen ska 
preciseras. I denna paragraf beaktas även de 
förpliktelser i direktivet om kombinerade till-
stånd som gäller likabehandling av tredje-
landsmedborgare i kortvarigt arbete. Kravet 
på uppehållstillstånd ska också gälla sjukför-
säkringslagens tillämpning. Enligt den nya 
3 c § uppfylls kravet på uppehållstillstånd 
även av ett uppehållstillstånd som ansökts 
och beviljats i Finland. Enligt propositionen 
uppfylls detta krav redan då ansökan om up-
pehållstillstånd lämnas in i Finland, om till-
ståndet senare beviljas. Denna ändring för-
bättrar bl.a. rätten till familjedagpenning för 
familjemedlemmar som flyttar till Finland. 
Den tidpunkt vid vilken lagstiftningen om 
social trygghet och sjukförsäkring börjar till-
lämpas kommer således inte längre i de ovan 
nämnda situationerna att vara beroende av 
behandlingstiden för ansökan om uppehålls-
tillstånd. 
 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

På basis av Folkpensionsanstaltens statistik 
kan man bedöma att det på årsnivå finns ca 
1 500 sådana arbetstagare i Finland som av-
ses i direktivet om kombinerade tillstånd och 
som inte anses vara bosatta i landet. Då man 
även beaktar Migrationsverkets statistik över 
antalet uppehållstillstånd kan likabehand-
lingen uppskattas gälla några tusen personer 
per år. Detta antal personer är alltså den po-
tentiella grupp som omfattas av den bosätt-
ningsbaserade sociala tryggheten, även om 
antalet påverkas bl.a. av hur många av de 
personer som beviljats uppehållstillstånd på 
någon annan grund än arbete som de facto 
arbetar. Detta gäller t.ex. personer som 
kommit till landet i egenskap av studerande 
men som ändå har rätt att arbeta. Dessutom 
bör man notera att flera av de arbetstagare 
som avses i direktivet om kombinerade till-
stånd vistas i landet kortvarigt, vilket påver-
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kar kostnadskalkylen för den sociala trygghe-
ten på årsnivå. Största delen av de personer 
som har beviljats uppehållstillstånd på någon 
annan grund än arbete omfattas i varje fall 
redan med stöd av den gällande lagstiftning-
en av den sociala tryggheten i Finland med 
anledning av att de är bosatta i landet. 

Det är emellertid svårt att göra en upp-
skattning av det antal personer som avses 
ovan, eftersom antalet arbetstagare beror å 
ena sidan på behovet av arbetskraft i Finland 
och å andra sidan på arbetstagarnas villighet 
att söka sig till arbetsmarknaden i Finland. 
Direktivet har med ovannämnda uppskatt-
ning av antalet personer ursprungligen upp-
skattats öka sjukförsäkringskostnaderna med 
ca 0,4 miljoner euro på årsnivå, varav statens 
andel utgör ca 0,2 miljoner euro. 

Denna ökning av kostnaderna för sjukför-
säkringarna har beaktats i rambeslutet för 
statsfinanserna för åren 2014—2017 samt i 
statens budgetförslag i dimensioneringen av 
sjukförsäkringsmomentet för år 2014. Efter-
som det inte föreslås några ändringar i sjuk-
försäkringslagens krav på fyra månaders ar-
bete med anledning av genomförandet av di-
rektivet, orsakas inte heller sjukförsäkrings-
momenten ytterligare kostnader. 

Propositionen har inte några direkta konse-
kvenser för den kommunala ekonomin. De 
föreslagna ändringarna kan emellertid ha po-
sitiva effekter för kommunerna eftersom så-
dana personer som vistas i Finland som för 
närvarande inte har rätt till bosättningsbase-
rade förmåner kommer att omfattas av den 
sociala tryggheten. Detta minskar behovet av 
det stöd som beviljas i sista hand, dvs. ut-
komststödet, som kommunerna ansvarar för. 
 
 
4.2 Samhälleliga konsekvenser 

Arbetstagare som kommer från tredjeländer 
ska ha rätt till bosättningsbaserad social 
trygghet på basis av arbete som varar minst 
fyra månader. Denna ändring främjar den ar-
betsrelaterade invandringen och tillgodose-
endet av de sociala rättigheterna. 

Propositionen är av betydelse i synnerhet 
med tanke på ställningen för personer som 
kommer från tredjeländer. Det ändringsför-
slag som gäller kravet på uppehållstillstånd 

förbättrar rätten till föräldraförmåner för per-
soner som söker uppehållstillstånd i landet. 

Vidare förtydligar propositionen i viss mån 
verkställigheten av lagstiftningen om social 
trygghet. De nya bestämmelser om likabe-
handling när det gäller den sociala trygghe-
ten, som genomförandet av direktivet om 
kombinerade tillstånd kräver, är å andra si-
dan invecklade. 

Den bestämmelse om beslut som Folkpen-
sionsanstalten och Pensionsskyddscentralen 
meddelar om tillämpningen av Finlands lag-
stiftning under den tid en person arbetar ut-
omlands kan antas förtydliga de situationer 
där deras beslut överklagas. 
 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid social- och 
hälsovårdsministeriet, i samarbete med Folk-
pensionsanstalten och arbetsmarknadsorgani-
sationerna. Dessutom har Pensionsskydds-
centralen deltagit i beredningen. Förslagen 
grundar sig i stor utsträckning på rapporten 
av den arbetsgrupp som utrett revideringen 
av den bosättningsbaserade lagstiftningen om 
social trygghet samt på den beredning som 
utförts i samband med inrikesministeriets 
lagstiftningsprojekt gällande genomförandet 
av direktivet om kombinerade tillstånd. 

Propositionen, som även innehöll ett för-
slag om att frångå kravet på fyra månaders 
arbete för EU/EES medborgare, sändes på 
remiss till inrikesministeriet, finansministeri-
et, arbets- och näringsministeriet, justitiemi-
nisteriet, minoritetsombudsmannen, Folkpen-
sionsanstalten, Pensionsskyddscentralen, Fin-
lands Kommunförbund, Besvärsnämnden för 
social trygghet, Finlands Fackförbunds Cen-
tralorganisation FFC rf, Tjänstemannacen-
tralorganisationen STTK rf, AKAVA rf, Fin-
lands Näringsliv EK rf, Företagarna i Finland 
rf, Centralförbundet för lant- och skogs-
bruksproducenter MTK rf, Landsbygdens 
Arbetsgivareförbund rf samt Kommunala ar-
betsmarknadsverket. 

Arbetsmarknadsorganisationerna var inte 
enhälliga om förslaget att ändra arbetskravet. 
Finansministeriet konstaterade att man inte i 
rambeslutet för åren 2014—2017 har bered-
skap för ytterligare kostnader som föranleds 
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av att arbetstagare från EU/EES-länder har 
rätt till bosättningsbaserad social trygghet för 
en kortare arbetsperiod än fyra månader. 
Remissinstanserna förordade preciseringarna 
av lagstiftningen. 
 
 
6  Samband med andra proposi t io -

ner 

En regeringsproposition med förslag till la-
gar om ändring av utlänningslagen och vissa 
lagar som har samband med den (RP 
139/2013 rd) har beretts vid inrikesministeri-
et. Genom denna proposition genomförs di-
rektivet om kombinerade tillstånd och den 
innehåller även förslag till ändring av barn-
bidragslagen och lagen om stöd för hemvård 
och privat vård av barn. Ändringarna berör 

införandet av likabehandling och de undan-
tag som direktivet tillåter i fråga om familje-
förmåner. I proposition ingår också förslag 
till ändring av folkhälsolagen och lagen om 
specialiserad sjukvård, för att de arbetstagare 
som avses i direktivet ska behandlas jämlikt i 
fråga om offentliga hälso- och sjukvårds-
tjänster. För genomförande av direktivet om 
kombinerade tillstånd har dessutom en reger-
ingsproposition med förslag till lag om änd-
ring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
beretts vid social- och hälsovårdsministeriet. 
Genom de ändringar som föreslås i den sist 
nämnda propositionen införs likabehandling i 
fråga om sådana arbetslösa arbetssökande 
som har arbetat i Finland i mindre än sex 
månader (RP 161/2013 rd). Avsikten är att 
dessa regeringspropositioner ska bli behand-
lade tillsammans med denna proposition. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Lagen om tillämpning av lagstift-
ningen om bosättningsbaserad social 
trygghet 

1 §. Tillämpningsområde. Innehållet i den-
na paragraf ska förtydligas, så att det blir lät-
tare att förstå lagens indelning av förmånsla-
garna i två grupper. De förmånslagar som 
räknas upp i 1 mom. 1 punkten tillämpas på 
alla personer som omfattas av tillämpnings-
lagen. Det kan t.ex. vara fråga om en person 
som är bosatt i Finland men tillfälligt vistas 
utomlands, eller arbetar i Finland men inte 
bor här. Med stöd av tillämpningslagen av-
görs det huruvida personen i fråga hör till 
den personkrets som omfattas av de förmåns-
lagar som nämns i 1 punkten. De förmånsla-
gar som nämns i 1 mom. 2 punkten tillämpas 
däremot endast på personer som de facto bor 
i Finland och som anses uppfylla kravet på 
boende enligt de paragrafer som nämns i 
2 mom. 

Med anledning av EU-domstolens avgö-
rande C-299/05 ska lagen om handikappför-
måner flyttas från 1 mom. 2 punkten till 
momentets 1 punkt. I domen ansågs det då-
varande vårdbidraget för barn, som för när-
varande motsvaras av handikappbidrag för 
personer under 16 år, till sin karaktär vara en 
sådan sjukförmån som avses i EU-
lagstiftningen. Innan domen meddelades be-
traktades denna förmån som en sådan sär-
skild penningförmån som inte är avgiftsfi-
nansierad och som inte omfattades av be-
stämmelserna om att förmåner får medföras 
utomlands. Med anledning av domen fanns 
det emellertid inte grunder för att betrakta 
handikappbidrag för personer under 16 som 
en ovan nämnd särskild förmån. Likaså anses 
vårdbidrag för pensionstagare som en sjuk-

förmån. För närvarande beviljas även perso-
ner som bor utanför EU/EES-området alla de 
förmåner som avses i lagen om handikapp-
förmåner, dvs. utöver ovannämnda även 
kostersättning. 

Enligt paragrafens 2 mom. ska den lagstift-
ning som nämns i 1 mom. 2 punkten endast 
tillämpas på personer som anses vara stadig-
varande bosatta i Finland. Vem som anses 
vara bosatt i Finland avgörs i enlighet med 3, 
3 a och 4 §. 

Det föreslås dessutom att paragrafen ska 
utökas med ett nytt 3 mom., som i sak mot-
svarar det gällande 1 mom. Enligt paragra-
fens 3 mom. ska lagen inte tillämpas då det 
är fråga om en sådan gränsöverskridningssi-
tuation inom EU/EES-området där EU-
förordning 883/2004 ska tillämpas på grund 
av EU-lagstiftningens företräde. Denna för-
ordning har ersatt förordningen om social 
trygghet (EEG) nr 1408/71, som nämns i den 
gällande lagen. Tillämpningslagen tillämpas 
inte heller ifall en internationell överens-
kommelse blir tillämplig. Till sådana interna-
tionella överenskommelser hör överens-
kommelserna om social trygghet samt värd-
landsavtal mellan Finland och internationella 
organisationer som etablerat sig i Finland. 

2 a §. Definitioner. Definitionen av en ar-
betstagare ska ändras så att den gällande la-
gens hänvisning till 1 d § i lagen om pension 
för arbetstagare (395/1961) ska ersättas med 
en hänvisning till 7 § i lagen om pension för 
arbetstagare (395/2006). Sådana delägare i 
ett företag som arbetar i företaget ska fort-
sättningsvis omfattas av definitionen av en 
arbetstagare och därmed också av lagens til-
lämpningsområde. 

3 a §. Flyttning till Finland. Det föreslås att 
den gällande 4 punkten i denna paragraf ska 
ändras. Enligt den gällande bestämmelsen 
beaktas som sådana faktorer som visar att en 
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person som flyttar till Finland bosätter sig 
här stadigvarande bl.a. att personen i fråga 
har ett arbetsavtal på minst två år eller något 
annat därmed jämförbart avtal för arbete i 
Finland eller har beviljats ett EU-blåkort en-
ligt utlänningslagen. Tillämpningslagens de-
finition av boende grundar sig emellertid på 
en helhetsbedömning och för att betona dess 
betydelse föreslås det att kravet på ett två-
årigt arbetsavtal ska slopas som ett kriterium 
på boende. Vid helhetsbedömningen av bo-
endet ska dock bland annat arbetsavtal eller 
något annat därmed jämförbart avtal för arbe-
te som ska utföras i Finland beaktas som en 
faktor som hänför sig till den berörda perso-
nens situation, men ett sådant avtal ska inte 
ensamt påvisa boende i Finland. 

Paragrafens 5 punkt ska ersättas med en ny 
punkt, där de faktorer som visar att en person 
som flyttar till Finland bosätter sig här sta-
digvarande utökas med att personen i fråga 
de facto har bott i Finland i minst ett år efter 
att ha flyttat till landet. Denna ändring hör 
samman med en strävan efter att samordna 
boendebegreppet i tillämpningslagen med de 
begrepp som används i lagen om hemkom-
mun och inom beskattningen. En fördel av 
detta är att flera myndigheter kommer att 
iaktta enhetliga grunder då de fastställer hu-
ruvida en person är bosatt i Finland eller inte, 
vilket förtydligar situationen även för de be-
rörda personernas del. 

Frågan om huruvida en person de facto har 
bott i landet tillfälligt i minst ett år kan utre-
das bl.a. på basis av de uppgifter som regi-
strerats om personen i fråga i befolkningsda-
tasystemet. Förutsättningarna för att uppgif-
ter om en utländsk medborgare ska registre-
ras i systemet regleras i 9 § i lagen om be-
folkningsdatasystemet och Befolkningsregis-
tercentralens certifikattjänster (661/2009). 
Om det tillfälliga boendet inte har registrerats 
i befolkningsdatasystemet, kan det visas t.ex. 
genom en skriftlig utredning eller ett intyg av 
hyresvärden eller på något annat motsvaran-
de tillförlitligt sätt. Bedömningen av om bo-
endet är stadigvarande ska dock inte enbart 
göras utifrån befolkningsdatasystemets 
adressuppgifter, utan man beaktar också per-
sonens egen uppfattning och avsikter att bo i 
Finland. Inte heller avbryter sedvanliga se-
mesterresor eller kortvariga vistelser utom-

lands det faktiska boendet. Vid helhetsbe-
dömningen kan alltså faktiskt boende i Fin-
land vara en faktor som visar att personen i 
fråga är stadigvarande bosatt i landet, men 
inte den enda avgörande faktorn. 

Den nuvarande 5 punkten blir en ny 
6 punkt. 

3 b §. När tillämpningen av lagstiftningen 
om social trygghet på grundval av arbete el-
ler företagsverksamhet inleds och upphör. 
Det föreslås att den gällande 3 b § ska änd-
ras. Den nya paragrafens 1 mom. föreslås in-
nehålla bestämmelser om de förutsättningar 
under vilka också en person som kommer till 
Finland från ett land utanför Europeiska uni-
onen i egenskap av arbetstagare omfattas av 
den bosättningsbaserade sociala tryggheten, 
även om han eller hon inte anses vara stadig-
varande bosatt i Finland. 

Paragrafens 1 mom. ska alltså tillämpas när 
en medborgare i en medlemsstat kommer till 
Finland för att arbeta och också då det är frå-
ga om en sådan tredjelandsmedborgare som 
avses i direktivet om kombinerade tillstånd 
och som i egenskap av arbetstagare kommer 
till Finland direkt från ett tredjeland. Genom 
bestämmelserna i direktivet om kombinerade 
tillstånd har kravet på likabehandling inom 
sektorn för social trygghet utsträckts till ar-
betstagare som kommer från tredjeländer för 
att arbeta. För dessa arbetstagares del är det 
således inte längre möjligt att ställa krav på 
stadigvarande boende som ett villkor för att 
de ska ha rätt till social trygghet. 

Den likabehandling som föreskrivs i direk-
tivet om kombinerade tillstånd gäller dock 
inte t.ex. sjömän, säsongsarbetare eller ut-
sända arbetstagare, eftersom direktivet med 
stöd av artikel 3 inte tillämpas på dem. Till 
denna del har den personkrets som omfattas 
av direktivet beaktats i 3 c § i tillämpningsla-
gen, som berör kravet på uppehållstillstånd. 

När det är fråga om arbetstagare som inte 
omfattas av direktivet om kombinerade till-
stånd, avgörs huruvida en arbetstagare ska 
omfattas av den bosättningsbaserade sociala 
tryggheten enligt de villkor som gäller boen-
de och i fråga om kravet på uppehållstillstånd 
på basis av 3 c § 1 mom. 

Paragrafens 2 mom. gäller företagare som 
kommer till Finland från EU/EES-länder. För 
deras del ändras bestämmelsens innehåll inte 
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i sak. Det förutsätts fortsättningsvis att dessa 
personer ska ha bedrivit företagsverksamhet i 
fyra månader för att de ska omfattas av den 
bosättningsbaserade sociala tryggheten. Kra-
vet på fyra månaders företagsverksamhet ut-
gör även ett villkor för att personer som bor i 
Finland ska omfattas av tillämpningsområdet 
för lagen om pension för företagare. Direkti-
vet om kombinerade tillstånd gäller däremot 
inte företagare, vilket innebär att det för så-
dana företagares del som kommer från tredje-
länder krävs boende i Finland för att de ska 
omfattas av den sociala tryggheten. 

Paragrafens 3 mom. gäller den tidpunkt vid 
vilken tillämpningen av lagstiftningen om 
social trygghet på grundval av arbete eller fö-
retagsverksamhet inleds och upphör. Enligt 
huvudregeln upphör en person att omfattas 
av den sociala tryggheten då arbetet upphör. 
På den som erhåller arbetslöshetsdagpenning, 
sjuk- eller föräldradagpenning med stöd av 
EU-förordning 883/2004 tillämpas dock lag-
stiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet och sjukförsäkringslagen så länge 
han eller hon har rätt till dagpenning som 
grundar sig på arbetet eller företagsverksam-
heten. Då arbetet upphör är det även möjligt 
att personen i fråga med beaktande av om-
ständigheterna anses vara stadigvarande bo-
satt i Finland. I detta fall är det möjligt att 
personen omfattas av den sociala tryggheten 
på grundval av boendet, trots att arbetet eller 
företagsverksamheten upphör. Det utförs all-
tid en helhetsbedömning av omständigheter-
na i varje enskilt fall. 

Paragrafens 4 mom. berör genomförandet 
av artikel 12 i direktivet om kombinerade 
tillstånd, vilket förutsätter att tredjelands-
medborgare som arbetat i minst sex månader 
och som är registrerade som arbetslösa ska 
behandlas lika i förhållande till det egna lan-
dets medborgare inom alla de sektorer av den 
sociala tryggheten som anges i direktivet. 
Denna mening berör alltså sådana arbetslösa 
arbetssökande som har arbetat i minst sex 
månader inom ramen för rätten att arbeta. 

Likabehandlingen omfattar således i direk-
tivet om kombinerade tillstånd avsedda 
grupper av personer som har rätt att arbeta. 
Dessa grupper kan identifieras med stöd av 
utlänningslagens bestämmelser. I regeringens 
proposition med förslag till lagar om ändring 

av utlänningslagen och vissa lagar som har 
samband med den föreslås det att utlännings-
lagens bestämmelser om arbete ska samman-
ställas till en helhet i lagens 5 kap. Den före-
slagna lagens 78 § gäller personer som har 
rätt att arbeta med stöd av ett uppehållstill-
stånd. Till dessa hör bl.a. personer som har 
beviljats uppehållstillstånd för arbete, per-
manent uppehållstillstånd eller uppehållstill-
stånd på grund av familjeband. Även utlän-
ningar som har beviljats uppehållstillstånd 
för studier har rätt att arbeta. Enligt direktivet 
om kombinerade tillstånd gäller kravet på li-
kabehandling dock studerande endast då de 
arbetar i ett anställningsförhållande som upp-
fyller de krav som anges i 3 b § 1 mom. 

Likabehandlingen gäller också personer 
som enligt 79 § i utlänningslagen har rätt att 
arbeta utan uppehållstillstånd. En sådan per-
son kan enligt 1 mom. 1 punkten i paragrafen 
t.ex. vara en utlänning som med stöd av in-
bjudan eller avtal kommer som tolk, lärare, 
sakkunnig eller idrottsdomare för högst tre 
månader. Sådana forskare som avses i fors-
kardirektivet och som kommer till Finland 
för högst tre månader har likaså rätt att arbeta 
utan uppehållstillstånd. Kravet på likabe-
handling enligt direktivet gäller dessutom 
dem som har rätt att arbeta med stöd av vi-
sum eller visumfrihet. I dessa situationer 
uppfyller arbetstagaren dock på grund av den 
kortvariga vistelsen inte kravet på arbete en-
ligt 3 b § 1 mom. i tillämpningslagen för att 
höra till den bosättningsbaserade sociala 
tryggheten. 

3 c §. Krav på uppehållstillstånd. Det före-
slås att denna paragraf ska ersättas med en 
ny. Enligt 1 mom. i den föreslagna paragra-
fen ska den berörda personen i regel ha ett 
gällande uppehållstillstånd som ger rätt till 
minst ett års vistelse i landet, om ett sådant 
tillstånd enligt utlänningslagen krävs av per-
sonen i fråga. Bestämmelsen motsvarar den 
gällande lagstiftningen. 

Enligt 2 mom. 1 punkten i paragrafen upp-
fylls detta krav också av ett uppehållstillstånd 
som har beviljats för kortare tid än ett år, om 
tillståndet har beviljats med stöd av 53 § 1 el-
ler 2 mom. i utlänningslagen. I detta fall är 
det fråga om att ett tillstånd som annars be-
viljas för minst ett år beviljas för kortare tid 
av formella skäl eller av skäl som hänför sig 



 RP 198/2013 rd  
  

 

19

till förfarandet. Sådana skäl kan t.ex. utgöras 
av att giltighetstiden för den berörda perso-
nens pass löper ut inom ett år eller av att up-
pehållstillståndet för en familjemedlem som 
kommer till Finland senare än familjen upp-
hör att gälla vid samma tidpunkt som för den 
anknytningsperson som redan är bosatt i lan-
det. Bestämmelsen i 2 mom. 1 punkten mot-
svarar den gällande lagstiftningen. 

Kravet på uppehållstillstånd uppfylls enligt 
2 mom. 2 punkten även då personen i fråga 
har sådan rätt att arbeta som föreskrivs i 78 § 
1 eller 2 mom. eller i 3 mom. 1, 2, 4, 5 eller 
7 punkten i utlänningslagen. Det är fråga om 
genomförande av den likabehandling som 
avses i artikel 12.2 punkt b i direktivet om 
kombinerade tillstånd när det gäller den bo-
sättningsbaserade sociala tryggheten. Då de 
krav som ställs på arbetet i 3 b § i tillämp-
ningslagen är uppfyllda krävs det alltså att en 
arbetstagare som kommer från ett tredjeland 
för att arbeta också ska ha sådan rätt att arbe-
ta som avses i de ovan nämnda bestämmel-
serna i utlänningslagen. Genom hänvisning-
arna begränsas tillämpningen av 2 punkten 
endast till de personer som omfattas av direk-
tivet om kombinerade tillstånd. Alla som har 
rätt att arbeta omfattas således inte av den 
punkten. 

Enligt den föreslagna paragrafens 3 mom. 
uppfylls kravet på uppehållstillstånd redan 
vid den tidpunkt då tillståndsansökan lämnas 
in i Finland, om uppehållstillstånd senare be-
viljas med stöd av utlänningslagen. I denna 
situation är det t.ex. fråga om en finsk med-
borgares familjemedlem, som har rätt att i 
Finland ansöka om uppehållstillstånd på 
grund av familjeband. Genom lagändringen 
förbättras ställningen för sådana personer, ef-
tersom deras boendetid i Finland räknas re-
dan från och med den dag då ansökan om 
uppehållstillstånd lämnas in och inte först 
från och med den dag då uppehållstillståndet 
beviljas, som också är den tidpunkt vid vil-
ken Folkpensionsanstalten tidigast kan fatta 
ett försäkringsbeslut. Boendetiden är av be-
tydelse vid avgörandet av rätten till familje-
dagpenning och handikappbidrag. 

8 §. Familjemedlemmar. Det föreslås att 
denna paragraf ska ändras så att hänvisning-
en till en sådan person som avses i 1 mom. 
ska strykas ur 2 mom. Lagstiftningen om so-

cial trygghet kan således alltid tillämpas på 
en familjemedlem som vistas inom EU-
området i över ett år, då den person i familjen 
som arbetar eller bedriver företagsverksam-
het omfattas av den sociala tryggheten i Fin-
land med stöd av EU-förordning 883/2004. 
Genom denna ändring utvidgas paragrafens 
tillämpningsområde så att det även omfattar 
familjemedlemmar till utsända företagare och 
till personer som arbetar i flera länder samti-
digt. 

12 §. Meddelande av beslut. Det föreslås 
att ett nytt 6 mom. ska fogas till denna para-
graf. Enligt detta moment ska Folkpensions-
anstalten inte meddela beslut om huruvida 
lagstiftningen om social trygghet ska tilläm-
pas på en person som arbetar utomlands till 
den del Pensionsskyddscentralen i egenskap 
av behörig myndighet avgör saken. Pensions-
skyddscentralen ger en sådan person ett intyg 
över tillämpningen av Finlands lagstiftning 
med stöd av förordningen 883/2004 eller en 
överenskommelse om social trygghet. Ett in-
tyg utfärdas även till sådana personer för vars 
del social- och hälsovårdsministeriet har fat-
tat beslut om tillämpning av Finlands lag-
stiftning om social trygghet. 

Folkpensionsanstalten ska dock meddela 
beslut angående den del av den bosättnings-
baserade sociala tryggheten som de ovan 
nämnda internationella författningarna inte 
täcker. Folkpensionsanstaltens beslut gäller i 
dessa situationer närmast tillämpningen av 
lagen om underhållsstöd, lagen om mo-
derskapsunderstöd och lagen om bostadsbi-
drag på personer som arbetar utomlands. 

19 §. Tillämpningsbestämmelse. Det före-
slås att lagens tillämpningsbestämmelse ska 
ändras så att hänvisningen till EU-förordning 
883/2004 också anses avse en hänvisning till 
förordningen (EEG) nr 1408/71. Det är fråga 
om en ändring av teknisk karaktär, genom 
vilken man beaktar att EU-förordning 
883/2004 har ersatt förordningen (EEG) nr 
1408/71. Den sist nämnda förordningen til-
lämpas emellertid t.ex. på tredjelandsmed-
borgare som är bosatta i Finland och som 
flyttar mellan Finland och Förenade Ko-
nungariket. Detta beror på att förordningen 
nr 1231/2010, som gäller utvidgning av uni-
onens lagstiftning om  social trygghet att gäl-
la tredjelandsmedborgare som flyttar inom 
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unionen, inte binder Förenade Konungariket, 
varvid förordningen (EEG) nr 1408/71 fort-
sättningsvis är tillämplig. 
 
 
2  Sjukförsäkringslagen 

1 kap. Lagens syfte och tillämpnings-
område 

2 §. Lagens tillämpningsområde. Det före-
slås att 1 och 2 mom. ändras. I 1 mom. fast-
ställs sjukförsäkringslagens tillämpningsom-
råde genom en hänvisning till vissa paragra-
fer i tillämpningslagen. Detta innebär att en 
person kan vara försäkrad på grundval av sitt 
boende eller arbete, sin företagsverksamhet 
eller sin ställning som familjemedlem. Efter-
som 1 mom. även föreslås innehålla en hän-
visning till 3 c § i tillämpningslagen, ska 
också kravet på uppehållstillstånd vara upp-
fyllt för att en person ska omfattas av sjuk-
försäkringen i det fall då ett uppehållstill-
stånd enligt utlänningslagen krävs av perso-
nen i fråga. 

I 2 mom. ska föreskrivas om sjukförsäk-
ringslagens tillämpning på tredjelandsmed-
borgare som utövar företagsverksamhet i 
Finland. I förhållande till det gällande 
2 mom. ändras inte bestämmelsens innehåll i 
sak för tredjelandsmedborgares del, frånsett 
det faktum att tillämpningen av sjukförsäk-
ringslagen även förutsätter att kravet på up-
pehållstillstånd är uppfyllt. Denna bestäm-
melse behövs för att företagare som kommer 
från tredjeländer fortsättningsvis, liksom för 
närvarande, ska kunna omfattas av sjukför-
säkringslagens tillämpningsområde. 

Paragrafens 3 mom. upphävs. De personer 
som är försäkrade på basis av det gällande 
3 mom. blir försäkrade på basis av det före-
slagna 1 mom. 
 
9 kap. Föräldrapenningar 

1 §. Rätt till föräldrapenning. Det föreslås 
att denna paragraf ska ändras så att det gäl-
lande kravet på boende i 180 dagar ändras till 
ett krav på att personen i fråga ska ha varit 
försäkrad i 180 dagar. Detta innebär att per-

soner som arbetar i Finland och som omfattas 
av sjukförsäkringen beviljas föräldradagpen-
ning under sin familjeledighet även om de 
inte uppfyller tillämpningslagens krav på 
stadigvarande boende innan barnet föds. 
Denna ändring inverkar i synnerhet på ställ-
ningen för sådana arbetstagare från tredje-
länder som inte med stöd av EU-förordning 
883/2004 har rätt att tillgodogöra sig perioder 
i ett annat land vid uppfyllandet av kravet på 
väntetid. 
 
 
3  Ikraft trädande 

Direktivet om kombinerade tillstånd ska 
sättas i kraft nationellt senast den 25 decem-
ber 2013. Det föreslås emellertid att lagarna 
ska träda i kraft den 1 januari 2014. 
 
 
4  Förhål lande t i l l  grundlagen och 

lagst i f tningsordning 

Propositionens huvudsakliga syfte är att la-
gen om tillämpning av lagstiftningen om bo-
sättningsbaserad social trygghet ska ändras 
så, att en stor del av de personer från tredje-
länder som kommer till Finland för att arbeta 
under vissa förutsättningar framöver ska om-
fattas av den bosättningsbaserade sociala 
tryggheten trots att de inte är bosatta i Fin-
land. Förslaget har därför betydelse i synner-
het med tanke på bestämmelserna om social 
trygghet i grundlagens 19 §. 

Riksdagens grundslagsutskott har ansett att 
bosättningskravet enligt gällande lag, liksom 
också de kriterier som hör samman med kra-
vet, är godtagbara med tanke på systemet för 
grundläggande rättigheter (GrUU 22/2004 
rd). Eftersom förslaget syftar till att lindra 
bosättningskraven enligt den gällande lagen 
är förslaget inte problematiskt med tanke på 
de grundläggande rättigheterna. Propositio-
nen innehåller inte heller några ändringsför-
slag vars förhållande till grundlagen är 
oklart. 
 

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

 
 
 
 
 

1. 
Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social 

trygghet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet 

(1573/1993) 1 §, 2 a § 1 punkten, 3 a § 2 mom. 4 punkten, 3 b och 3 c §, 8 § 2 mom. och 19 §, 
av dem 1 § sådan den lyder i lagarna 584/2008 och 709/2010, 2 a § 1 punkten, 3 b och 3 c § 
samt 8 § 2 mom. sådana de lyder i lag 635/2004, 3 a § 2 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 
1342/2011 samt 19 § sådan den lyder i lag 360/2010, samt 

fogas till 3 a § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 635/2004, 325/2009 och 1342/2011, en ny 
5 punkt, varvid den nuvarande 5 punkten blir 6 punkt, samt till 12 §, sådan den lyder i lag 
635/2004, ett nytt 6 mom. som följer: 
 
 

1§ 

Tillämpningsområde 

Enligt denna lag avgörs det huruvida föl-
jande lagstiftning om social trygghet ska till-
lämpas på en person: 

1) folkpensionslagen (568/2007), barnbi-
dragslagen (796/1992), lagen om mo-
derskapsunderstöd (477/1993), lagen om bo-
stadsbidrag (408/1975) och lagen om handi-
kappförmåner (570/2007), samt 

2) lagen om bostadsbidrag för pensionsta-
gare (571/2007), lagen om frontmannapen-
sion (119/1977), lagen om garantipension 
(703/2010) och lagen om underhållsstöd 
(580/2008). 

Den lagstiftning som nämns i 1 mom. 
2 punkten tillämpas dock endast på en person 
som anses vara stadigvarande bosatt i Fin-
land i enlighet med 3, 3 a eller 4 §. 

Denna lag tillämpas inte till den del som 
något annat följer av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 883/2004 om sam-
ordning av de sociala trygghetssystemen, 
nedan EU-förordning 883/2004, eller en in-

ternationell överenskommelse som är bin-
dande för Finland. 
 

2 a § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) arbetstagare en person i arbetsavtalsför-

hållande, tjänsteförhållande eller något annat 
anställningsförhållande och en person som 
avses i 7 § i lagen om pension för arbetstaga-
re (395/2006), vars arbetstid och inkomster 
uppfyller kraven enligt 5 kap. 4 § i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 a § 

Flyttning till Finland 

— — — — — — — — — — — — — —  
När en person flyttar till Finland beaktas 

som faktorer som visar att han eller hon bo-
sätter sig här stadigvarande bland annat att 
han eller hon 
— — — — — — — — — — — — — —  



 RP 198/2013 rd  
  

 

22 

4) har ett arbetsavtal eller något annat där-
med jämförbart avtal för arbete i Finland el-
ler har beviljats ett EU-blåkort enligt 3 § 
26 punkten i utlänningslagen (301/2004), 

5) de facto har bott i Finland i minst ett år 
efter att ha flyttat till landet, eller 

6) har andra band till Finland. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 b § 

När tillämpningen av lagstiftningen om so-
cial trygghet på grundval av arbete eller fö-

retagsverksamhet inleds och upphör 

Trots bestämmelserna i 3 och 3 a § tilläm-
pas på en arbetstagare i 1 § 1 mom. 1 punk-
ten nämnda lagstiftning om social trygghet 
från och med den tidpunkt då arbetet i Fin-
land inleds, om han eller hon arbetar i minst 
fyra månader utan avbrott. 

På en företagare vars rätt till social trygghet 
i Finland bestäms med stöd av EU-
förordning 883/2004 tillämpas i 1 § 1 mom. 
1 punkten nämnda lagstiftning om social 
trygghet från och med den tidpunkt då före-
tagsverksamheten inleds, när han eller hon 
har utövat företagsverksamhet i minst fyra 
månader utan avbrott. 

Tillämpningen av lagstiftningen om social 
trygghet enligt denna lag upphör då det arbe-
te som avses i 1 mom. eller den företagsverk-
samhet som avses i 2 mom. upphör, om inte 
annat föranleds av 3 §. 

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas 
dock alltjämt på en person som uppfyller 
kravet på uppehållstillstånd i 3 c §, som är 
registrerad som arbetslös arbetssökande och 
som söker arbete i Finland, vars föregående 
arbete har varat minst sex månader. 
 

3 c § 

Krav på uppehållstillstånd 

Tillämpningen av denna lag förutsätter att 
vistelsen i landet är laglig. Den berörda per-
sonen ska ha ett gällande uppehållstillstånd 
som ger rätt till minst ett års vistelse i landet, 
om ett sådant tillstånd krävs för vistelsen. 

Kravet på uppehållstillstånd är uppfyllt 
också då 

1) uppehållstillstånd med stöd av 53 § 1 el-
ler 2 mom. i utlänningslagen (301/2004) har 
beviljats för kortare tid än ett år, eller 

2) personen i fråga har rätt att arbeta enligt 
78 § 1 eller 2 mom. eller 3 mom. 1, 2, 4, 5 el-
ler 7 punkten i utlänningslagen. 

Kravet på uppehållstillstånd enligt denna 
lag är uppfyllt redan från och med den tid-
punkt då tillståndsansökan lämnats in, om 
uppehållstillstånd i de fall som avses i 60 § i 
utlänningslagen har sökts i Finland och bevil-
jats. 
 

8 § 

Familjemedlemmar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Detsamma gäller en familjemedlem till en 

person som vistas utomlands, om familje-
medlemmen bor utomlands i samma hushåll 
som denna person och familjemedlemmen på 
grundval av EU-förordning 883/2004 eller en 
internationell överenskommelse som är bin-
dande för Finland omfattas av den finska lag-
stiftningen om social trygghet och om inget 
annat följer av EU-förordning 883/2004 eller 
en internationell överenskommelse. 
 
 

12 § 

Meddelande av beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Folkpensionsanstalten meddelar dock inte 

en person som arbetar utomlands beslut till 
den del Pensionsskyddscentralen med stöd av 
2 § 2 mom. 3 punkten i lagen om Pensions-
skyddscentralen (397/2006) ska avgöra, om 
Finlands lagstiftning om social trygghet ska 
tillämpas på personen i fråga. 
 

19 § 

Tillämpningsbestämmelse 

När det i denna lag hänvisas till EU-
förordning 883/2004, ska hänvisningen också 
anses avse en hänvisning till rådets förord-
ning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av 
systemen för social trygghet när anställda, 
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egenföretagare eller deras familjer flyttar 
inom gemenskapen. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den   20  . 

 
————— 
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2. 
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 1 kap. 2 § 3 mom., 
ändras 1 kap. 2 § 1 och 2 mom. och 9 kap. 1 § 1 mom. som följer: 

 
 

1 kap. 

Lagens syfte och tillämpningsområde 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

Försäkrad är den som omfattas av lagstift-
ningen om social trygghet enligt 3 §, 3 a §, 
3 b § 1, 2 eller 4 mom., 3 c § eller 4—8 § el-
ler 10 § 2 mom. i lagen om tillämpning av 
lagstiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet (1573/1993). 

En försäkrad är företagare från och med 
den tidpunkt då företagsverksamheten inleds, 
om han eller hon har utövat företagsverk-
samhet i minst fyra månader utan avbrott. 

Om det krävs uppehållstillstånd för vistelse, 
ska dessutom kravet på uppehållstillstånd 
vara uppfyllt i enlighet med 3 c § 1 mom. el-
ler 2 mom. 1 punkten i lagen om tillämpning 
av lagstiftningen om bosättningsbaserad so-
cial trygghet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 kap. 

Föräldradagpenningar 

1 § 

Rätt till föräldradagpenning 

En försäkrad har rätt till föräldradagpen-
ning förutsatt att han eller hon har varit för-
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säkrad i Finland enligt denna lag minst 
180 dagar omedelbart före den beräknade 
tidpunkten för nedkomsten eller före adop-
tionen av ett barn som avses i 11 §. Med tid 
som försäkrad i Finland jämställs tiden som 
försäkrad i en annan medlemsstat i Europeis-

ka unionen eller i en stat där unionens lag-
stiftning tillämpas. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . 

 
 

————— 
 
 

Helsingfors den 21 november 2013 

 
 
 

Statsminister 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

1. 

Lag 
Lag om ändring av lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social 

trygghet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet 

(1573/1993) 1 §, 2 a § 1 punkten, 3 a § 2 mom. 4 punkten, 3 b och 3 c §, 8 § 2 mom. och 19 §, 
av dem 1 § sådan den lyder i lagarna 584/2008 och 709/2010, 2 a § 1 punkten, 3 b och 3 c § 
samt 8 § 2 mom. sådana de lyder i lag 635/2004, 3 a § 2 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 
1342/2011 samt 19 § sådan den lyder i lag 360/2010, samt 

fogas till 3 a § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 635/2004, 325/2009 och 1342/2011, en ny 
5 punkt, varvid den nuvarande 5 punkten blir 6 punkt, samt till 12 §, sådan den lyder i lag 
635/2004, ett nytt 6 mom. som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 §

Tillämpningsområde 

Om inte annat följer av internationella 
överenskommelser som är bindande för Fin-
land eller av rådets förordning (EEG) nr 
1408/71 om tillämpningen av systemen för 
social trygghet när anställda, egenföretagare 
eller deras familjemedlemmar flyttar inom 
gemenskapen, nedan förordningen om social 
trygghet, avgörs det enligt denna lag huruvida 
följande lagstiftning om social trygghet ska 
tillämpas på en person: 

1) folkpensionslagen (568/2007), barnbi-
dragslagen (796/1992), lagen om mo-
derskapsunderstöd (477/1993) och lagen om 
bostadsbidrag (408/1975), samt 
 

2) lagen om bostadsbidrag för pensionsta-
gare (571/2007), lagen om handikappförmå-
ner (570/2007), lagen om frontmannapension 
(119/1977), lagen om garantipension 
(703/2010) och lagen om underhållsstöd 

1§ 

Tillämpningsområde  

Enligt denna lag avgörs det huruvida föl-
jande lagstiftning om social trygghet ska till-
lämpas på en person: 

 
 
 
 
 
 
 
1) folkpensionslagen (568/2007), barnbi-

dragslagen (796/1992), lagen om mo-
derskapsunderstöd (477/1993), lagen om bo-
stadsbidrag (408/1975) och lagen om handi-
kappförmåner (570/2007), samt 

2) lagen om bostadsbidrag för pensionsta-
gare (571/2007), lagen om frontmannapen-
sion (119/1977), lagen om garantipension 
(703/2010) och lagen om underhållsstöd 
(580/2008). 
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(580/2008), när det är fråga om tillämpningen 
av 3, 3 a och 4 § samt 3 och 4 kap. i denna 
lag. 
 

 
 
 
Den lagstiftning som nämns i 1 mom. 

2 punkten tillämpas dock endast på en person 
som anses vara stadigvarande bosatt i Fin-
land i enlighet med 3, 3 a eller 4 §. 

Denna lag tillämpas inte till den del som 
något annat följer av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om 
samordning av de sociala trygghetssystemen, 
nedan EU-förordning 883/2004, eller en in-
ternationell överenskommelse som är bin-
dande för Finland. 

 
 

2 a § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) arbetstagare en person i arbetsavtalsför-

hållande, tjänsteförhållande eller annat an-
ställningsförhållande och en person som av-
ses i 1 d § i lagen om pension för arbetstagare 
(395/1961) vars arbetstid och inkomster upp-
fyller kraven enligt 5 kap. 4 § i lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa (1290/2002), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 a § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) arbetstagare en person i arbetsavtalsför-

hållande, tjänsteförhållande eller något annat 
anställningsförhållande och en person som 
avses i 7 § i lagen om pension för arbetstaga-
re (395/2006), vars arbetstid och inkomster 
uppfyller kraven enligt 5 kap. 4 § i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

3 a § 

Flyttning till Finland 

— — — — — — — — — — — — — —  
När en person flyttar till Finland beaktas 

som faktorer som visar att han eller hon bo-
sätter sig här stadigvarande bland annat att 
han eller hon 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) har ett arbetsavtal på minst två år eller 
något annat därmed jämförbart avtal för arbe-
te i Finland eller har beviljats ett EU-blåkort 
enligt 3 § 26 punkten i utlänningslagen 
(301/2004), eller 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 a § 

Flyttning till Finland 

— — — — — — — — — — — — — —  
När en person flyttar till Finland beaktas 

som faktorer som visar att han eller hon bo-
sätter sig här stadigvarande bland annat att 
han eller hon 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) har ett arbetsavtal eller något annat där-
med jämförbart avtal för arbete i Finland el-
ler har beviljats ett EU-blåkort enligt 3 § 
26 punkten i utlänningslagen (301/2004),  

5) de facto har bott i Finland i minst ett år 
efter att ha flyttat till landet, eller 

6) har andra band till Finland. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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3 b § 

Arbete och företagsverksamhet 

 
 
På sådan arbetstagare eller företagare vars 
rätt till social trygghet i Finland bestäms en-
ligt förordningen om social trygghet, tilläm-
pas lagstiftningen om social trygghet enligt 
denna lag från och med den tidpunkt då arbe-
tet eller företagsverksamheten inleds, om han 
eller hon arbetar i minst fyra månader utan 
avbrott eller har utövat företagsverksamhet i 
minst fyra månader utan avbrott. 
 

3 b § 

När tillämpningen av lagstiftningen om so-
cial trygghet på grundval av arbete eller fö-

retagsverksamhet inleds och upphör 

Trots bestämmelserna i 3 och 3 a § tilläm-
pas på en arbetstagare i 1 § 1 mom. 1 punk-
ten nämnda lagstiftning om social trygghet 
från och med den tidpunkt då arbetet i Fin-
land inleds, om han eller hon arbetar i minst 
fyra månader utan avbrott. 

På en företagare vars rätt till social trygghet 
i Finland bestäms med stöd av EU-
förordning 883/2004 tillämpas i 1 § 1 mom. 
1 punkten nämnda lagstiftning om social 
trygghet från och med den tidpunkt då före-
tagsverksamheten inleds, när han eller hon 
har utövat företagsverksamhet i minst fyra 
månader utan avbrott. 

Tillämpningen av lagstiftningen om social 
trygghet enligt denna lag upphör då det ar-
bete som avses i 1 mom. eller den företags-
verksamhet som avses i 2 mom. upphör, om 
inte annat föranleds av 3 §. 

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas 
dock alltjämt på en person som uppfyller 
kravet på uppehållstillstånd i 3 c §, som är 
registrerad som arbetslös arbetssökande och 
som söker arbete i Finland, vars föregående 
arbete har varat minst sex månader. 

 
 
 

3 c § 

Krav på laglighet 

Tillämpningen av denna lag förutsätter att 
den berörda personen lagligen vistas, bor och 
arbetar i Finland. Dessutom förutsätts att den 
som flyttar till Finland har ett gällande uppe-
hållstillstånd som ger rätt till minst ett års vis-
telse, om ett sådant tillstånd krävs av perso-
nen i fråga. Även ett uppehållstillstånd som 
gäller kortare tid kan av särskilda skäl anses 
uppfylla villkoret, om det inte finns några 
hinder för förlängning av uppehållstillståndet. 
 

3 c § 

Krav på uppehållstillstånd 

Tillämpningen av denna lag förutsätter att 
vistelsen i landet är laglig. Den berörda per-
sonen ska ha ett gällande uppehållstillstånd 
som ger rätt till minst ett års vistelse i landet, 
om ett sådant tillstånd krävs för vistelsen.  

Kravet på uppehållstillstånd är uppfyllt 
också då 

1) uppehållstillstånd med stöd av 53 § 1 el-
ler 2 mom. i utlänningslagen (301/2004) har 
beviljats för kortare tid än ett år, eller 

2) personen i fråga har rätt att arbeta en-
ligt 78 § 1 eller 2 mom. eller 3 mom. 1, 2, 4, 
5 eller 7 punkten i utlänningslagen. 
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Kravet på uppehållstillstånd enligt denna 
lag är uppfyllt redan från och med den tid-
punkt då tillståndsansökan lämnats in, om 
uppehållstillstånd i de fall som avses i 60 § i 
utlänningslagen har sökts i Finland och be-
viljats. 

 
 

8 § 

Familjemedlemmar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Detsamma gäller familjemedlemmar till en 

person som vistas utomlands, om de bor ut-
omlands i samma hushåll som denna person 
och den i 1 mom. avsedda personen på 
grundval av förordningen om social trygghet 
eller en överenskommelse om social trygghet 
som är bindande för Finland omfattas av den 
finska lagstiftningen om social trygghet och 
om inget annat följer av förordningen om so-
cial trygghet eller överenskommelsen om so-
cial trygghet. 

 

8 § 

Familjemedlemmar 

— — — — — — — — — — — — — —  
Detsamma gäller en familjemedlem till en 

person som vistas utomlands, om familjemed-
lemmen bor utomlands i samma hushåll som 
denna person och familjemedlemmen på 
grundval av EU-förordning 883/2004 eller en 
internationell överenskommelse som är bin-
dande för Finland omfattas av den finska lag-
stiftningen om social trygghet och om inget 
annat följer av EU-förordning 883/2004 eller 
en internationell överenskommelse. 

 

 
12 § 

Meddelande av beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Meddelande av beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
Folkpensionsanstalten meddelar dock inte 

en person som arbetar utomlands beslut till 
den del Pensionsskyddscentralen med stöd av 
2 § 2 mom. 3 punkten i lagen om Pensions-
skyddscentralen (397/2006) ska avgöra, om 
Finlands lagstiftning om social trygghet ska 
tillämpas på personen i fråga. 

 
 
 

19 § 

Tillämpningsbestämmelse 

När det i denna lag hänvisas till rådets för-
ordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen 
av systemen för social trygghet när anställda, 
egenföretagare eller deras familjemedlemmar 
flyttar inom gemenskapen, ska hänvisningen 
också anses avse en hänvisning till Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 

19 § 

Tillämpningsbestämmelse 

När det i denna lag hänvisas till EU-
förordning 883/2004, ska hänvisningen också 
anses avse en hänvisning till rådets förord-
ning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av 
systemen för social trygghet när anställda, 
egenföretagare eller deras familjer flyttar 
inom gemenskapen. 
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883/2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen, om inte något annat före-
skrivs i denna lag. 
 

 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den   20  . 
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2. 
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 1 kap. 2 § 3 mom., 
ändras 1 kap. 2 § 1 och 2 mom. och 9 kap. 1 § 1 mom. som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap. 

Lagens syfte och tillämpningsområde 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

Den som är bosatt i Finland är försäkrad i 
enlighet med denna lag. Vem som är bosatt i 
Finland avgörs enligt 3, 3 a, 4, 9 och 10 § i 
lagen om tillämpning av lagstiftningen om 
bosättningsbaserad social trygghet 
(1573/1993). 

En arbetstagare eller företagare är försäk-
rad från och med den tidpunkt då arbetet eller 
företagsverksamheten inleds, om han eller 
hon arbetar i minst fyra månader utan avbrott 
eller har utövat företagsverksamhet i minst 
fyra månader utan avbrott. 
 
 
 
 

Försäkrad är även den som omfattas av 
lagstiftningen om social trygghet enligt 5—
8 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen 
om bosättningsbaserad social trygghet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 kap. 

Lagens syfte och tillämpningsområde 

2 § 

Lagens tillämpningsområde 

Försäkrad är den som omfattas av lagstift-
ningen om social trygghet enligt 3 §, 3 a §, 
3 b § 1, 2 eller 4 mom., 3 c § eller 4—8 § el-
ler 10 § 2 mom. i lagen om tillämpning av 
lagstiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet (1573/1993). 

En försäkrad är företagare från och med 
den tidpunkt då företagsverksamheten inleds, 
om han eller hon har utövat företagsverk-
samhet i minst fyra månader utan avbrott. 
Om det krävs uppehållstillstånd för vistelse, 
ska dessutom kravet på uppehållstillstånd 
vara uppfyllt i enlighet med 3 c § 1 mom. el-
ler 2 mom. 1 punkten i lagen om tillämpning 
av lagstiftningen om bosättningsbaserad so-
cial trygghet. 

(upphävs) 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
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9 kap. 

Föräldradagpenningar 

1 § 

Rätt till föräldradagpenning 

En försäkrad har rätt till föräldradagpenning 
förutsatt att han eller hon har varit bosatt i 
Finland minst 180 dagar omedelbart före den 
beräknade tidpunkten för nedkomsten eller 
före adoptionen av ett barn som avses i 11 §. 
Med boende i Finland jämställs tiden såsom 
försäkrad i en annan medlemsstat i Europeis-
ka unionen eller i en stat där gemenskapsrät-
ten tillämpas. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 kap. 

Föräldradagpenningar 

1 § 

Rätt till föräldradagpenning 

En försäkrad har rätt till föräldradagpen-
ning förutsatt att han eller hon har varit för-
säkrad i Finland enligt denna lag minst 
180 dagar omedelbart före den beräknade 
tidpunkten för nedkomsten eller före adop-
tionen av ett barn som avses i 11 §. Med tid 
som försäkrad i Finland jämställs tiden som 
försäkrad i en annan medlemsstat i Europeis-
ka unionen eller i en stat där unionens lag-
stiftning tillämpas. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den    20  . 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


