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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lagar om ändring av lagen om pension för lantbruksföre-
tagare och av vissa lagar som har samband med den 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

 
I denna proposition föreslås ändringar i la-

gen om pension för lantbruksföretagare, la-
gen om konstnärsprofessurer och om statens 
konstnärsstipendier, lagen om olycksfallsför-
säkring för lantbruksföretagare, sjukförsäk-
ringslagen, lagen om ersättning till lantbruks-
företagare för självrisktiden enligt sjukför-
säkringslagen, lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa och lagen om tillämpning av lag-
stiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet. Genom dessa lagändringar förbätt-
ras och klarläggs den sociala tryggheten för 
dem som arbetar på stipendium. 

Genom de föreslagna lagändringarna börjar 
stipendiater omfattas av lagstadgat inkomst-
relaterat pensionsskydd och rehabiliterings-
förmåner enligt lagen om pension för lant-
bruksföretagare för stipendiearbetets del. För 
att få ovan nämnda skydd ska en stipendiat 
som är bosatt i Finland vara skyldig att för-
säkra sig i Lantbruksföretagarnas pensions-
anstalt när han eller hon har beviljats ett sti-
pendium från Finland för bedrivande av ve-
tenskaplig forskning eller konstnärlig verk-
samhet med stöd av vilket han eller hon arbe-
tar i Finland minst fyra månader utan avbrott 
och stipendiet omvandlat till årlig arbetsin-
komst är minst lika stort som den nedre grän-
sen för arbetsinkomst enligt lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare. Under vissa för-
utsättningar kan stipendiatarbete som ska 
försäkras också utföras utomlands. Stipendia-
tens pensionsskydd bestäms på den årsarbets-
inkomst som fastställts för honom eller henne 
på samma sätt som i fråga om lantbruksföre-
tagare. 

Stipendiater som har pensionsförsäkring 
enligt lagen om pension för lantbruksföreta-

gare börjar också omfattas av lagstadgad 
grupplivförsäkring enligt lagen om pension 
för lantbruksföretagare. 

Stipendietagare börjar också omfattas av 
lagstadgad olycksfallsförsäkring enligt lagen 
om olycksfallsförsäkring för lantbruksföreta-
gare. Till grund för pensions- och dagpen-
ningsförmånerna inom skyddet mot olycks-
fall i arbetet läggs den årliga arbetsinkomst 
som fastställts för stipendiaten med skydd av 
lagen om pension för lantbruksföretagare. 
Dessutom kan stipendiater teckna frivillig 
försäkring för fritiden enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. 

Stipendiater blir också på grund av den ar-
betsinkomst som fastställts för dem i enlighet 
med lagen om pension för lantbruksföretaga-
re delaktiga av inkomstrelaterade dagpen-
ningsförmåner enligt sjukförsäkringslagen 
och av Folkpensionsanstaltens rehabiliter-
ingspenning. 

Försäkringsavgifterna och försäkringspre-
mierna för stipendiaters pensions- och dag-
penningsförmåner samt premierna för 
olycksfallsförsäkringen för fritiden bestäms 
på samma sätt som för lantbruksföretagare. 
Även avgifterna och premierna för gruppliv-
försäkringen och skyddet mot olycksfall i ar-
betet för stipendiater bestäms på samma sätt 
som för lantbruksföretagare. I dessa försäk-
ringsavgifter och försäkringspremier beaktas 
emellertid att stipendiater löper mindre risk 
för olycksfall än lantbruksföretagare och det 
faktum att på stipendiater tillämpas inte det 
system med nedsättning av olycksfallsförsäk-
ringspremien som gäller för lantbruksföreta-
gare. 

Till lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
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fogas en bestämmelser som lättar upp be-
hovsprövningen av arbetsmarknadsstödet för 
stipendiater. Enligt den har en stipendiat som 
före arbetslösheten började på grund av sitt 
stipendiearbete har varit försäkrad i enlighet 
med lagen om pension för lantbruksföretaga-
re sammanlagt minst 24 månader under de 
föregående 48 månaderna rätt till arbets-
marknadsstöd utan behovsprövning under de 
130 första arbetslöshetsdagarna. De nämnda 
130 dagarna börjar räknas på nytt när ovan 
nämnda försäkringsvillkor uppfylls på nytt. 
Samtidigt klarläggs tillämpningen av lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa genom att 
det nämns i lagen att stipendiater inte är så-
dana företagare som avses i lagen. De arbets-
kraftspolitiska förutsättningarna för erhållan-
de av utkomstskydd för arbetslösa preciseras 
genom att villkoren för upphörande med fö-
retagsverksamhet och med eget arbete skiljs 
åt. Dessutom definieras stipendieperiod som 
en godtagbar orsak till frånvaro från arbets-
marknaden. 

Lagen om tillämpning av lagstiftningen om 

bosättningsbaserad social trygghet ändras så 
att stipendiater som är försäkrade enligt lagen 
om pension för lantbruksföretagare har möj-
lighet att omfattas av den finska lagstiftning-
en om social trygghet under arbete utomlands 
i tio år. De betraktas inte heller som företaga-
re när nämnda lag tillämpas. 

På grund av de ändringar som föreslås i 
ovan nämnda lagar föreslås i propositionen 
att i första hand tekniska ändringar företas i 
lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om 
Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmå-
ner och rehabiliteringspenningsförmåner, la-
gen om avbytarservice för lantbruksföretaga-
re, lagen om stöd för upphörande med att be-
driva jordbruk, lagen om avträdelsestöd för 
lantbruksföretagare, lagen om bostadsbidrag 
för pensionstagare och lagen om företagshäl-
sovård. 

Propositionen hänför sig till budgetproposi-
tionen för 2009 och avses bli behandlad i 
samband med den. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft 
den 1 januari 2009. 

 
————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
 
1.  Inledning 

En stor mängd konstnärer och personer 
som utför vetenskapligt forskningsarbete ar-
betar under någon period i livet på stipendi-
um. För vissas del står arbetet på stipendium 
för en betydande del av deras arbetshistoria 
och utkomst. 

Den finska lagstiftningen om social trygg-
het är indelad i en inkomstrelaterad social 
trygghet som i rimlig mån tryggar den kon-
sumtionsnivå man haft under tiden i arbete 
och i en kompletterande social trygghet som 
garanterar en viss minimiutkomst. 

Arbete på stipendium är oftast arbete som 
inte utförs i anställningsförhållande och det 
betraktas inte heller klart som företagarverk-
samhet. Dessutom är de beviljade stipendier-
na ofta rätt små och i allmänhet är de skatte-
fri inkomst. Av dessa orsaker blir de som ar-
betar på stipendium ofta utanför den in-
komstrelaterade sociala tryggheten för sti-
pendiearbetets del och deras sociala trygghet 
bestäms då enligt miniminivån. 

De som utför konstnärligt arbete eller 
forskningsarbete med stöd av stipendium är i 
en sämre ställning än löntagare och företaga-
re när det gäller den sociala tryggheten. Ändå 
är det arbete som av konstnärer och personer 
som bedriver vetenskaplig forskning utför 
med stöd av stipendium nödvändigt för vårt 
samhälle precis som löntagares och företaga-
res arbete. Stipendiater på såväl vetenskapens 
som konstens fält bidrar till att upprätthålla 
finländskt kunnande även i framtiden. 

I regeringsprogrammet för statsminister 
Matti Vanhanens II regering sägs att ”Sti-
pendiaters sociala trygghet förbättras från in-
gången av 2009 så att stipendiaterna på basis 
av de stipendiebelopp som beviljats för arbe-
te tryggas pensionsskydd, sjukförsäkrings-
skydd, skydd mot olycksfall i arbetet och ut-
komstskydd för arbetslösa. Utkomstskyddet 
för arbetslösa förbättras för dem som verkar 

inom vetenskapen och konsten genom att 
lagstiftningen preciseras”. 
 
2.  Nuläge 

2.1. Lagstiftning och praxis 

Stipendier 

Konstnärer och sådana som utför veten-
skapligt forskningsarbete kan beviljas arbets-
stipendier för ett visst projekt eller för olika 
långa tidsperioder. Stipendier kan också be-
viljas t.ex. enbart för att täcka material- och 
andra kostnader som arbetet förorsakar. Sti-
pendier beviljas av staten, länen, kommuner-
na samt universiteten och högskolorna och 
dessutom av privata instanser, i första hand 
privata stiftelser. 

De som utför forskningsarbete på Finlands 
Akademis stipendier står till största delen i 
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till Fin-
lands Akademi, universitet och forskningsin-
stitut. Finlands Akademi beviljar separata 
stipendier endast för forskarutbildning eller 
arbete utomlands. Stipendierna beviljas i re-
gel för postdoktorarbete efter disputationen 
för ett halvt till två år. År 2007 beviljades 
sammanlagt 551 stipendier och stipendie-
summan uppgick till sammanlagt 4 411 260 
euro. 

Universiteten och högskolorna beviljar un-
der sina egna omkostnadsmoment olika stora 
och olika långa stipendier i första hand åt 
dem som är i slut- eller doktorsavhandlings-
skedet av sina studier. Största delen av sti-
pendierna har beviljats för arbete under 
mycket kort tid och de är mycket små, några 
hundra euro. Vissa universitet och högskolor 
har beviljat stipendier även för långvarigare 
forskningsarbete. Sådana stipendier har i 
många fall möjliggjort forskningsarbete på 
heltid med sikte på doktorsavhandling. Efter-
som resultatet har betonats allt mera i univer-
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sitetens och högskolornas verksamhet och fi-
nansiering de senaste åren, har postgraduala 
examina som avlagts med stöd av stipendier 
haft en växande betydelse för finansieringen 
av universitetens och högskolornas verksam-
het. Genom att bevilja stipendier för arbete 
på doktorsavhandlingar har universiteten och 
högskolorna inom ramen för sina omkost-
nadsanslag kunnat stöda flera som arbetat på 
sin doktorsavhandling än genom att inrätta 
forskartjänster. Inom samma projekt bereds 
ibland doktorsavhandlingar både med stöd av 
stipendier och i anställningsförhållanden till 
universitetet t.ex. som assistenter. 

De stipendier som staten beviljar konstnä-
rer är arbets- och projektstipendier samt bib-
lioteks- och visningsstipendier. Största delen 
av dem är stipendier som är avsedda för ska-
pande arbete. 

Enligt 3 § i lagen om konstnärsprofessurer 
och om statens konstnärsstipendier 
(734/1969) intas i statsbudgeten årligen ett 
anslag som delas ut till stöd för konstutöva-
res arbete och studier. Undervisningsministe-
riet beslutar om storleken på statens konst-
närsstipendier. Fastställandet av stipendie-
storleken begränsas av statsbudgeten: det an-
slag som där reserverats för statens konst-
närsstipendier ska räcka till för att betala des-
sa stipendier. Storleken på statens ettåriga 
konstnärsstipendium har från och med den 1 
oktober 2007 varit 1 313,13 euro i månaden. 
Stipendiet justeras i överensstämmelse med 
de allmänna lönejusteringarna för statstjäns-
temän genom beslut av undervisningsmini-
steriet. Beloppet av det ettåriga konstnärssti-
pendiet var 2007 sammanlagt 15 049 euro. 

Statens konstnärsstipendier beviljas för en 
bestämd tid, från ett halvt till fem år. År 2007 
var antalet beviljade statliga konstnärsstipen-
dier 465. Förutom ovan nämnda konstnärs-
stipendier betalas för närvarande också sta-
tens femtonåriga konstnärsstipendier. Betal-
ningen av dessa långvariga konstnärsstipen-
dier upphör i huvudsak 2010. År 2007 bevil-
jades sammanlagt 1069 personer biblioteks- 
och visningsstipendier och de enskilda sti-
pendiernas storlek varierade från 500 euro till 
14 000 euro. 

Privata stiftelser och fonder beviljar i bety-
dande omfattning stipendier till stöd för ve-
tenskapligt och konstnärligt arbete. Det finns 

över 400 stiftelser och föreningar som delar 
ut stipendier. Av dem hör för närvarande 114 
till Delegationen för stiftelser och fonder. De 
stiftelser och föreningar som hör till Delega-
tionen för stiftelser och fonder beviljar dock 
över 85 % av de stipendier som samtliga 
fonder beviljar. År 2007 delade de stiftelser 
som hör till delegationen ut sammanlagt näs-
tan 200 miljoner euro i stipendier. Antalet 
stipendier var uppskattningsvis 15 000—
16 000, varav ungefär 1300 var helårsstipen-
dier. Suomen Kulttuurirahasto, som hör till 
delegationen, beviljar mest stipendier av de 
privata stiftelserna. Den stödde konsten med 
ungefär 12,4 miljoner euro och vetenskapen 
med nästan 14 miljoner euro i form av sti-
pendier under tiden 1.10.2006—30.9.2007 (i 
siffrorna ingår både arbets- och projektsti-
pendier). 

Inom framställande konst används i huvud-
sak korta arbets- och projektstipendier för 
högst tre månader. Sådana korta arbets- och 
projektstipendier beviljas årligen 2000–3000 
personer. Ofta beviljas stipendier också 
konstnärsgrupper för vissa samprojekt inom 
olika konstgrenar. Inom framställande konst 
är det också vanligt att konstnärligt arbete ut-
förs turvis och samtidigt i korta anställnings-
förhållanden  och  med stöd av arbetsstipen-
dier. 
 
 
Stipendier och beskattningen 

Enligt 82 § i inkomstskattelagen 
(1535/1992) är stipendier och andra under-
stöd som har erhållits för studier eller veten-
skaplig forskning eller för konstnärlig verk-
samhet inte skattepliktig inkomst om det 
sammanlagda beloppet av dem, efter avdrag 
av utgifterna för inkomstens förvärvande el-
ler bibehållande, under skatteåret är högst 
lika stort som det årliga beloppet av ett stat-
ligt konstnärsstipendium, dvs. 15 049 euro 
enligt 2007 års nivå. För den överstigande 
delen är stipendieinkomsten skattepliktig in-
komst. Stipendier som erhållits från staten, 
en kommun, något annat offentligrättsligt 
samfund eller Nordiska rådet är dock alltid 
skattefri inkomst oberoende av storleken. 

Från stipendiet avdragbara utgifter är alla 
utgifter som direkt hänför sig till inkomstens 
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förvärvande och bibehållande. Sådana är 
kostnader för t.ex. facklitteratur, anskaffning 
av forskningsmaterial och det material som 
använts för ett konstverk som framställts med 
stöd av stipendiet samt arbetsresor. För att 
utgifterna ska dras av från den skattskyldiges 
andra inkomster förutsätts att de inte har be-
talats med ett skattefritt stipendium. 

Med stöd av 82 § i inkomstskattelagen be-
traktas också biblioteks- och visningsstipen-
dier som staten beviljat som skattefria sti-
pendier. 

Stipendier är vederlagsfria prestationer. 
Deras skattefrihet grundar sig på stipendiear-
betets allmännyttiga natur. Om stipendiet be-
viljas av stipendiatens arbetsgivare, betraktas 
stipendiet i allmänhet som ersättning för ar-
bete och sålunda också som skattepliktig in-
komst. 
 
 
Pensionsskydd 

Huvudsyftet med vårt lagstadgade pen-
sionssystem är att trygga befolkningens ut-
komst vid ålderdom, arbetsoförmåga och fa-
miljeförsörjarens dödsfall. Vårt pensionssy-
stem omfattar arbetspensionssystemet som 
gäller löntagare och företagare samt det 
kompletterande folkpensionssystemet som 
gäller hela befolkningen. 

De gällande pensionslagarna för den priva-
ta sektorn är lagen om pension för arbetsta-
gare (395/2006; ArPL), lagen om sjömans-
pensioner (1290/2006; SjPL) samt lagen om 
pension för företagare (1272/2006; FöPL) 
och lagen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006; LFöPL). Den offentliga sektorns 
arbetspensionslagar är lagen om statens pen-
sioner (1295/2006; StaPL), lagen om kom-
munala pensioner (549/2003; KomPL) och 
pensionslagen för evangelisk-lutherska kyr-
kan (261/2008; KyPL). Med undantag av den 
sistnämnda lagen har det utfärdats separata 
lagar om införande av alla ovan nämnda la-
gar. Dessutom finns det viss andra obligato-
riska pensionssystem för små specialgrupper 
som grundar sig på tjänste- och arbetsavtals-
förhållanden. 

Arbetsgivare inom den privata sektorn är 
skyldiga att ordna pensionsskydd enligt 
ARPL för arbetstagare vilkas arbetsinkomst 

av arbetet är minst 47,08 euro per kalender-
månad enligt 2008 års nivå. En förutsättning 
för att en arbetstagare ska omfattas av ArPL 
är dessutom att han eller hon inte omfattas av 
tillämpningsområdet för LFöPL eller arbets-
pensionslagarna för den offentliga sektorn. 
SjPL tillämpas på personer som arbetar på 
finländska fartyg i utrikesfart på det sätt som 
närmare föreskrivs i lagen. 

Statsanställda omfattas av StPL oberoende 
av anställningsförhållandet längd och arbets-
inkomsten av det. Av StPL omfattas dessut-
om arbete som utförs på basis av ett skriftligt 
eller muntligt uppdrags- eller konsultavtal el-
ler ett liknande arrangemang där arbetsinsat-
sen görs och ersättning i pengar tas emot av 
en fysisk person som inte är verksam som fö-
retagare. KomPL omfattar personer som står 
i arbetsavtal- eller tjänsteförhållande till en 
kommunal arbetsgivare oberoende av an-
ställningsförhållandets längd och beloppet av 
arbetsinkomsterna. På samma sätt som StPL 
kan även KomPL omfatta arbete som utförs 
med stöd av ett uppdrags- eller konsultavtal 
eller ett motsvarande arrangemang. 

Förutsättningen för att man ska omfattas av 
alla ovan nämnda arbetspensionslagar är att 
arbetet utförs i arbetsavtals- eller tjänsteför-
hållande. Enda undantaget från detta är arbe-
te som en fysisk person utför med stöd av ett 
uppdrags- eller konsultavtal som ingåtts med 
en statlig eller kommunal arbetsgivare. 

Arbetsgivarna och arbetstagarna ansvarar 
tillsammans för finansieringen av arbetsta-
garnas pensionsskydd. Arbetstagarna deltar i 
finansieringen av sitt arbetspensionsskydd 
med arbetstagares pensionsavgift, som 2008 
är 4,1 % av de löner som betalats till arbets-
tagaren för dem som är under 53 år och 
5,2 % för dem som fyllt 53 år. Den genom-
snittliga ArPL-försäkringsavgiften 2008 är 
21,8 %. Den har dock nedsatts med 1 %-
enhet för att lösa upp det överskott som bil-
dats av invalidpensionsavgifterna. 

Till FöPL:s tillämpningsområde hör med 
undantag av lantbruksföretagare personer 
som utför förvärvsarbete utan att stå i arbets-
avtals- eller tjänsteförhållande eller i upp-
drags- eller konsultavtalsförhållande enligt 
StPL eller KomPL till sin arbetsgivare. En 
företagare som omfattas av FöPL:s tillämp-
ningsområde ska teckna en FöPL-försäkring, 
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om företagarverksamheten eller förvärvs-
verksamhet som kan jämställas med den 
fortgår minst fyra månader utan avbrott och 
företagarens FöPL-årsarbetsinkomst av den-
na verksamhet ska uppskattas till minst 
6186,65 euro enligt 2008 års nivå. FöPL-
arbetsinkomsten kan också omfatta inkomst 
som erhållits i form av stipendium. Om 
FöPL-arbetsinkomsten stannar under nämnda 
gränsbelopp kan företagaren om han så vill 
teckna frivillig FöPL-försäkring. I praktiken 
har just inga frivilliga FöPL-försäkringar 
tecknats. 

FöPL-företagarnas försäkringsavgift, med 
undantag av nyetablerade företagares försäk-
ringsavgift, är 2008 20,6 % för dem som är 
under 53 år och 21,7 % för dem som fyllt 53 
år. Rätt till nedsatt försäkringsavgift för ny-
etablerade företagare, vilken är 75 % av den 
normala FöPL-försäkringsavgiften, har före-
tagare under de 48 första månaderna av före-
tagarverksamheten. Till den del som FöPL-
försäkringsavgifterna inte räcker till för att 
täcka kostnaderna för pensionsskyddet finan-
sierar staten kostnaderna. Statens finansie-
ringsandel av FöPL-pensionsutgifterna har 
uppskattats till 85 miljoner euro 2008. 

LFöPL:s tillämpningsområde omfattar i 
Finland eller i ett annat EU- eller EES-land 
bosatta personer som idkar lantbruksföreta-
garverksamhet i Finland. En lantbruksföreta-
gare är skyldig att försäkra sig i Lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt, om företagarverk-
samheten fortgår minst fyra månader utan 
avbrott och hans eller hennes LFöPL-
årsarbetsinkomst av denna verksamhet ska 
uppskattas till minst 3 093,33 euro enligt 
2008 års nivå.  

I LFöPL betraktas som lantbruksföretagar-
verksamhet  bedrivande  av  gårdsbruk, yr-
kesmässigt  fiske och  renskötsel  som  inte 
sker i  anställningsförhållande. Försäkrings-
avgifterna   för    LFöPL-pensionsskyddet  
bestäms på  grundval  av  den  genomsnittli-
ga ArPL-försäkringsavgiften. LFöPL-
basprocentsatsen är 2008 20,6 % för dem 
som är under 53 år och 21,7 % för dem som 
är över 53 år. Försäkringsavgifterna för 
LFöPL-pensionsskyddet är avtrappade på 
grundval av LFöPL-årsarbetsinkomsten i en 
avgift enligt en basprocentsats, mellanpro-
centsats och nedsatt procentsats. 

Arbetspensionsförsäkringsavgiften enligt 
LFöPL:s nedsatta avgiftsprocentsats, som är 
49 % av basprocentssatsen, betalas till den 
del som LFöPL-årsinkomsten är högst 
21 673,24 euro enligt 2004 års nivå. Till den 
del som LFöPL-årsarbetsinkomsten översti-
ger 21 673,24 euro, men är högst 34 058 
euro, betalas en avgift enligt mellanprocent-
satsen  på arbetsinkomsten. Mellanprocent-
satsen fås  när den  nedsatta  procentsatsen  
multipliceras  med  det  tal  som  fås  då   
summan av arbetsinkomsten   multiplicerad 
med 0,51 och 1 083,68 euro  divideras med 
12 137,10 euro. En försäkringsavgift enligt 
LFöPL-basprocentsatsen  betalas på LFöPL-
årsarbetsinkomst  som  överstiger 
34 058 euro. Till den del som LFöPL-
försäkringsavgifterna  inte  räcker  till  för  
att täcka kostnaderna för LFöPL-
pensionsskyddet  finansierar  staten den an-
del som saknas. Statens andel av LFöPL-
pensionsutgifterna har uppskattats till 
496 miljoner euro 2008. 

De lagstadgade pensionsförsäkringsavgifter 
som tas ut hos de arbetspensionsförsäkrade är 
helt och hållet avdragbara i beskattningen. 
 
 
Arbetstagare eller företagare enligt arbets-
pensionslagarna 

Bestämmelser om kännetecknen på arbets-
avtalsförhållande och tjänsteförhållande en-
ligt arbetspensionslagarna ingår i arbetsav-
talslagen (55/2001), statstjänstemannalagen 
(750/1994) och lagen om kommunala tjänste-
innehavare (304/2003). Enligt 1 kap. 1 § i ar-
betsavtalslagen avses med arbetsavtal ett av-
tal genom vilken den ena avtalsparten, en ar-
betstagare eller arbetstagare tillsammans som 
ett arbetslag förbinder sig att personligen ut-
föra arbete för den andra avtalspartens, en 
arbetsgivares räkning under dennes ledning 
och övervakning mot lön eller annat veder-
lag. 

Arbetsavtalslagens arbetsavtalsbegrepp är 
tvingande rätt. Avtalsparterna kan inte på ett 
giltigt sätt komma överens om att ett avtals-
förhållande som uppfyller kännetecknen på 
arbetsavtalsförhållande inte är ett arbetsav-
talsförhållande eller tvärtom. Motsvarande 
grundläggande kännetecken gäller också för 
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anställningsförhållanden inom den offentliga 
sektorn. För att ett anställningsförhållande 
ska vara ett sådant arbetsavtalsförhållande 
som avses i arbetsavtalslagen, ska alla känne-
tecken på arbetsavtalsförhållande föreligga 
samtidigt. 

Om en person utför arbete utan att stå i ar-
betsavtals- eller tjänsteförhållande är han el-
ler hon enligt arbetspensionslagarna företaga-
re. Ett undantag utgör uppdrags- och kon-
sultavtal som lyder under StPL och KomPL, 
med stöd av vilka en person kan omfattas av 
dessa lagar utan att stå i tjänste- eller arbets-
avtalsförhållande till staten eller en kommun. 
Detta kan komma i fråga t.ex. när en konst-
när på beställning målar ett porträtt åt staten. 

För att höra till FöPL:s och LFöPL:s till-
lämpningsområde räcker det att man utför 
arbete i förtjänstsyfte utan stå i arbetsavtals- 
eller tjänsteförhållande. 

När arbetspensionslagarna har tillämpats 
har de som arbetar på stipendium beroende 
på det ingångna avtalet och de faktiska om-
ständigheterna kunnat anses stå i arbetsav-
tals- eller tjänsteförhållande eller bedriva fö-
retagarverksamhet. 

Den tolkning som säger att det är fråga om 
ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande har 
stötts av bl.a. sådana omständigheter som ett 
bestämt forskningsprogram och en bestämd 
tidtabell, rapportering till ledningsgruppen, 
skyldighet att arbeta i lokaler som tillhör den 
som låter utföra arbetet, bestämd arbetstid 
och arbetsplats, anställda hos den som låter 
utföra arbetet har anlitats som hjälp i arbetet 
så att denne betalar dem lön, begränsning av 
annat arbete, rätt till semester eller semester-
ersättning, uppsägningstid och arbetsresulta-
tet blir kvar hos den som låter utföra arbetet. 
Den tolkning som säger att arbetet inte har 
utförts i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande 
har stötts av avsaknad av ovan uppräknade 
omständigheter och dessutom av att stipendi-
um har erhållits från en privat stiftelse eller 
motsvarande för viss vetenskaplig forskning 
eller ett lärdomsprov, man har arbetat ensam 
och det inte har kunnat påvisas någon som lå-
ter utföra arbetet och för vars räkning arbetet 
har utförts. 

Inom avgörandepraxis har tolkningen att 
den som arbetar med stöd av stipendium är 
självständig företagare åter stötts av att han 

eller hon har åtagit sig olika projekt i för-
tjänstsyfte och fått sitt uppehälle därigenom. 
Företagsamhetstolkningen har också stötts av 
att arbetet utförs yrkesmässigt som förvärvs-
arbete, existensen av en firma eller ett bolag, 
att arbetet utförs enligt ett avtal om köp av 
tjänster samt medlemskap i t.ex. en forsk-
ningsgrupp när stipendiaten själv har anställt 
medhjälpare för arbetet. 

När förhållandets juridiska karaktär har 
tolkats har man beaktat alla fakta som hänför 
sig till rättsförhållandet och situation för situ-
ation bedömt deras betydelse, räcker de till 
för att visa att ett arbetsavtals- eller tjänste-
förhållande föreligger eller är det fråga om 
företagarverksamhet. Om de inte har visat att 
det är fråga om ett arbetsavtals- eller tjänste-
förhållande eller företagarverksamhet, har 
den som arbetar på stipendium blivit utan ar-
betspensionsskydd. Den som enbart arbetar 
på stipendium och inte gör det i förtjänstsyfte 
har således blivit beroende av enbart folk-
pension, om han eller hon under sin karriär 
inte har haft något anställningsförhållande el-
ler varit företagare utöver stipendieperioder-
na. 
 
 
Grupplivförsäkringsskydd 

Syftet med grupplivförsäkringen är att 
trygga den försäkrades familjs direkta för-
sörjning efter att maken eller barnens försör-
jare har dött. På grundval av försäkringen be-
talas en viss försäkringssumma som en-
gångsersättning sedan den försäkrade dött. 
Förmånstagare är den avlidnes make, barn 
under 18 samt barn i åldern 18—21 år som 
studerar. Försäkringsskyddets storlek är be-
roende av hur gammal den avlidne var och 
antalet barn som ska försörjas. 

Grupplivförsäkringen är lagstadgad social 
trygghet. Den gäller förutom privata och of-
fentligt anställda arbetstagare även personer 
som omfattas av obligatorisk LFöPL-
försäkring. 

Bestämmelser om grupplivförsäkringen för 
lantbruksföretagare ingår i lagen om pension 
för lantbruksföretagare. Den sköts av Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt. Social- 
och hälsovårdsministeriet fastställer villkoren 
för grupplivförsäkringen för lantbruksföreta-
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gare på förslag av Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt. Villkoren ska följa gällande 
villkor för grupplivförsäkringen för arbetsta-
gare. Ministeriet kan dock avvika från villko-
ren för grupplivförsäkringen för arbetstagare, 
om avvikelsen är liten och beror på lant-
bruksföretagarverksamhetens speciella ka-
raktär. 

Enligt villkoren för grupplivförsäkringen 
för lantbruksföretagare har de anhöriga rätt 
till ersättning efter att en sådan person dött 
som vid dödsfallet hade en gällande obligato-
risk LFöPL-försäkring eller om det inte har 
hunnit gå tre år sedan försäkringen upphörde. 
Om förmånslåtarens försäkring har avslutats 
med full invalidpension, kvarstår rätten till 
ersättning fem år. Någon ersättning betalas 
emellertid inte om förmånslåtaren avlidit ef-
ter den kalendermånad då han eller hon hade 
fyllt 68 år eller om han eller hon före sin död 
hade börjat få ålderspension enligt LFöPL. 

Ersättningen enligt LFöPL-
grupplivförsäkringen består av en bassumma, 
barnförhöjningar och en olycksfallsförhöj-
ning. Ersättningsbeloppen fastställs årligen 
av social- och hälsovårdsministeriet. Rätten 
till ersättning och ersättningsbeloppet är li-
kadana för lantbruksföretagare som för ar-
betstagare. Ersättning enligt LFöPL-
grupplivförsäkringen betalas inte om ersätt-
ning betalas från en grupplivförsäkring som 
grundat sig på förmånslåtarens arbetsavtals- 
eller tjänsteförhållande. 

Grupplivförsäkringsavgiften för lantbruks-
företagare är lika stor för alla lantbruksföre-
tagare. År 2008 är avgiften 19,71 euro. För-
säkringsavgiften fastställs årligen som en fast 
avgift så att det sammanlagda beloppet av 
avgifterna täcker två tredjedelar av utgifterna 
för ersättningarna enligt grupplivförsäkring-
en. Staten deltar i finansieringen av kostna-
derna för grupplivförsäkringsskyddet för 
lantbruksföretagare med en tredjedel. 
 
 
Pensionsskydd enligt statens konstnärssti-
pendier 

Enligt lagen om konstnärsprofessurer och 
om statens konstnärsstipendier kan stipen-
dieperioden för statens konstnärsstipendier 
omfatta minst sex månader och längst fem år. 

Statens konstnärstipendium för fem år kan 
flera gånger i följd beviljas konstutövare som 
visat sig vara framstående inom sitt område 
och som inte har ett tjänste- eller arbetsav-
talsförhållande som huvudsyssla. 

Enligt 3 b § i nämnda lag har en konstut-
övare som åtnjuter eller ha åtnjutit ett konst-
närsstipendium för fem år efter det att han el-
ler hon inte mera åtnjuter stipendiet rätt till 
ålders- och invalidpension och efter att han 
eller hon har dött har hans eller hennes anhö-
riga rätt till familjepension av statens medel, 
i tillämpliga delar enligt samma bestämmel-
ser som en person i tjänste- eller arbetsavtals-
förhållande till staten, om det vid beviljandet 
av stipendiet har bestämts att mottagaren inte 
får ha avlönat arbete. Detta pensionsskydd 
finansieras helt och hållet av statens medel 
och mottagarna har inte behövt betala pen-
sionsförsäkringsavgift för det. Inget pen-
sionsskydd intjänas av statliga konstnärssti-
pendier för kortare tid än fem år. 
 
 
Pensionsskydd under studier och tiden för 
vård hemma av barn under tre år 

Rätt till förmånen enligt lagen om pen-
sionsersättning som skall betalas av statens 
medel för tiden för vård av barn under tre år 
eller för tiden för studier (644/2003) har en 
förälder som på grund av vården av ett barn 
under tre år är förhindrad att förvärvsarbeta 
och får stöd enligt lagen om stöd för hemvård 
och privat vård av barn (1128/1996). Rätt till 
förmånen har också en person som har avlagt 
en yrkesinriktad grundexamen, yrkeshögsko-
leexamen eller lägre eller högre högskoleex-
amen. Förmånen intjänas beroende på den 
examen som avses i lagen för 3—5 år. För att 
förmånen ska fås förutsätts dessutom att per-
sonens förvärvsinkomster enligt arbetspen-
sionslagarna före utgången av det år som fö-
regår pensionsfallet uppgår till sammanlagt 
minst 14 124,97 euro enligt 2008 års nivå. 

Grunden för förmånen enligt lagen om 
pensionsersättning är en kalkylerad arbetsin-
komst på 588,54 euro per månad enligt 2008 
års nivå. Förmånen tillväxer med 1/8 % per 
kalendermånad av den kalkylerade arbetsin-
komsten. Förmånen kan intjänas från ingång-
en av månaden efter den då 18 års ålder upp-
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nåddes till utgången av det år som föregår 
pensionsfallet för barnavårds- och studiepe-
rioder som avses ovan. Förmånen intjänas 
dock inte för invalid-, arbetslöshets- eller ål-
derspensionsperioder enligt förvärvspen-
sionssystemen. Förmånen beviljas och beta-
las tillsammans med arbetspension som sam-
tidigt beviljats personen i fråga med undan-
tag av deltidspension. Förmånen samman-
jämkas inte med folkpensionen och staten 
svarar ensam för finansieringen av förmånen. 

I synnerhet unga personer som arbetat på 
skattefritt stipendium kan hamna utanför 
pensionsskyddet enligt lagen om pensionser-
sättning, om de blir permanent arbetsoför-
mögna innan de har hunnit intjäna det mini-
mibelopp på 14 124,87 euro i försäkrad ar-
betsinkomst enligt arbetspensionssystemet 
som förutsätts i lagen om pensionsersättning. 
 
 
Skydd mot olycksfall 

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen 
enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(608/1948; OlyFL) omfattar arbetstagare som 
står i arbetsavtals- och tjänsteförhållande till 
sin arbetsgivare. Med stöd av den betalas er-
sättningar på grund av olycksfall i arbete och 
yrkessjukdomar. Till dessa ersättningar hör 
bl.a. sjukvårdskostnader, dagpenning, 
olycksfallspension, menersättning och reha-
biliteringsersättningar samt familjepension 
och begravningsbidrag. Den lagstadgade 
olycksfallsförsäkringen är primärt ersätt-
ningssystem i förhållande till annan social 
trygghet. 

I OlyFL avses med olycksfall i arbete 
olycksfall som med förorsakande av skada 
eller sjukdom drabbat arbetstagare i arbetet, 
under förhållanden som härflyter av arbetet 
eller vid försök att skydda eller rädda arbets-
givarens egendom eller, i samband med ar-
betsverksamheten, människoliv. Som förhål-
landen som härflyter av arbetet anses i 
OlyFL arbetsplatsen eller område som hör till 
arbetsplatsen, färden från bostaden till ar-
betsplatsen eller tvärtom samt en situation 
där arbetstagaren är stadd i arbetsgivarens 
uppdrag. 

Företagare och lantbruksföretagare omfat-
tas inte av lagstadgad försäkring enligt 

OlyFL. FöPL-företagare har dock möjlighet 
att teckna frivillig olycksfallsförsäkring för 
företagare enligt OlyFL 57 §, där skyddet 
motsvarar den obligatoriska försäkringen. 
Man kan dock avtala om den årsarbetsför-
tjänst som ligger till grund för förmånen 
inom denna frivilliga arbetsolycksfallsförsäk-
ring. 

Enligt lagen om olycksfallsförsäkring för 
lantbruksföretagare (1026/1981; OFLAL) 
omfattas de lantbruksföretagare som är skyl-
diga att teckna LFöPL-försäkring automatiskt 
av den obligatoriska OFLA-
olycksfallsförsäkringen. Förmånerna inom 
OFLA-arbetsolycksfallsförsäkringen är de-
samma som inom försäkringen enligt OlyFL. 
Den årsarbetsförtjänst som ligger till grund 
för dagpennings- och pensionsförmånerna 
enligt OFLAL bestäms enligt LFöPL-
arbetsinkomsten och eventuell löneinkomst. 
Förmåner beräknas dock på minimiårsarbets-
förtjänsten 10 350 euro (enligt nivån 2008) 
om inkomsterna blir mindre än så. 

Sådana lantbruksföretagare som inte har 
obligatorisk LFöPL-försäkring men som re-
gelbundet utför lantbruksföretagararbete kan 
ta en frivillig OFLA-
arbetsolycksfallsförsäkring. Då beräknas 
förmånerna på den årsarbetsförtjänst som 
ligger till grund för försäkringen och inte en-
ligt inkomsterna i arbetsavtals- och tjänste-
förhållandena. 

Olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 
OFLA  kan  tecknas  av   lantbruksföretagare 
som redan har OFLA-
arbetsolycksfallsförsäkring, om de så vill. 

OFLAL:s bestämmelser om ersättning för 
olycksfall i arbete avviker i någon mån från 
OlyFL:s bestämmelser till följd av lantbruks-
företagarverksamhetens särdrag. Utgångs-
punkten är emellertid att ett olycksfall som 
drabbar en lantbruksföretagare ska ersättas 
om en arbetstagare skulle få ersättning när 
det inträffat under motsvarande förhållanden. 
Ett särdrag som hänför sig till lantbruksföre-
tagarverksamheten är att det är svårt att dra 
någon gräns mellan arbetstid och fritid. Av 
denna anledning har lantbruksföretagare möj-
lighet att vid sidan av försäkringen för ar-
betstid teckna en frivillig försäkring för fri-
tid, varvid olycksfallsskyddet är heltäckande. 

I OFLAL avses med arbetsskada olycksfall 



 RP 92/2008 rd 
  

 

13

i arbete som med orsakande av skada eller 
sjukdom har drabbat en lantbruksföretagare i 
lantbruksföretagararbetet eller under förhål-
landen som härflyter av detta. Med lant-
bruksföretagararbete avses idkande av gårds-
bruk, fiske eller renskötsel enligt LFöPL 3 §. 
Lantbruksföretagararbete som avses i 
OFLAL gäller i princip samma arbeten av 
vilka LFöPL-arbetsinkomst kan fastställas 
för lantbruksföretagare. I lantbruksföretagar-
arbete ingår också arbete som utförs i lant-
bruksföretagarens bostad. 

Med förhållanden som härflyter av lant-
bruksföretagararbetet avses förutom förhål-
landen som har samband med den egentliga 
arbetsprocessen dessutom t.ex. uträttandet av 
ärenden och utbildning i anslutning till lant-
bruksföretagararbetet. Enligt OFLAL ersätts 
inte olycksfall som skett under färd från bo-
staden till arbetsplatsen eller i motsatt rikt-
ning eller olycksfall som skett under en färd 
då ärenden uträttats, om inte färden har haft 
ett samband med lantbruksföretagararbetet. 

I OFLAL ingår en specialbestämmelse som 
säger bl.a. att bestämmelserna om ersättning 
för inkomstbortfall som uppkommit på grund 
av fysikalisk behandling inte tillämpas på 
lantbruksföretagare. 

Totalkostnaderna för den obligatoriska 
OFLA-olycksfallsförsäkringen finansieras 
genom en grundskyddsandel, lantbruksföre-
tagarnas försäkringspremieandel, statens an-
del och avkastningen av placeringar. Lant-
bruksföretagarnas försäkringspremieandel är 
31,8 % och statens andel 27,8 % av total-
kostnaderna. I grundskyddsandelen anses av 
totalkostnaderna 14,3 % utgöra utgifter för 
dagpenning enligt sjukförsäkringslagen 
(1224/2004; SFL) och 6,8 % sjukvårdsutgif-
ter enligt samma lag, 8,8 % pensionsutgifter 
eller motsvarande utgifter enligt folkpen-
sionslagen, 0,9 % familjepensionsutgifter en-
ligt folkpensionslagen samt 9,6 % pensions-
utgifter enligt lagen om pension för lant-
bruksföretagare. 

Försäkringspremierna för OFLA-
arbetsolycksfallsförsäkringen ska bestämmas 
så att de motsvarar den försäkringspremiean-
del som ska betalas till lantbruksföretagarna. 
Försäkringspremien utgörs av en för alla 
lantbruksföretagare lika stor basdel och av en 
förtjänstdel som bestäms på LFöPL-

årsarbetsinkomsten. År 2008 är basdelen 26 
euro och förtjänstdelen 1,20 % av LFöPL-
arbetsinkomsten. 

Lantbruksföretagarverksamhet är en näring 
med rätt så hög olycksfallsfrekvens. Varje år 
drabbas 6 % av lantbruksföretagarna av 
olycksfall i arbetet. Olycksfallsrisken är un-
gefär på samma nivå som för dem som arbe-
tar inom industrin i genomsnitt, men risken 
för allvarliga olycksfall är i medeltal klart 
högre för lantbruksförtagarna jämfört med 
dem som arbetar inom industrin. Lantbruks-
företagarna beviljas en årlig nedsättning på 
10 % av försäkringspremien om inga arbets-
skador har inträffat. Nedsättningen kan vara 
högst 50 % av olycksfallsförsäkringspremi-
en. Dessutom beviljas lantbruksföretagaren 
en nedsättning på 20 %, om han eller hon an-
sluter sig till företagshälsovården och gårds-
besök företas på gården åtminstone med fyra 
års mellanrum. Syftet med premienedsätt-
ningarna är att uppmuntra lantbruksföreta-
garna att fästa uppmärksamhet vid arbetar-
skyddet och hälsan. Av totalkostnaderna för 
olycksfallsförsäkringen för lantbruksföreta-
gare styrs dessutom 1,75 % till arbetar-
skyddsverksamhet som gäller lantbruksföre-
tagare. 

Lantbrukarnas olycksfallsförsäkring för fri-
tiden finansieras helt och hållet med de för-
säkrades försäkringspremier. I OFLAL 13 § 
ingår emellertid en bestämmelse, enligt vil-
ken indexförhöjningar av förmåner som ska 
ersättas ur försäkringen för fritiden kan hän-
föras till totalkostnaderna för OFLA-
arbetsolycksfallssystemet, om avkastningen 
av placeringarna inom fritidsförsäkringssy-
stemet inte räcker till för dem. I praktiken har 
bestämmelsen inte behövt tillämpas en enda 
gång. 

En särskild olycksfallsförsäkringslag för 
studerande är lagen om ersättning för skada 
eller sjukdom som har uppkommit under stu-
dierelaterade förhållanden som är jämställba-
ra med arbete (1318/2002). Lagen gäller yr-
kesutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning, 
yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbild-
ning samt grundläggande utbildning från och 
med årskurs 7 och gymnasieutbildning. För-
utsättningen för att erhålla ersättning är att 
olycksfallet har inträffat under förhållanden 
som är utmärkande för studierna medan den 



 RP 92/2008 rd 
  

 

14

studerande, i läroanstalten eller på något an-
nat ställe som anvisats av utbildnings- eller 
undervisningsanordnaren eller av läroanstal-
tens huvudman, i enlighet med läroplanen el-
ler examensgrunderna deltagit i sådan prak-
tisk undervisning, sådan inlärning i arbetet, 
sådan arbetspraktik eller en sådan fristående 
examen eller i sådan arbetslivsorientering i 
samband med grundläggande utbildning som 
är jämförbar med arbete. Även olycksfall 
som inträffar under färd till och från utbild-
ningsstället ersätts. 

De som arbetar på stipendium omfattas inte 
av det lagstadgade skyddet mot olycksfall i 
arbetet för stipendiearbetets del. 
 
 
Verkställigheten av det inkomstrelaterade 
pensionsskyddet och skyddet mot olycksfall i 
arbetet 

Verkställigheten av pensionsskyddet enligt 
arbetspensionslagarna för den privata sek-
torn, med undantag av FöPL och LFöPL, är 
utspridd på sju arbetspensionsförsäkringsbo-
lag och ett flertal pensionsstiftelser och pen-
sionskassor. Också det lagstadgade skyddet 
mot olycksfall i arbetet är med undantag av 
olycksfallsskyddet för statsanställda och 
lantbruksföretagare utspritt så att det sköts av 
försäkringsbolag för olika privata branscher. 

Statskontoret verkställer centralt pensions-
skyddet för statsanställda och skyddet mot 
olycksfall i arbetet enligt OlyFL. Det arbets-
pensionsskydd och skydd mot olycksfall i ar-
betet som statskontoret verkställer grundar 
sig inte på försäkringar och statskontoret tar 
således inte heller ut försäkringspremier av 
de statsanställda för att täcka kostnaderna för 
ersättningar. 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt är 
den enda pensionsanstalten för den privata 
sektorn som centralt verkställer både in-
komstrelaterat pensionsskydd och skydd mot 
olycksfall i arbetet för lantbruksföretagare. 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt fast-
ställer genom beslut pensionsförsäkringar för 
lantbruksföretagare, vilka är automatiskt för-
enade med skydd mot olycksfall i arbetet, 
och bär också upp försäkringsavgifter och 
försäkringspremier i anslutning till arbets-
pensions- och olycksfallsskyddet. 

Sjukförsäkringslagens dagpenningsförmåner 
och Folkpensionsanstaltens rehabiliterings-
penning 

I SFL föreskrivs om försäkrades rätt till 
sjukdagpenning, specialvårdspenning samt 
moderskaps- och föräldradagpenningar. 
Dagpenningarna är antingen lika stora som 
minimidagpenningen eller så bestäms de på 
basis av förvärvsinkomsterna. 

Storleken på dagpenningarna enligt SFL 
bestäms på basis av arbetsinkomsterna så att 
dagpenningsförmånen är 70 % av trehundra-
dedelen av en försäkrads vid beskattningen 
konstaterade årsarbetsinkomst, om denna inte 
överstiger 26 720 euro. Den överstigande de-
len av årsarbetsinkomsten ökar dagpennings-
beloppet relativt sett mindre. Till grund för 
dagpenningsförmånerna ligger alltså den ar-
betsinkomst som konstaterats vid beskatt-
ningen året före förmånsfallet. Skattefria ar-
betsinkomster räknas således inte till den ar-
betsinkomst som ligger till grund för dag-
penningsförmåner. 

I SFL avses med arbetsinkomst lön som fås 
i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande och 
därmed jämförbar personlig inkomst, den 
fastställda årsarbetsinkomsten enligt FöPL 
och LFöPL och försäkringslön som avses i 
arbetspensionslagarna och som bildats på 
grund av arbete utomlands. Om FöPL- eller 
LFöPL-arbetsinkomst inte har fastställts för 
en företagare eller lantbruksföretagare, be-
traktas som hans eller hennes arbetsinkomst 
som ska läggas till grund för dagpennings-
förmåner förvärvsinkomstandelen enligt in-
komstskattelagen av näringsverksamhet, 
jordbruk och sammanslutning, löneinkomst 
av eget företag eller jordbruk, arbetsersätt-
ning i anslutning till företagarverksamhet och 
förvärvsinkomst av renskötsel. 

En försäkrad har till sjukdagpenning enligt 
arbetsinkomsten, om hans eller hennes årsar-
betsinkomst eller uppskattade årsarbetsin-
komst uppgår till minst 1 153 euro enligt 
2008 års nivå. Om årsarbetsinkomsten enligt 
SFL stannar under årsarbetsinkomstgränsen 1 
153 euro, betalas ingen sjukdagpenning trots 
att rätt till den skulle föreligga enligt övriga 
förutsättningar. När den försäkrades arbets-
oförmåga i sådana fall har varat 55 dagar 
utan avbrott betalas han eller hon dagpenning 
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till ett belopp som motsvarar minimidagpen-
ningen, som är 15,20 euro enligt 2008 års 
nivå. Minimidagpenning betalas i regel efter 
det att arbetsoförmågan fortgått 55 dagar 
även till en sådan person som under de tre 
månader som omedelbart föregått arbets-
oförmågan av någon orsak som beror på ho-
nom eller henne själv har varit utan eget ar-
bete eller förvärvsarbete. 

En försäkrad har rätt till föräldradagpen-
ning och specialvårdspenning enligt SFL en-
ligt arbetsinkomsten förutsatt att årsarbetsin-
komsten eller den uppskattade årsarbetsin-
komsten berättigar till en förmån som över-
stiger minimidagpenningsförmånen. I annat 
fall har den försäkrade rätt till föräldradag-
penning och specialvårdspenning som är lika 
stor som minimidagpenningen. 

Om den försäkrades arbetsinkomster under 
sex månader omedelbart före förmånsfallet 
har stigit väsentligt jämfört med den i be-
skattningen konstaterade årsarbetsinkomsten, 
kan dagpenningen enligt SFL beräknas enligt 
arbetsinkomsten under sex månader.  

Enligt 32 § i lagen om Folkpensionsanstal-
tens rehabiliteringsförmåner och rehabiliter-
ingspenningsförmåner (566/2005) uppgår re-
habiliteringspenningen till minst beloppet av 
den sjukdagpenning som rehabiliteringskli-
enten enligt SFL hade varit berättigad till om 
han eller hon hade blivit arbetsoförmögen när 
rehabiliteringen började. För yrkesinriktad 
rehabilitering utgör rehabiliteringspenningen 
emellertid 75 % av en trehundradedel av den 
arbetsinkomst som avses i SFL. 

Den försäkrades sjukförsäkringspremie ut-
görs av sjukförsäkringens sjukvårdspremie 
och dagpenningspremie. Sjukförsäkringens 
dagpenningspremie för en försäkrad bestäms 
enligt den löne- och FöPL- eller LFöPL-
arbetsinkomst som ligger till grund för dag-
penningen. År 2008 är dagpenningspremien 
för löntagare och lantbruksföretagare 0,67 % 
och sjukvårdspremien 1,24 %, dvs. samman-
lagt 1,91 % av ovan nämnda inkomst. För fö-
retagare är motsvarande premier 0,81 % och 
1,24 %, dvs. sammanlagt 2,05 %. Med sjuk-
försäkringens dagpenningspremie finansieras 
alla inkomstrelaterade dagpenningsförmåner 
enligt SFL och även den inkomstrelaterade 
rehabiliteringspenningen. Löntagares och fö-
retagares dagpenningspremie är avdragbar i 

beskattningen. Förutom de försäkrade deltar 
också arbetstagarna i finansieringen av de in-
komstrelaterade dagpenningsförmånerna. 
Staten åter finansierar helt och hållet de dag-
penningsförmåner som betalas till minimibe-
loppet. 

För den som arbetar på stipendium betyder 
SFL:s bestämmelser att skattefria stipendier 
inte räknas med i hans eller hennes inkomster 
som läggs till grund för dagpenningsförmå-
ner. Av denna orsak kan stipendiaters arbets-
inkomst enligt SFL stanna under den in-
komstgräns på 1 153 euro som stipuleras i 
SFL, varvid sjukdagpenning inte betalas för 
de 55 första dagarna av arbetsoförmåga. I en 
sådan situation har en person som arbetat på 
stipendium rätt att få minimisjukdagpenning 
först efter att arbetsoförmågan har fortgått 
minst 55 dagar utan avbrott. Moderskaps-
penning, föräldradagpenning och special-
vårdspenning börjar dock genast när rätten 
till förmånen har uppkommit. Stipendiater 
har inte heller behövt betala sjukförsäkrings-
premie på skattefria stipendier. 

Självrisktiden enligt SFL är den dag då ar-
betsoförmågan inträdde och nio vardagar 
näst efter den. I lagen om ersättning till lant-
bruksföretagare för självrisktiden enligt sjuk-
försäkringslagen (118/1991) föreskrivs om 
den dagpenning som är avsedd att trygga 
lantbruksföretagares utkomst under SFL:s 
självrisktid. Denna s.k. LPA-dagpenning be-
talas för tiden för arbetsoförmåga med un-
dantag av den dag då arbetsoförmågan in-
trädde och tre dagar näst efter den högst till 
utgången av sjukförsäkringens självrisktid. 
Dagpenningens storlek är 1/514 av den 
LFöPL-arbetsinkomst som är fastställd för 
lantbruksföretagaren då arbetsoförmågan in-
trädde. Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt sköter verkställigheten av LPA-
dagpenningen. Kostnaderna för LPA-
dagpenningen betalas av statens medel. 
 
 
Utkomstskydd för arbetslösa 

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslö-
sa (1290/2002; UAL) kan en i Finland bosatt 
arbetslös arbetssökande betalas arbetslös-
hetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd för 
att trygga försörjningen vid arbetslöshet. Ar-
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betslöshetsdagpenning betalas i form av 
grunddagpenning eller inkomstrelaterad dag-
penning. För att arbetslöshetsförmåner ska 
betalas förutsätts ett arbetskraftspolitiskt utlå-
tande om att hinder inte föreligger. 

Rätt till arbetslöshetsdagpenning har lönta-
gare och företagare som uppfyller arbetsvill-
koret. Arbetslöshetsdagpenning betalas i 
form av inkomstrelaterad dagpenning till 
dem som är försäkrade i en arbetslöshetskas-
sa och i form av grunddagpenning till andra. 
Grunddagpenningen är lika stor för alla. Den 
inkomstrelaterade dagpenningen är bunden 
till löneinkomsten och för FöPL- och LFöPL-
företagare till den i arbetslöshetskassan för-
säkrade arbetsinkomsten. Medlemskap i ar-
betslöshetskassan är frivilligt för såväl lönta-
gare som företagare. 

Löntagares arbetsvillkor blir uppfyllt då 
personen under de närmast föregående 28 
månaderna i 43 kalenderveckor har varit i ar-
bete där arbetstiden är minst 18 timmar per 
kalendervecka och lönen är kollektivavtals-
enlig eller, om det inte finns något kollektiv-
avtal inom branschen, lönen för heltidsarbete 
är minst 980 euro i månaden. Företagares ar-
betsvillkor blir uppfyllt då en person under 
de närmast föregående 48 månaderna före 
arbetslösheten i sammanlagt 24 månader har 
arbetat som företagare, så att en FöPL-
företagares arbetsinkomst under denna tid 
har varit minst 710 euro i månaden och en 
LFöPL-företagares motsvarande arbetsin-
komst har varit minst 400 euro i månaden. 

Arbetsmarknadsstöd kan betalas till en per-
son som inte har uppfyllt arbetsvillkoret en-
ligt UAL eller som har fått arbetslöshetsdag-
penning för maximitiden 500 dagar. Beloppet 
av fullt arbetsmarknadsstöd är lika stort som 
grunddagpenningen. Arbetsmarknadsstödet 
är emellertid behovsprövat och det påverkas 
av sökandens egna inkomster och dessutom 
av sambons eller makens inkomster. Vid be-
hovsprövningen minskas beloppet av fullt 
arbetsmarknadsstöd med den del av inkoms-
terna som överskrider det gränsbelopp som 
föreskrivs i lagen. 

I vissa situationer behovsprövas ändå inte 
arbetsmarknadsstödet. Bland annat till en så-
dan person som har börjat få arbetsmark-
nadsstöd för att arbetslöshetsdagpenningens 
maximitid 500 dagar har gått ut betalas ar-

betsmarknadsstöd utan behovsprövning för 
de 180 första arbetsmarknadsstödsdagarna. 

Utkomstskyddet för arbetslösa finansieras 
med skattemedel, arbetsgivarnas och lönta-
garnas obligatoriska premier amt med frivil-
liga arbetslöshetskasseavgifter. 

Grunddagpenningen och den därtill ansluta 
barnförhöjningen inom utkomstskyddet för 
arbetslösa finansieras av statens medel och 
intäkter av löntagares arbetslöshetsförsäk-
ringspremie. För finansieringen av grund-
skyddet används av intäkterna av löntagar-
premierna den andel av premietäkterna som 
kommer från löntagare som inte hör till nå-
gon arbetslöshetskassa. 

Av löntagares inkomstrelaterade dagpen-
ningar bekostar staten en andel som motsva-
rar grunddagpenningen. Med arbetslöshets-
kassornas medlemsavgifter finansieras 5,5 %. 
Resten finansieras med löntagares och ar-
betsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier. 

Företagare betalas inga arbetslöshetsförsäk-
ringspremier med undantag av frivilliga ar-
betslöshetskasseavgifter. Staten deltar i fi-
nansieringen av företagares inkomstrelatera-
de dagpenning med en andel som motsvarar 
grunddagpenningen och barnförhöjningen. 
Resten, dvs. dagpenningens förtjänstdel fi-
nansieras med företagarnas arbetslöshetskas-
seavgifter. 

Sysselsättning på heltid i företagsverksam-
het eller eget arbete och heltidsstudier hind-
rar att arbetslöshetsförmåner betalas. Syssel-
sättning på heltid upphör först när verksam-
heten har upphört eller avbrutits för minst 
fyra månader eller personen i fråga genom att 
vara anställd hos någon annan har visat att 
verksamheten utgör bisyssla. Frågan huruvi-
da en person är sysselsatt i eget arbete på hel-
tid avgörs genom en övergripande prövning. 

De som arbetar på stipendium kan vara 
sysselsatta i eget arbete på heltid. Även för 
deras del har frågan om sysselsättning på hel-
tid avgjorts i rättspraxis genom en över-
gripande prövning. Enbart det att stipendie-
perioden har gått ut har inte varit ett tillräck-
ligt bevis på att sysselsättningen på heltid har 
upphört. Arbets- och näringsministeriet har 
dock med hänvisning till det gällande reger-
ingsprogrammet den 15 april 2008 skickat 
TE-centralerna och arbetskraftsbyråerna ett 
brev där man har framfört sin uppfattning om 
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hur det bör förfaras i fortsättningen i situa-
tioner där verksamheten upphör eller avbryts 
för den som varit sysselsatt på heltid i konst-
närs- eller forskararbete. När det arbets-
kraftspolitiska utlåtandet ges övergår man 
enligt brevet från förhandsövervakning till 
övervakning i efterhand, vilket innebär att 
beslutet i fortsättningen baseras på den sö-
kandes egen anmälan om verksamhetens om-
fattning och bindande natur och bevisligt av-
brott på fyra månader förutsätts inte längre. I 
brevet konstateras också hur stipendier i fort-
sättningen påverkar bedömningen av syssel-
sättning på heltid. Enligt brevet har i regel 
endast arbetsstipendier betydelse när man 
bedömer stipendiatens sysselsättning och, om 
den period under vilken stipendiet är avsett 
som utkomst inte framgår av stipendiebeslu-
tet, delas stipendiet med det månatliga be-
loppet av skattefritt stipendium, varvid sti-
pendieperioden anses fortgå denna kalkyle-
rade tid. Enligt brevet är inlämnandet av en 
doktorsavhandling för preliminär granskning 
ett bevis på att heltidsarbetet har upphört och 
efter att stipendieperioden har gått ut tilläm-
pas ovan nämnda övervakning i efterhand på 
stipendiaten. 

Eftersom arbete på stipendium i allmänhet 
inte utförs i arbetsavtals- eller tjänsteförhål-
lande och arbetslöshetsförsäkringspremie 
inte betalas på stipendier, kan arbete på sti-
pendium inte beaktas i löntagares arbetsvill-
kor. De som arbetar på stipendium är i all-
mänhet inte heller medlemmar i någon före-
tagararbetslöshetskassa så arbetet på stipen-
diet kan inte heller beaktas i företagares ar-
betsvillkor. Härav följer också att stipendier 
inte kan beaktas när den lön som ligger till 
grund för arbetslöshetsdagpenningen be-
stäms. 

Arbete på stipendium kan dock vara en s.k. 
godtagbar orsak till frånvaro från arbetsar-
betsmarknaden. En godtagbar orsak förlänger 
arbetsvillkorets granskningsperiod med 
längst sju år. 
 
 
Att omfattas av den finska lagstiftningen om 
social trygghet 

Enligt rådets förordning (EEG) nr 1408/71 
om tillämpning av systemen för social trygg-

het när anställda, egenföretagare eller deras 
familjemedlemmar flyttar inom gemenska-
pen (nedan EG:s förordning om social trygg-
het) är huvudregeln den att en persons rätt till 
social trygghet bestäms enligt lagstiftningen i 
det land där personen i fråga arbetar eller där 
han eller hon har sitt företag. Även i de bila-
terala överenskommelser om social trygghet 
som Finland ingått är huvudprincipen när den 
sociala tryggheten bestäms arbetslandets so-
ciala trygghet. Om EG:s förordning om soci-
al trygghet eller en bilateral överenskommel-
se om social trygghet inte berör någon för-
mån eller persongrupp bestäms personens 
rättigheter på basis av den nationella lagstift-
ningen. Om den som arbetar på stipendium 
inte utför sitt arbete i arbetsavtals- eller tjäns-
teförhållande eller som företagare, tillämpas 
inte EG:s förordning om social trygghet på 
honom eller henne och inte heller bestäm-
melserna om tecknande av försäkring för ar-
betet i överenskommelser om social trygghet. 
När den nationella lagstiftningen tillämpas 
omfattas en ovan avsedd person inte heller av 
den finländska inkomstrelaterade sociala 
tryggheten. 

När det nationella lagstiftningen tillämpas 
bestäms det med stöd av lagen om tillämp-
ning av lagstiftningen om bosättningsbaserad 
trygghet (1573/1993)huruvida en person om-
fattas av den bosättningsbaserade sociala 
trygghet som Folkpensionsanstalten verkstäl-
ler. Nämnda lag gäller barnbidrag, mo-
derskapsunderstöd, handikappförmåner, 
folkpension, allmän familjepension och bo-
stadsbidrag för pensionstagare. Indirekt gäll-
er lagen moderskaps-, faderskaps- och för-
äldrapenning, särskild moderskapspenning, 
sjukdagpenning, specialvårdspenning, sjuk-
vårdsersättningar, Folkpensionsanstaltens re-
habilitering och rehabiliteringspenning samt 
arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknads-
stöd, utbildningsdagpenning och vuxenut-
bildningsstöd. 

En i Finland bosatt person fortsätter i regel 
att omfattas av ovan nämnda bosättningsba-
serade förmåner om hans eller hennes vistel-
se utomlands beräknas pågå högst ett år. Om 
vistelsen utomlands kommer att pågå över ett 
år, kan personer som hör till vissa grupper 
ansöka om att omfattas av den finländska bo-
sättningsbaserade sociala tryggheten. Till 
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dessa grupper hör bl.a. studerande på heltid 
och de som utför vetenskapligt forskningsar-
bete. Konstnärer som arbetar på stipendium 
hör inte till dessa grupper, så de kan arbeta 
utomlands med stöd av stipendium högst ett 
år för att fortsätta att omfattas av den fin-
ländska bosättningsbaserade sociala trygghe-
ten. 
 
 
2.2. Bedömning av nuläget 

Personer som bedriver konstnärlig verk-
samhet eller vetenskaplig forskning med stöd 
av stipendium befinner sig i en sämre ställ-
ning än resten av befolkningen när det gäller 
ordnandet av social trygghet. Den bristfälliga 
lagstiftningen som kan tolkas på olika sätt 
innebär att en del av dem som arbetar på sti-
pendium endast omfattas av det lagstadgade 
minimiskyddet när det gäller kort- och lång-
varig sjukdom, graviditet, ålderdom och fa-
miljepensionsskydd. Eftersom deras arbete 
måste betraktas som viktigt för samhället kan 
situationen inte anses vara tillfredsställande. 

Också inom samma vetenskapliga forsk-
ningsgrupp kan det finnas forskare som be-
finner sig i mycket olika ställning vad gäller 
den sociala tryggheten. En del av de forskare 
som ingår i gruppen kan stå i arbetsavtals- el-
ler tjänsteförhållande och omfattas av den 
lagstadgade inkomstrelaterade sociala trygg-
heten medan en del av forskarna i gruppen 
kan omfattas av social trygghet på minimini-
vå därför att de arbetar på stipendium, fast 
forskarna i gruppen i övrigt befinner sig i 
samma slags forskarställning. 

När det gäller stipendiaters pensionsskydd 
har det betraktats som en brist att stipendiater 
i allmänhet inte intjänar lagstadgad arbets- 
eller företagarpension under tiden för arbete 
på stipendium, eftersom arbete på stipendium 
ofta inte uppfyller det krav på förvärvsarbete 
som utgör villkor för att man ska omfattas av 
den lagstadgade arbetspensionsförsäkringen. 
När förhållandets juridiska karaktär definie-
ras uppfylls inte kännetecknen på arbetsav-
talsförhållande och företagarverksamhet. Om 
en person under sin karriär utöver stipendie-
perioderna inte alls har stått i arbetsavtalsför-
hållande eller har endast en kort tid av sådant 
arbete eller inte har idkat pensionsförsäkrad 

företagarverksamhet, blir hans eller hennes 
pensionsskydd beroende av enbart folkpen-
sion. Då har han eller hon inte heller rätt till 
pensionsskydd enligt lagen om pensionser-
sättning som skall betalas av statens medel 
för tiden för vård av barn under tre år eller 
för tiden för studier. 

Ett problem med pensionsskyddet enligt 
statens konstnärsstipendier måste anses vara 
att inkomstrelaterad pension som är bunden 
till arbetsstipendieinkomsten inte alls intjänas 
av statens konstnärsstipendier för kortare tid 
än fem år. 

De som arbetar på stipendium omfattas inte 
av den lagstadgade arbetsolycksfallsförsäk-
ringen och de har inte heller möjlighet att 
teckna frivillig arbetsolycksfallsförsäkring 
enligt OlyFL eller OFLAL. Även arbete på 
stipendium kan emellertid vara förenat med 
risk för olycksfall och yrkessjukdomar. 

När det gäller dagpenningsförmåner enligt 
SFL och Folkpensionsanstaltens rehabiliter-
ingspenning är problemet det att när den ar-
betsinkomst som ligger till grund för dag-
penningen för en person som arbetat på sti-
pendium bestäms beaktas inte alls skattefria 
stipendier. Av denna orsak kan den inkomst 
som ligger till grund för stipendiaters sjuk-
dagpenning och rehabiliteringspenning också 
stanna under årsinkomstgränsen 1 153 euro, 
varvid sjukdagpenning inte betalas för de 55 
första dagarna av arbetsoförmåga och även 
efter detta betalas endast minimibeloppet. 
Även när det gäller andra dagpenningsför-
måner enligt SFL kan skyddet för den som 
arbetar på stipendium stanna på miniminivån. 

Inom utkomstskyddet för arbetslösa har det 
betraktats som en brist att stipendiater i all-
mänhet kan få endast behovsprövat arbets-
marknadsstöd, eftersom de intjänar varken 
löntagares eller företagares eller lantbruksfö-
retagares arbetsvillkor på grund av stipendie-
arbetet. När det gäller stipendiater och även 
mera allmänt vetenskaps- och konstutövare 
har det förekommit problem med att tillämpa 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa i situa-
tioner där förhållandena för den som ansöker 
om en arbetslöshetsförmån förändras t.ex. 
när stipendieperioden går ut. Problemen har 
gällt bibehållandet av arbetsvillkor som in-
tjänats på grund av tidigare lönearbete samt i 
synnerhet bedömning av när den vetenskap-
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liga eller konstnärliga verksamheten har 
upphört. I UAL 2 kap. 5 § föreskrivs förutom 
om egentlig företagsverksamhet, m.a.o. eko-
nomisk verksamhet som bedrivs i bolagsform 
eller som yrkesutövare, även om eget arbete. 
Begreppsmässigt jämställs eget arbete med 
företagsverksamhet i det avseendet att det i 
princip utförs utan den ledning och övervak-
ning som avses i arbetsavtalslagen. Å andra 
sidan utgörs eget arbete av mycket varieran-
de självständigt vetenskapligt eller konstnär-
ligt arbete vars syfte inte är direkt ekonomisk 
vinning. Sålunda är det problematiskt att till-
lämpa den risk som hänför sig till företags-
verksamhet när eget arbete upphör. 

Eftersom inkomstrelaterat pensionsskydd 
och inkomstrelaterade sjukdagpenningsför-
måner för närvarande inte tillväxer av skatte-
fria stipendier, tas det inte heller ut pensions-
försäkringsavgifter och sjukförsäkringspre-
mier på dem. Stipendiater betalar inte heller 
arbetslöshetsförsäkrings- eller olycksfallsför-
säkringspremier på stipendiet. 

När det gäller den finska lagstiftningen om 
bosättningsbaserad trygghet har det betrak-
tats som en brist för konstnärers del att de 
inte kan omfattas av skyddet om de arbetar 
utomlands över ett år. 
 
 
 
3.  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

Strävan med propositionen är att klarlägga 
och förbättra rätten till inkomstrelaterad pen-
sionsskydd och skydd mot olycksfall i arbetet 
samt till dagpenningsförmåner enligt SFL 
och till Folkpensionsanstaltens rehabiliter-
ingspenning för konstnärer och forskare som 
är bosatta i Finland och som arbetar på sti-
pendium som beviljats från Finland. 

Enligt propositionen börjar stipendiater 
omfattas av bättre social trygghet än för när-
varande. För att detta skydd ska kunna ord-
nas ska stipendiater betala försäkringsavgif-
ter och försäkringspremier på samma sätt 
som andra försäkrade. På grundval av den 
LFöPL-årsinkomst som fastställts för dem 
betalar de försäkringsavgifter och försäk-
ringspremier för arbetspensionsskydd och 
skydd mot olycksfall i arbetet samt sjukför-

säkringens dagpennings- och sjukvårdspre-
mier. Dessutom ska de betala LFöPL-
grupplivförsäkringsavgift och eventuellt ock-
så försäkringspremie för OFLA-
olycksfallsskydd under fritiden. För att det 
stipendiebelopp som stipendiaterna har till 
sitt förfogande inte ska minska på grund av 
ovan avsedda försäkringsavgifter och försäk-
ringspremier, är utgångspunkten i proposi-
tionen att den övre gränsen för skattefritt sti-
pendium i 82 § i inkomstskattelagen höjs. 
Denna övre gräns höjs genom att beloppet av 
statens ettåriga konstnärsstipendium höjs i 
statsbudgeten under undervisningsministeri-
ets anslagsmoment som gäller statens konst-
närsstipendier. Det är motiverat att höja den 
övre gränsen för skattefritt stipendium också 
därför att de som arbetar på arbetar på skatte-
fritt stipendium inte alls kan dra av dessa för-
säkringsavgifter och försäkringspremier i be-
skattningen, om de inte har beskattningsbar 
förvärvsinkomst det år som stipendiet bevil-
jats. 

För att förbättra stipendiaternas sociala 
trygghet kommer också medlemmarna i De-
legationen för stiftelser och fonder rf sanno-
likt att bevilja större stipendier än nu så att 
stipendiaterna kan täcka de utgifter som för-
säkringsavgifterna och försäkringspremierna 
medför. Antalet stipendier som beviljas kan 
emellertid samtidigt minska. Stipendiaterna 
kommer att ta med försäkringsavgifterna och 
försäkringspremierna i kostnadsberäkningar-
na i sina stipendieansökningar. Också detta 
torde ha en förhöjande inverkan på de sti-
pendier som beviljas. 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt är 
den enda av de existerande pensionsanstal-
terna som centralt verkställer såväl lagstadgat 
pensionsskydd som obligatoriskt skydd mot 
olycksfall i arbetet och även sköter de försäk-
ringar som gäller dem och tar ur försäkrings-
avgifter och försäkringspremier. Genom att 
bestämmelser om arbetspensions- och 
olycksfallsskydd för stipendiater tas in i de 
lagar som gäller lantbruksföretagare, kon-
centreras verkställigheten av arbetspensions-
skyddet och skyddet mot olycksfall i arbetet 
för stipendiater till Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt. Vid verkställigheten av ar-
betspensions- och olycksfallsskyddet för sti-
pendiater kan anstalten utnyttja de data- och 
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andra system som den redan använder och 
med vilkas hjälp den sköter lantbruksföreta-
garnas arbetspensions- och olycksfallsförsäk-
ringar. Detta sparar på kostnaderna för inrät-
tandet och administrationen av den inkomst-
relaterade sociala tryggheten för stipendiater. 
Dessa kostnader blir mindre än om det in-
komstrelaterade pensionsskyddet och skyd-
det mot olycksfall i arbetet för stipendiater 
skulle skötas utspritt i den privata sektorns 
pensionsanstalter och försäkringsbolag eller i 
Statskontoret. Med stöd av det som anförts 
ovan föreslås i propositionen att Lantbruks-
företagarnas pensionsanstalt börjar verkställa 
det inkomstrelaterade pensionsskyddet och 
skyddet mot olycksfall i arbetet för stipendia-
ter och att det föreskrivs om ovan nämnda 
skydd i LFöPL och OFLAL genom att till 
dem fogas nödvändiga bestämmelser om in-
komstrelaterat pensionsskydd och olycks-
fallsskydd för stipendiater. Stipendiater ska 
ändå inte betraktas som företagare och sti-
pendiearbete ska inte betraktas som företags-
verksamhet när LFöPL och OFLAL tilläm-
pas. 
 
 
Pensionsskydd 

I denna proposition föreslås att bestämmel-
ser om inkomstrelaterad pensionsskydd och 
rehabiliteringsförmåner för stipendiater som 
är bosatta i Finland tas in i LFöPL. När 
LFöPL tillämpas ska stipendiater ändå inte 
betraktas som företagare och stipendiearbete 
inte som företagarverksamhet. 

Enligt förslaget avses i LFöPL med stipen-
diat en i Finland bosatt person som utan att 
stå i anställningsförhållande till den som be-
viljat stipendiet bedriver vetenskaplig forsk-
ning eller konstnärlig verksamhet i Finland 
med stöd av ett stipendium som beviljats ho-
nom eller henne personligen från Finland. 
Detsamma gäller en person som på motsva-
rande sätt utan att stå i anställningsförhållan-
de arbetar i en forskar- eller konstnärsgrupp 
som beviljats stipendium. Som en ovan av-
sedd stipendiat betraktas också en person 
som medan han eller hon står i anställnings-
förhållande eller bedriver företagarverksam-
het får stipendium för forskning eller konst-
närlig verksamhet som bedrivs separat från 

anställningsförhållandet eller företagarverk-
samheten. 

LFöPL-stipendiat kan således vara endast 
en sådan person vars stipendiearbete sker se-
parat från arbete som utförs i arbetsavtals- el-
ler tjänsteförhållande eller i form av företa-
garverksamhet. En stipendiat kan dock vid 
sidan av sitt arbete på stipendiet ha ett sådant 
arbete som han eller hon utför i arbetsavtals- 
eller tjänsteförhållande eller i egenskap av 
företagare. Då omfattas han eller hon i egen-
skap av stipendiat av LFöPL:s tillämpnings-
område och som arbetstagare eller företagare 
av tillämpningsområdet för den andra arbets-
pensionslag som kommer i fråga. 

I den föreslagna definitionen på stipendiat 
är en förutsättning att stipendiaten bor i Fin-
land. Bosättning i Finland förutsätts emeller-
tid inte om stipendiaten bor i ett EU- eller 
EES-land eller i Schweiz. Om stipendiaten 
inte bor i Finland eller på honom eller henne 
inte tillämpas finsk lagstiftning på basis av 
bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i 
EG:s förordning om social trygghet eller en 
överenskommelse om social trygghet, stan-
nar arbetet på stipendiet utanför tillämp-
ningsområdet för LFöPL. Stipendiatens bo-
sättning i Finland bestäms enligt samma 
grunder som i lagen om tillämpning av lag-
stiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet. 

Under vissa förutsättningar kan arbete som 
utförs av en stipendiat och som ska försäkras 
äga rum utomlands i stället för i Finland från 
och med den tidpunkt då försäkringsskyldig-
heten inträder. Så är fallet om ett stipendium 
som erhållits från Finland uttryckligen har 
beviljats för vetenskapligt eller konstnärligt 
arbete som utförs utomlands. Bestämmelser-
na om lagval i EG:s förordning om social 
trygghet och överenskommelserna om social 
trygghet är dock i sista hand avgörande, om 
arbetet äger rum i ett EU- eller EES-land, 
Schweiz eller ett land med vilket Finland har 
en överenskommelse om social trygghet. 

En stipendiat som är bosatt i Finland ska 
vara skyldig att försäkra sig i Lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt när han eller hon har 
beviljats ett stipendium från Finland med 
stöd av vilket han eller hon arbetar i Finland 
fyra månader utan avbrott och stipendiet om-
vandlat till årlig arbetsinkomst är minst lika 



 RP 92/2008 rd 
  

 

21

stort som den nedre gränsen i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare, som är 3 093,33 
euro enligt 2008 års nivå. Detta gäller också 
en stipendiat som arbetar i en forskar- eller 
konstnärsgrupp, om stipendiatens andel av ett 
stipendium som beviljats gruppen uppfyller 
ovan nämnda villkor. 

Försäkringsskyldighet för stipendiaten 
uppkommer särskilt på grund av varje sådant 
stipendium som uppfyller villkoren för för-
säkringsskyldighet när det gäller arbetsperio-
den och när stipendiet omvandlas till LFöPL-
årsarbetsinkomst. På grund av varje sådant 
stipendium bildas en egen LFöPL-försäkring 
för bestämd tid som tecknas för stipendiear-
betsperioden. Om det av stipendiebeslutet el-
ler en annan utredning som pensionsanstalten 
har fått inte framgår för vilken arbetsperiod 
stipendiet har beviljats, betraktas den tid som 
stipendiaten uppgett som arbetsperiod. Arbe-
tet på stipendiet kan dock anses ha börjat ti-
digast från och med beslutet om beviljande 
av stipendiet. 

Stipendiaten ska teckna LFöPL-försäkring 
inom tre månader från det att arbetet på sti-
pendiet inleddes. När försäkringen tecknas 
ska stipendiaten visa upp beslutet om bevil-
jande av stipendiet för pensionsanstalten och 
av det ska framgå beloppet av det stipendium 
som beviljats stipendiaten. Om beloppet av 
det beviljade stipendiet inte framgår av sti-
pendiebeslutet, ska stipendiaten utöver sti-
pendiebeslutet visa upp någon annan utred-
ning, av vilken stipendiebeloppet framgår. I 
det fallet att pensionsanstalten på grund av 
den underrättelseskyldighet som föreslås för 
stipendiater får tillräckliga uppgifter om be-
loppet av det stipendium som beviljats sti-
pendiaten och om hur länge arbetet på sti-
pendiet pågår för att fastställa försäkringen, 
behöver stipendiaten inte visa upp stipendie-
beslutet när försäkringen tecknas. 

Den LFöPL-försäkring som fastställts för 
en stipendiat kan avbrytas på ansökan om 
stipendiaten, om hans eller hennes arbete på 
stipendiet avbryts för minst fyra månader på 
grund av sjukdom, rehabilitering, barnaföd-
sel, vård av ett barn under tre år, värnplikt, 
civiltjänstgöring eller av någon annan orsak 
som kan jämföras med dessa och stipendiaten 
har underrättat även den som beviljat stipen-
diet om detta avbrott i arbetet. Sedan avbrot-

tet tagit slut fortsätter försäkringen på stipen-
diatens ansökan att gälla för den återstående, 
minst fyra månader långa arbetsperioden en-
ligt försäkringsbeslutet. 

En LFöPL-försäkring som fastställts för en 
stipendiat kan upphöra att gälla tidigare än 
den slutdag som antecknats för försäkringen, 
om stipendiaten har upphört att arbeta på sti-
pendiet före slutdagen. En stipendiats gällan-
de LFöPL-försäkring upphör ändå inte att 
gälla om stipendiaten beger sig utomlands för 
att arbete med stöd av ett stipendium som re-
dan beaktats i LFöPL-försäkringen och den 
finska lagstiftningen om social trygghet fort-
farande tillämpas på honom eller henne un-
der utlandsvistelsen med stöd av lagen om 
tillämpning av lagstiftningen om bosätt-
ningsbaserad social trygghet. Om stipendia-
ten emellertid under försäkringens giltighets-
tid beger sig till ett EU- eller EES-land eller 
ett land med vilket Finland har en överens-
kommelse om social trygghet för att arbeta, 
avgörs LFöPL-försäkringens fortsatta giltig-
hetstid med stöd av bestämmelserna i EG:s 
lagstiftning om social trygghet eller en över-
enskommelse om social trygghet. 

Om en stipendiat försummar sin skyldighet 
teckna försäkring enligt LFöPL, kan Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt tvångsför-
säkra honom eller henne retroaktivt för det 
pågående kalenderåret och det närmast före-
gående kalenderåret. Av stipendiater tas dock 
inte ut förhöjning på grund av försummelse. 

För tillsynen över att stipendiaterna fullgör 
sin försäkringsskyldighet ska de som beviljar 
stipendier skriftligen meddela Lantbruksföre-
tagarnas pensionsanstalt när de har beviljat 
en stipendiat ett stipendium som uppgår till 
minst 1 031,11 euro enligt 2008 års nivå för 
en arbetsperiod av minst fyra månader. I 
denna anmälan ska nämnas stipendiatens 
namn, personbeteckning, beloppet av det be-
viljade stipendiet och ändamålet med det 
samt uppgift om det i stipendiet ingår en an-
del som är avsedd för att täcka material- och 
andra kostnader, samt stipendiearbetsperio-
den. Anmälan ska göras inom tre månader ef-
ter det att stipendiet har börjat betalas ut. 
Anmälan kan också göras i elektronisk form 
med iakttagande av vad som föreskrivs i la-
gen om elektronisk kommunikation i myn-
digheternas verksamhet (13/2003). Dessutom 
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har lantbruksföretagarnas pensionsanstalt rätt 
att av den som beviljats stipendiet på begäran 
få de uppgifter om stipendiet och om den an-
sökan som ligger till grund för det som är 
nödvändiga för avgörandet av ett ärende som 
är under behandling. 

Stipendiaters rätt till pension och rehabili-
teringsförmåner avgörs på samma sätt som i 
fråga om lantbruksföretagare. Också en sti-
pendiats pensionsskydd och rehabiliterings-
förmåner bestäms enligt den LFöPL-
årsarbetsinkomst som fastställts för honom 
eller henne på samma sätt som för lantbruks-
företagare. 

En stipendiats LFöPL-årsarbetsinkomst 
fastställs på så sätt att beloppet av det stipen-
dium som beviljats honom eller henne för ar-
bete divideras med antalet dagar som ingår i 
stipendiearbetsperioden och det erhållna 
penningbeloppet multipliceras med 360. Om 
en del av stipendiet har beviljats för att täcka 
material- och andra kostnader för arbetet, 
dras den andel som motsvarar kostnaderna av 
från stipendiet innan den årliga arbetsin-
komsten fastställs. 

Förslaget om att pensionsskyddet för sti-
pendiater ska ordnas enligt LFöPL innebär 
att de stipendiater som på grund av företa-
garverksamhet enligt FöPL är skyldiga att 
försäkra sig i enlighet med FöPL i fortsätt-
ningen inte kan inkludera stipendier som de 
beviljats för vetenskapligt eller konstnärligt 
arbete i sin FöPL-arbetsinkomst, utan i fort-
sättningen omfattas de av LFöPL:s tillämp-
ningsområde när det gäller sådana stipendier 
som avses ovan. Således är de stipendiater 
som avses ovan försäkringsskyldiga i enlig-
het med FöPL för arbetsinkomst av sin före-
tagarverksamhet enligt FöPL och försäk-
ringsskyldiga i enlighet med LFöPL för ett 
stipendium som de erhållit. Förslaget innebär 
också det att t.ex. en sådan stipendiat som vid 
sidan av arbetet på stipendiet utför arbete 
som omfattas av ArPL i anställningsförhål-
lande och vars arbetsgivare än någon annan 
än den som beviljat stipendiet, omfattas av 
ArPl på grundval av anställningsförhållan-
dets och av LFöPL på grundval av arbetet på 
stipendiet. 

De ändringar som föreslås i pensionsskyd-
det för stipendiater gäller stipendier som be-
viljats efter det att ändringarna trätt i kraft. 

Dessutom ska de också gälla stipendier som 
beviljats före lagens ikraftträdande till den 
del som arbetet på stipendiet äger rum efter 
det att ändringarna trätt i kraft och villkoren 
för försäkringsskyldighet i övrigt är uppfyll-
da och stipendiaten själv vill teckna LFöPL-
försäkring på grundval av sådant arbete. Då 
ska försäkringen tecknas inom sex månader 
efter lagens ikraftträdande eller, om arbetet 
inleds efter ikraftträdandet, inom sex måna-
der efter det att arbetet har inletts. Om sti-
pendiaten inte tecknar försäkring inom den 
tid som avses ovan blir han eller hon helt och 
hållet utanför de föreslagna ändringarna i den 
sociala tryggheten för arbete på ett stipendi-
um som beviljats före lagens ikraftträdande. 
Statens konstnärsstipendier för fem år och 
längre tid som har beviljats före ikraftträdan-
det av de föreslagna ändringarna och till vil-
ka redan hänför sig ett särskilt pensionsskydd 
enligt gällande bestämmelser berörs inte hel-
ler av de föreslagna ändringarna. 

Det föreslås att finansieringen av LFöPL-
pensionsskyddet för stipendiater hålls isär 
från finansieringen av pensionsskyddet för 
lantbruksföretagare. I detta syfte föreslås i 
LFöPL egna bestämmelser om ansvarsför-
delningen i fråga om stipendiaters pensions-
skydd och andra förmåner och social- och 
hälsovårdsministeriet föreslås fastställa egna 
grunder för försäkringsavgiften för stipendia-
ter. I finansieringen av LFöPL-
pensionsskyddet för stipendiater deltar sti-
pendiaterna själva och staten på samma sätt 
som i fråga om pensionsskyddet för lant-
bruksföretagare. Stipendiaterna betalar 
LFöPL-försäkringsavgift på grund av den 
fastställda LFöPL-årsarbetsinkomsten. Efter-
som de stipendier som beviljas är rätt små, 
blir stipendiaters LFöPL-försäkringsavgift i 
praktiken ungefär hälften av den genomsnitt-
liga ArPL-försäkringsavgiften. 
 
 
 
Grupplivförsäkringsskydd 

Det föreslås att grupplivförsäkringsskydd 
ordnas för stipendiater genom att bestämmel-
ser om saken tas in i LFöPL. En LFöPL-
försäkrad stipendiat börjar direkt omfattas av 
grupplivförsäkringssystemet för lantbruksfö-
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retagare med stöd av lagen. Villkoren för 
grupplivförsäkringsskyddet bestäms på 
samma sätt som för LFöPL-försäkrade lant-
bruksföretagare. Härmed är villkoren som 
gäller rätt till ersättning och ersättningsbe-
loppet likadana för stipendiater som för lant-
bruksföretagare. Med beaktande av att lant-
bruksföretagare ändå löper större risk för 
olycksfall fastställer social- och hälsovårds-
ministeriet ändå på ansökan av Lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt den grupplivför-
säkringsavgift som tas ut i form av en årlig 
fast avgift och beräkningsgrunderna för den 
särskilt för lantbruksföretagarna och för sti-
pendiaterna. Grupplivförsäkringsavgiften för 
stipendiater bestäms på samma sätt som av-
giften för lantbruksföretagare så att det sam-
manlagda beloppet av försäkringsavgifterna 
täcker två tredjedelar av utgifterna för ersätt-
ningarna enligt grupplivförsäkringen och sta-
ten deltar i kostnaderna för grupplivförsäk-
ringsskyddet för stipendiater med högst en 
tredjedel. 
 
 
Olycksfallsskydd 

Bestämmelser om det lagstadgade olycks-
fallsförsäkringssystemet för stipendiater fö-
reslås i OFLAL. En stipendiat som omfattas 
av LFöPL-försäkring omfattas direkt med 
stöd av lagen av det lagstadgade OFLA-
skyddet mot olyckfall i arbetet. Stipendiaters 
ersättningar för arbetsskador och verkställig-
heten av ersättningarna bestäms på samma 
sätt som för lantbruksföretagare. Till OFLAL 
fogas dock bestämmelser om vilka situatio-
ner som för stipendiaters del betraktas som 
olycksfall i arbetet som ersätts enligt 
OFLAL. Som olycksfall i arbetet för en sti-
pendiat betraktas ett olycksfall som har drab-
bat honom eller henne medan han eller hon 
utfört forskningsarbete eller utövat konst. 
Dessutom betraktas som olycksfall i arbetet 
för stipendiater, på samma sätt som för ar-
betstagare, olycksfall som inträffar under vis-
sa förhållanden som härflyter av arbetet. Med 
dessa förhållanden avses olycksfallssituatio-
ner som inte inträffar när man utför det 
egentliga stipendiearbetet men som har ett 
mycket nära samband med stipendiearbetet, 
t.ex. olycksfall som inträffar på arbetsplatsen 

eller på ett område i anslutning till arbets-
platsen eller under en arbetsresa. 

I de fall där stipendiatens LFöPL-
försäkring i enlighet med vad som föreslås i 
propositionen fortsätter att gälla under tiden 
för utlandsarbete, fortsätter också stipendia-
tens OFLA-försäkring att gälla under samma 
tid. 

Som en lantbruksföretagares årsarbetsför-
tjänst betraktas hans eller hennes LFöPL-
arbetsinkomst vid den tidpunkt arbetsskadan 
inträffade. På motsvarande sätt betraktas som 
en stipendiats årsarbetsförtjänst den LFöPL-
arbetsinkomst som fastställts för honom eller 
henne av stipendiatarbetet vid den tidpunkt 
arbetsskadan inträffade. Stipendiaters OFLA-
dagpenning och -pension bestäms på samma 
sätt som för lantbruksföretagare. Dagpen-
ningen är 1/360 av FLöPL-arbetsinkomsten 
och olycksfallspensionen högst 85 % av 
FLöPL-arbetsinkomsten vid den tidpunkt ar-
betsskadan inträffade. Om en lantbruksföre-
tagare vid sidan av sin lantbruksföretagar-
verksamhet har arbetat i ett anställningsför-
hållande eller som företagare försäkrad enligt 
LFöPL, beaktas arbetsinkomsten av nämnda 
verksamhet i ersättningarna för inkomstbort-
fall på det sätt som bestäms i OlyFL 16 a, 28 
och 28 a §. Enligt förslaget ska förfarandet 
vara detsamma även i fråga om stipendiater. 
På stipendiater tillämpas också den bestäm-
melse om minimiårsarbetsförtjänst som avses 
i OlyFL 28 § 6 mom. Dessutom, om stipen-
diaten drabbas av ett olycksfall i sitt anställ-
ningsförhållande, beaktas i årsarbetsförtjäns-
ten för hans eller hennes ersättning enligt 
OlyFL även stipendiatens OFLA-försäkrade 
arbete jämte LFöPL-årsarbetsinkomst. 

På grund av de gränsdragningssvårigheter 
som hänför sig till stipendiaters arbetstid och 
fritid föreslås i propositionen att LFöPL-
försäkrade stipendiater på samma sätt som 
lantbruksföretagare ska ha möjlighet att 
teckna försäkring för fritiden enligt OFLAL. 
Försäkringen är frivillig och den börjar gälla 
tidigast från och med dagen för ansökan. 

Det föreslås att ordnandet av skydd mot 
olycksfall i arbetet för stipendiater finansie-
ras som en del av olycksfallsförsäkringssy-
stemet för lantbruksföretagare. För närvaran-
de är lantbruksföretagares försäkringspre-
mieandel 31,8 % av totalkostnaderna och 
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försäkringspremien för lantbruksföretagare 
bestäms så att försäkringspremieinkomsterna 
räcker till för att betala ovan nämnda andel. 
Lantbruksföretagarna beräknas löpa väsent-
ligt högre risk för olycksfall och yrkessjuk-
domar än de stipendiater som bedriver veten-
skaplig forskning och vetenskaplig verksam-
het och som föreslås börja omfattas av lagen. 
På grund av karaktären av stipendiaternas ar-
bete är det inte ändamålsenligt att de system 
med nedsättning av försäkringspremien som 
gäller lantbruksföretagare utsträcks till dem. 
Detta och stipendiaternas lägre risk för 
olycksfall och yrkessjukdomar föreslås dock 
beaktas i bestämningsgrunderna för OFLA-
försäkringspremien. Detta genomförs så att 
stipendiaters försäkringspremie är 0,5 gånger 
det fulla beloppet av lantbruksföretagares 
försäkringspremie. 

För arbetstagare och lantbruksföretagare 
reserveras 1,75 % av totalkostnaderna för 
olycksfallsförsäkringssystemen för främjade 
av arbetarskyddet för dem. Avsikten är att 
det även för stipendiater ska ordnas verk-
samhet enligt OFLAL som främjar arbetar-
skyddet, t.ex. forskning, utbildning och in-
formation som gäller utveckling av arbets-
förhållandena. 
 
 
Sjukförsäkringslagens dagpenningar och 
Folkpensionsanstaltens rehabiliteringspen-
ning 

I propositionen föreslås att den för stipen-
diater fastställda LFöPL-årsarbetsinkomsten 
används som grund för deras inkomstrelate-
rade dagpenningsförmåner enligt SFL och 
Folkpensionsanstaltens rehabiliteringspen-
ning på samma sätt som för lantbruksföreta-
gare. Också sjukdagpenningens självrisktid 
ska vara lika lång som för lantbruksföretaga-
re. Också sjukförsäkringens dagpennings-
premie och sjukvårdspremie bestäms på 
samma sätt för stipendiater som för lant-
bruksföretagare. 

De ändringsförslag som gäller fastställan-
det av stipendiaters dagpenning och sjukför-
säkringspremierna förutsätter ändringar i 
SFL och lagen om Folkpensionsanstaltens 
rehabiliteringsförmåner och rehabiliterings-
penningsförmåner. 

Utkomstskydd för arbetslösa 

I propositionen föreslås att det i UAL intas 
en bestämmelse som gäller stipendiater och 
som lättar upp behovsprövningen av arbets-
marknadsstöd. I den sägs att en stipendiat 
som före arbetslöshetens början på grund av 
sitt arbete på stipendium har varit försäkrad i 
enlighet med lagen om pension för lantbruks-
företagare sammanlagt minst 24 månader 
under de föregående 48 månaderna har rätt 
till arbetsmarknadsstöd utan prövning för de 
130 första arbetslöshetsdagarna. Nämnda 130 
dagar börjar räknas från början då stipendia-
ten uppfyller ovan nämnda försäkringsvillkor 
på nytt. 

Samtidigt föreslås att UAL ses över så att 
LFöPL-försäkringsskyldiga stipendiater inte 
betraktas som sådana företagare som avses i 
lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Detta 
bidrar till att klarlägga hur lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa ska tillämpas på 
stipendiater. Stipendiater ska emellertid inte 
heller i fortsättningen vara skyldiga att betala 
arbetslöshetsförsäkringspremier. 

Det föreslås att UAL:s bestämmelser om 
arbetskraftspolitiska förutsättningar ändras så 
att i bestämmelserna om upphörande med 
verksamhet särskiljs egentlig företagsverk-
samhet och eget arbete från varandra. Be-
dömningen av huruvida någon är sysselsatt 
lättas upp när det gäller eget arbete. Dessut-
om preciseras bestämmelserna om frånvaro 
från arbetsmarknaden så att arbetsstipendie-
period är en godtagbar orsak till frånvaro 
från arbetsmarknaden. Efter ändringen behö-
ver arbetskraftsmyndigheten, Folkpensions-
anstalten och arbetslöshetskassan inte längre 
utreda omfattningen av stipendiatens arbete 
och sysselsättning i efterhand. 
 
Att omfattas av den finska lagstiftningen om 
social trygghet 

Det föreslås att lagen om tillämpning av 
lagstiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet ändras så att stipendiater som är för-
säkringsskyldiga i enlighet med LFöPL på 
samma sätt som studerande och forskare ska 
ha möjlighet att fortsätta att omfattas av den 
finska lagstiftningen om social trygghet un-
der arbete utomlands som pågår i tio år. Sam-
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tidigt ses nämnda lag över så att LFöPL-
försäkringsskyldiga stipendiater inte betrak-
tas som företagare när lagen tillämpas. 

Av bestämmelserna om lagval i EG:s för-
ordning om social trygghet eller en överens-
kommelse om social trygghet kan dock följa 
att den finska lagstiftningen om social trygg-
het inte kan tillämpas ovan nämnda tio år på 
en stipendiat som beger sig till ett EU- eller 
EES-land eller ett land med vilket Finland 
har en överenskommelse om social trygghet 
för att arbeta. 
 
 
4.  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1. Ekonomiska konsekvenser 

Det finns ingen heltäckande statistik till-
gänglig över stipendiater. Konsekvenserna 
har bedömts utgående från skattestyrelsens 
registeruppgifter samt uppgifter som erhållits 
från undervisningsministeriet och Delegatio-
nen för stiftelser och fonder. 

De stiftelser och fonder som hör till Dele-
gationen för stiftelser och fonder beviljar var-
je år uppskattningsvis 15 000–16 000 stipen-
dier. Alla stipendier är emellertid inte arbets-
stipendier och således inte stipendier som ska 
försäkras. Antalet helårs- samt halvårsstipen-
diater uppskattas till 1500–1600 i vardera ka-
tegorin. Dessutom finns det ungefär 570 mot-
tagare av statens konstnärsstipendium samt 
drygt 1000 mottagare av biblioteks- och vis-
ningsstipendier. Det sammanlagda beloppet 
av stipendier som ska försäkras uppskattas 
till ungefär 70 miljoner euro 2009. 

På kort sikt uppstår kostnadseffekter av 
ordnandet av olycksfallsförsäkring för sti-
pendiater, sjukförsäkringens dagpenningar, 
sjukdagpenningens förkortade självrisktid 
samt från och med 2011 av kostnaderna för 
utkomstskyddet för arbetslösa. De mest bety-
dande kostnaderna uppstår av ordnandet av 
pensionsförsäkring, som på lång sikt också 
ökar statens kostnader. 

Kostnaderna för olycksfalls- och grupplivs-
försäkringen uppskattas till 2,6 miljoner euro 
2009, varav 0,6 miljoner euro orsakas av för-
valtningskostnader. Under de följande åren 
sjunker förvaltningskostnaderna till ungefär 
0,2 miljoner euro. Sjukförsäkringen förkorta-

de självrisktid ökar utgifterna med uppskatt-
ningsvis 0,3 miljoner euro, varav förvalt-
ningskostnadernas andel är 0,1 miljoner euro 
2009. Dessa förorsakar merkostnader på upp-
skattningsvis sammanlagt 1,6 miljoner euro 
för staten. Förutom stipendiaterna och staten 
deltar även löntagarna, företagarna, lant-
bruksföretagarna och arbetsgivarna i finansi-
eringen. 

Också sjukförsäkringens dagpenningsutgif-
ter ökar med ungefär 1 miljoner euro från 
och med 2009. Dessa utgifter finansieras för-
utom med stipendiaternas försäkringspremier 
dessutom med löntagarnas, företagarnas samt 
arbetsgivarnas försäkringspremier. Av ök-
ningen av olycksfallsförsäkringens och sjuk-
försäkringens dagpenningsutgifter uppskattas 
arbetsgivarna finansiera 0,7 miljoner euro 
samt löntagarna, företagarna och lantbruksfö-
retagarna sammanlagt 0,3 miljoner euro. 

När det gäller utkomstskyddet för arbetslö-
sa blir kostnaderna för staten ungefär 1 mil-
jon euro från och med 2011, då tiden 2 år 
som LFöPL-försäkrad uppnås. För LFöPL-
pensionssystemets del beräknas inkomsterna 
av stipendiaternas försäkringsavgifter och 
avkastningen av placeringarna täcka pen-
sionsutgifterna för stipendiater under cirka 
50 års tid.  För LFöPL-pensionsförsäkringens 
del behövs ungefär 30 miljoner euro i statlig 
finansiering kring 2088, då den årliga av-
kastningen av den fond dit pensionsavgifter-
na samlas beräknas till 4 %. 

I och med reformen ska stipendiaterna be-
tala lagstadgade försäkringsavgifter och för-
säkringspremier av sina arbetsstipendier. 
Dessa försäkringsavgifter och försäkrings-
premier är lantbruksföretagares arbetspen-
sionsförsäkringsavgift, sjukförsäkringens 
dagpenningspremie och sjukvårdspremie 
samt olycksfallsförsäkringspremie och 
grupplivförsäkringsavgift. Avgifterna och 
premierna utgör sammanlagt ungefär 14 % 
av de stipendier som beviljas. För att det sti-
pendiebelopp som stipendiaterna får behålla 
inte ska minska borde stipendierna höjas med 
motsvarande belopp. Av denna anledning 
konstateras i regeringens proposition om 
statsbudgeten för 2009 i motiveringen till 
förklaringen för moment 29.80.51 (Stipendi-
er åt konstnärer, författare och översättare) 
inom undervisningsministeriets förvaltnings-
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område att storleken på konstnärsstipendiet 
är 1 525 euro i månaden (18 300 euro om 
året) från och med ingången av 2009 och däri 
ingår konstnärens avgift för finansieringen av 
social trygghet enligt LFöPL. Storleken på 
statens långvariga konstnärsstipendier och de 
femåriga statliga konstnärsstipendier vilka är 
förenade med social trygghet enligt lagen om 
konstnärsprofessurer och om statens konst-
närsstipendier är från och med ingången av 
2009 1 343,20 euro i månaden. Ovan nämnda 
stipendier justeras enligt justeringarna av lö-
nerna för statstjänstemän genom beslut av 
undervisningsministeriets beslut. Samtidigt 
föreslås under ovan nämnda moment ett 
tillägg på 1,1 miljoner euro med anledning av 
att stipendierna förenas med social trygghet 
enligt LFöPL. 
 
 
4.2. Organisatoriska konsekvenser 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
verkställer för närvarande lantbruksföreta-
garnas pensions- och grupplivförsäkringssys-
tem, olycksfallförsäkringssystem och dag-
penningsystem för sjukdomstidens självrisk-
tid. Att stipendiaterna tas med i dessa redan 
existerande förmånssystem antas inte medfö-
ra några betydande administrativa föränd-
ringar vid Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt. Avsikten är dock att inrätta en särskild 
delegation vid Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt för utveckling och uppföljning 
av ärenden som gäller stipendiaternas sociala 
trygghet. I den ska ingå representanter för de 
viktigaste stipendiat- och stipendiebeviljarin-
stanserna. 

För Folkpensionsanstalten innebär de före-
slagna lagändringarna inte några betydande 
administrativa förändringar och inte heller 
några stora förändringar i datasystemen för 
förmånerna. 

För skatteförvaltningen innebär de före-
slagna lagändringarna vissa förändringar i 
beskattningsförfarandet. De föreslagna änd-
ringarna föranleder dock inga stora föränd-
ringar i datasystemen. 

De instanser som beviljar stipendier blir i 
och med de föreslagna ändringarna skyldiga 
att underrätta Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt om sådana stipendier som kan 

vara av betydelse för stipendiaternas försäk-
ringsskyldighet. Detta medför något mera 
administrativt arbete för dem som beviljar 
stipendier. 
 
4.3. Konsekvenser för könen 

I de bestämmelser som föreslås i proposi-
tionen ingår inga skillnader med avseende på 
kön. I praktiken kan dock männen eller kvin-
norna dra mera nytta av en enskild bestäm-
melse än det andra könet. Av denna orsak har 
nedanstående granskning av de föreslagna 
bestämmelsernas konsekvenser för könen 
gjorts. 

Enligt propositionen börjar stipendiater 
som en ny grupp omfattas av lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare. Det finns ingen 
heltäckande statistik över stipendiater till-
gänglig, men antalet stipendiater som ska 
LFöPL-försäkras beräknas uppgå till 3 000 
personer om året. 

När man bedömer villkoren för att stipen-
diater ska omfattas av LFöPL-
pensionsskyddet måste man beakta hur jäm-
likt de nedre gränserna för stipendiearbetets 
längd och stipendiebeloppet berör kvinnor 
och män. Denna bedömning baserar sig på de 
stipendier som beviljats av Centralkommis-
sionen för konst och statens konstkommis-
sioner (ca 2000), Finlands Akademi för arbe-
te utomland (ca 200) och Suomen kulttuuri-
rahasto (över 2000) samt Helsingfors univer-
sitet (ca 200). Uppgifterna täcker största de-
len av de stipendier som beviljas om året i 
Finland. Merparten av stipendieuppgifter 
härstammar från ett år (2004/2005). 

Minimigränsen fyra månaders arbete för att 
omfattas av lagen uppnås alltid i fråga om de 
stipendier som Finlands Akademi beviljar för 
arbete utomlands. Stipendiet är alltid minst 
ett halvt år långt, kortare stipendier än så be-
viljas inte. Även de villkor som ställts för 
storleken på stipendiet, minst 1 031,11 euro 
och en minimiårsinkomst på 3 093,33 euro, 
uppfylls alltid i fråga om Finlands Akademis 
stipendier. 

Merparten av de stipendier som Helsing-
fors universitet beviljar är avsedda för över 
fyra månaders arbete. För de kvinnor som 
beviljats stipendium överskreds denna gräns i 
ungefär 90 % av fallen och för männen i un-
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gefär 80 % av fallen, dvs. något oftare för 
kvinnorna än för männen. Det kan förekom-
ma årliga variationer i skillnaden mellan män 
och kvinnor, eftersom antalet stipendier per 
år är jämförelsevis litet. Den föreslagna ned-
re gränsen för stipendiestorleken liksom även 
LFöPL-årsinkomstgränsen uppfylldes för alla 
stipendiater. Det kan inte urskiljas just några 
skillnader mellan könen när det gäller vilka 
som skulle omfattas av lagen. 

De stipendier som beviljas av Suomen kul-
tuurirahasto går inte att bedöma på grundval 
av arbetsperioden, eftersom de i allmänhet 
inte är bunden till någon viss arbetsperiod. 
Minimigränsen för stipendiestorleken upp-
nåddes lika ofta för kvinnor som för män och 
97 % av stipendiaterna uppnådde den. 
LFöPL:s årsinkomstgräns 3 093,33 euro upp-
nåddes av 77 % av kvinnorna och 78 % av 
männen. Ser man till stipendiestorleken finns 
det inga skillnader mellan könen beträffande 
vilka som skulle omfattas av lagen. 

Av samtliga stipendier som beviljades av 
Centralkommissionen för konst och statens 
konstkommissioner överskred ungefär en 
fjärdedel gränsen fyra månaders arbete. 
Gränsen överskreds lika ofta av kvinnorna 
som av männen (Centralkommissionen för 
konsts utredning 8.6.2006). Beträffande vill-
koren för stipendiestorleken kan man konsta-
tera att propositionens gränser i euro som 
gäller LFöPL är låga jämfört med om pen-
sionsskyddet för stipendiater skulle ordnas 
t.ex. enligt FöPL. De minimigränser gällande 
stipendiebeloppet och årsarbetsinkomsten 
som föreslås i propositionen gör att en större 
del av stipendiaterna börjar omfattas av ar-
betspensionsförsäkringen än om gränserna 
skulle följa minimigränserna i gällande 
FöPL. Skillnaderna mellan könen är ju mind-
re desto lägre minimigränserna för försäk-
ringsskyldigheten är. 

Ungefär en fjärdedel av alla stipendier som 
beviljas av Centralkommissionen för konst 
och statens konstkommissioner är statliga 
konstnärsstipendier. Antalet statliga konst-
närsstipendier har varit ungefär 500 per år. 
Eftersom de beviljas för en bestämd tid, 
minst ett halvt år, uppfylls kravet på fyra 
månaders längd alltid för deras del. Statens 
konstnärsstipendium uppgår för närvarande 
till 1 313,13 euro i månaden. Beloppet över-

stiger den gräns på 1 031,11 euro som före-
slagits för att stipendiater ska omfattas av ar-
betspensionsförsäkringen liksom gränsen 
3 093,33 för LFöPL-årsarbetsinkomsten. 

Beträffande de minimigränser som föresla-
gits som villkor för att stipendiater ska om-
fattas av LFöPL-försäkringen kan samman-
fattningsvis konstateras att de inte försätter 
kvinnor och män i olikvärdig ställning. Inga 
nämnvärda skillnader kan iakttas mellan kö-
nen. Både den gräns som gäller stipendiear-
betets längd och årsarbetsinkomsten uppfylls 
lika ofta för kvinnorna som för männen. 

När stipendiater börjar omfattas av LFöPL-
pensionsskyddet förbättras deras pensions-
skydd också för de socialförmånsperioder 
som anges i arbetspensionslagarna, t.ex. 
sjukdagpennings- och moderskaps-, fa-
derskaps- och föräldradagpenningsperioder. 
Dessutom intjänas pension som finansieras 
av staten för tid för hemvård av barn under 
tre år (lagen om pensionsersättning). När sti-
pendiaterna börjar omfattas av LFöPL blir de 
jämlika med andra arbetspensionsförsäkrade 
i fråga om pensionsrätt som intjänas för för-
äldrapenningsperioder och perioder med 
hemvårdsstöd. Lagändringen förbättrar i 
synnerhet kvinnliga stipendiaters ställning 
när de intjänar pension även för barnavårds-
perioder. Vården av barnen vilar fortfarande 
till stor del på mammornas ansvar. Också för 
pappor med stipendium förbättras pensions-
skyddet för barnavårdsperioder när de utnytt-
jar sin rätt till faderskaps- och föräldraledig-
het eller sköter ett barn som är under tre år 
hemma. Kvinnor och män befinner sig i en 
jämlik ställning med avseende på pension 
som intjänas för barnavårdsperioder. 

Förutsättningen för att erhålla pension som 
intjänas på grund av sociala förmåner är att 
personen i fråga under sin arbetskarriär har 
minst 14 124,97 euro i pensionsförsäkrade 
arbetsinkomster enligt 2008 års nivå. LFöPL-
arbetsinkomsten räknas in i dessa arbetsin-
komster. I synnerhet för dem som blir arbets-
oförmåga som unga är detta av stor betydel-
se. När nämnda gräns uppnås ger det förutom 
pensionsrätt för de i lagen angivna social-
förmånsperioden även rätt till återstående tid 
inom invalidpensionen. Rätt till återstående 
tid förutsätter arbetsinkomster på minst 14 
124,97 euro under de senaste 10 åren före 
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pensionsfallet. LFöPL-arbetsinkomsten gör 
att det erforderliga minimibeloppet tillväxer. 
Förtjänsten för återstående tid beräknas åter 
på de genomsnittliga inkomsterna under de 
senaste fem fulla kalenderåren före arbets-
förmågans inträde. Till dessa inkomster räk-
nas alla förvärvsinkomster som omfattas av 
arbetspensionsförsäkringen och även in-
komster som grundar sig på de socialför-
månsperioder som uppräknas i arbetspen-
sionslagarna. 

Med tanke på arbetsoförmåga antas de fö-
reslagna lagändringarna förbättra männens 
utkomstskydd något ofta än kvinnornas, ef-
tersom unga män löper en något större risk 
för arbetsoförmåga än unga kvinnor. Skillna-
den i risken för arbetsoförmåga beror på 
många olika faktorer, bl.a. inriktningen på 
olika yrken och skillnader i arbetsuppgifter 
och arbetsförhållanden i anslutning därtill. 
De föreslagna lagändringarna försätter dock 
inte könen i olikvärdig ställning. 

Till följd av de ändringar som föreslås i 
propositionen börjar stipendiater intjäna pen-
sion från och med ingången av 2009 på 
samma sätt som andra arbetspensionsförsäk-
rade. I samband med pensionsreformen 2005 
företogs betydande innehållsmässiga refor-
mer av arbetspensionslagstiftningen. Innehål-
let var det samma i reformen av pensionsla-
garna för såväl löntagare som företagare. En 
bedömning av konsekvenserna för könen i 
anslutning till pensionsreformen gjordes i 
samband med regeringens proposition RP 
242/2002 rd och den gällde också företagare. 
I denna bedömning konstaterades att refor-
men inte försätter kvinnor och män i olikvär-
dig ställning. Detta gäller också de stipendia-
ter som börjar omfattas av LFöPL-
pensionsskyddet.  

Avsikten är att regeringen följer hur de fö-
reslagna ändringarna fungerar efter det att de 
trätt i kraft och vidtar nödvändiga åtgärder 
om den eventuellt uppstår situationer där sti-
pendiater missgynnas av systemet. 
 
 
5.  Beredningen av proposit ionen 

Missförhållandena i den sociala tryggheten 
för stipendiater har redan uppmärksammats 
en längre tid. Bland annat den kommission 

som utrett konstnärernas sysselsättningsför-
utsättningar och sociala trygghet föreslog i 
sitt betänkande flera olika myndighetsåtgär-
der för att undanröja de missförhållanden 
som hänför sig till den sociala tryggheten för 
konstnärer som arbetar på stipendium (Un-
dervisningsministeriets arbetsgruppsprome-
morior 22:2000). 

Den arbetsgrupp som utrett den sociala 
tryggheten för dem som arbetar på stipendi-
um föreslog i sin slutrapport (Social- och 
hälsovårdsministeriets Arbetsgruppsprome-
morior 2004:9) att för stipendiater ordnas en 
obligatorisk förvärvspensionsförsäkring, som 
finansieras av stipendiaterna och staten. Pen-
sionsförsäkringsavgiften skulle bestämmas 
på grundval av den arbetsinkomst som bil-
dats av det stipendium som ligger till grund 
för pensionsskyddet. Arbetsgruppen föreslog 
också att ordandet av pensionsskydd skulle 
avspeglas i stipendiaternas dagpenningsför-
måner enligt sjukförsäkringslagen så att den 
pensionsförsäkrade inkomsten skulle läggas 
till grund för beräkningen av dagpenningar 
enligt sjukförsäkringslagen och för stipendia-
tens sjukförsäkringspremie på samma sätt 
som för företagare. Arbetsgruppen rapport 
sändes för utlåtande till ett stort antal remiss-
instanser. De instanser som gav utlåtande 
förhöll sig allmänt taget positivt till en för-
bättring av den sociala tryggheten för stipen-
diater och i synnerhet till ordnandet av in-
komstrelaterat pensionsskydd för stipendia-
ter. 

De förslag som gäller de arbetskraftspoli-
tiska förutsättningarna för erhållande av ut-
komstskydd för arbetslösa grundar sig på för-
slagen från den utredningsman som arbets-
ministeriet tillsatte i mars 2007. 

Regeringens proposition har beretts vid so-
cial- och hälsovårdsministeriet delvis i sam-
arbete med finansministeriet, undervisnings-
ministeriet, arbets- och näringsministeriet, 
Pensionsskyddscentralen, Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt, Folkpensionsanstal-
ten, skattestyrelsen, arbetslivets parter och 
företagarorganisationerna samt Delegationen 
för stiftelser och fonder. 

I samband med beredningen av regeringens 
proposition har man dessutom hört Arbets-
pensionsförsäkrarna TELA och Statskontoret 
samt Tieteentekijöiden liitto — Forskarför-
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bundet ry, Suomen Taiteilijaseura - Konst-
närsgillet i Finland ry, Suomen Kirjailijaliitto 
ry, Författareförening FSF rf, Teatteri- ja 
Mediatyöntekijät ry, Suomen kääntäjien ja 
tulkkien liitto - Finlands översättar- och tolk-
förbund ry och Suomen Säveltäjät ry. 
 

6.  Samband med andra proposi t io-
ner 

Propositionen anknyter till budgetproposi-
tionen för 2009 och avses bli behandlad i 
samband med den. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslag 

1.1. Lag om pension för lantbruksföreta-
gare 

1 kap. Lagens syfte 

1 a §. Tillämpning av lagen på stipendia-
ter. Den föreslagna paragrafen är ny. I den 
föreskrivs om syftet med lagen om pension 
för lantbruksföretagare med avseende på sti-
pendiater. Enligt 1 mom. föreskrivs i denna 
lag också om den rätt till ålderspension, del-
tidspension, rehabilitering och invalidpension 
som stipendiater som bedriver vetenskaplig 
forskning eller konstnärlig verksamhet har 
samt om den rätt till familjepension och 
grupplivförsäkringsersättning som stipendia-
ters förmånstagare har. Stipendiaters rätt till 
ovan nämnda förmåner bestäms på samma 
sätt som i fråga om lantbruksföretagare. 

Enligt 2 mom. ska stipendiater som är bo-
satta i Finland och som arbetar med stöd av 
stipendium som har beviljats från Finland 
försäkra sig i Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt för ålderdom, invaliditet och 
dödsfall såsom föreskrivs i denna lag. 

Trots att det föreskrivs om pensions- och 
grupplivförsäkringsskydd samt tecknande av 
försäkring för stipendiater i lagen om pension 
för lantbruksföretagare, ska stipendiater ändå 
inte betraktas som företagare. Närmare be-
stämmelser om vad som avses med stipendia-
ter ingår i förslaget till 8 a §. I förslagen till 
10 a § och 10 b § ingår närmare bestämmel-
ser om tecknande av försäkring för stipendia-
ter. 

Stipendiater kan vid sidan av arbetet på sti-
pendiet utföra annat arbete i arbetsavtals- el-
ler tjänsteförhållande eller bedriva företags-
verksamhet som ska försäkras enligt lagen 
om pension för företagare (1272/2006; 
FöPL). Då bestäms hans eller hennes pen-
sionsskydd och försäkringsskyldighet för ar-
betet på stipendiet i enlighet med bestämmel-

serna i denna lag och för arbetet i arbetsav-
tals- eller tjänsteförhållande och FöPL-
företagsverksamheten i enlighet med den ar-
betspensionslag som kommer i fråga. 

2 §. Centrala definitioner. Det föreslås att 
1 mom. 5 punkten ändras så att i denna lag 
avses med arbetsinkomst också den arbetsin-
komst som fastställts för en stipendiat i en-
lighet med 21 a §. 

8 a §. Stipendiat. Den föreslagna paragra-
fen är ny. Där definieras vad som avses i sti-
pendiat i denna lag. Enligt 1 mom. avses med 
stipendiat en i Finland bosatt person som 
utan att stå i anställningsförhållande till den 
som beviljat stipendiet bedriver vetenskaplig 
forskning eller konstnärlig verksamhet i Fin-
land med stöd av ett stipendium som bevil-
jats honom eller henne personligen från Fin-
land. Med stipendiat avses också en i Finland 
bosatt person som på motsvarande sätt utan 
att stå i anställningsförhållande arbetar i Fin-
land med stöd av stipendium i en forskar- el-
ler konstnärsgrupp som har beviljats stipen-
dium från Finland. Som en ovan avsedd sti-
pendiat betraktas också en person som medan 
han eller hon står i anställningsförhållande 
eller bedriver företagarverksamhet får sti-
pendium för forskning eller konstnärlig verk-
samhet som bedrivs separat från anställnings-
förhållandet eller företagarverksamheten. 
Stipendiaten behöver emellertid inte bo i Fin-
land, om arbetet på stipendiet medför att på 
honom eller henne tillämpas den finska lag-
stiftningen om social trygghet på basis av be-
stämmelserna om tillämplig lagstiftningen i 
EG:s förordning om social trygghet eller en 
överenskommelse om social trygghet. 

Huruvida en stipendiat är bosatt i Finland 
bestäms på samma sätt som i fråga om lant-
bruksföretagare i enlighet med samma grun-
der som i lagen om tillämpning av lagstift-
ningen om bosättningsbaserad social trygg-
het. Enligt nämnda lag tillämpas lagstiftning-
en om social trygghet på i Finland stadigva-
rande bosatta personer som har sin egentliga 
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bostad och sitt egentliga hem här och som 
ständigt huvudsakligen vistas här. En stipen-
diat som bor och arbetar i Finland på ovan 
avsett sätt ska försäkra sig i Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt på det sätt som närma-
re föreskrivs i lagen. 

För att en person ska kunna betraktas som 
en sådan stipendiat som avses i paragrafen, 
ska arbetet på stipendiet ske separat från ar-
bete som stipendiaten eventuellt utför i ar-
betsavtals- eller tjänsteförhållande eller före-
tagarverksamhet. I rättspraxis har det t.ex. 
ansetts att en person som medan han stod i 
anställningsförhållande hade fått stipendium 
av sin arbetsgivare för ett visst uppdrag, hade 
stått i anställningsförhållande till sin arbets-
givare även i fråga om detta uppdrag. En per-
son som utför arbete i anställningsförhållan-
de i en forskar- eller konstnärsgrupp är inte 
heller en sådan stipendiat som avses i para-
grafen och omfattas således inte av tillämp-
ningsområdet för denna lag. I rättspraxis har 
en forskare ansetts stå i anställningsförhål-
lande till forskningsgruppens ledare, efter-
som det fanns ett arbetsavtal mellan dem, där 
forskarens uppgifter, arbetstid och lön hade 
fastslagits. Angående lönen hade i avtalet 
konstaterats att en del av den kan betalas från 
stipendier. 

Om en person samtidigt som han eller hon 
bedriver vetenskaplig forskning eller konst-
närlig verksamhet har ett arbetsavtals- eller 
tjänsteförhållande eller bedriver företagar-
verksamhet separat från arbetet på stipendiet, 
omfattas han eller hon beträffande sitt arbete 
på stipendiet i egenskap av stipendiat av 
denna lag och beträffande sitt arbetsavtals- 
eller tjänsteförhållande eller sin företagar-
verksamhet i egenskap av arbetstagare eller 
företagare av den andra arbetspensionslag 
som kommer i fråga. 

I paragrafen avses med stipendium endast 
stipendier som beviljats från Finland. Stipen-
dier som beviljats från Finland är stipendier 
som beviljats av finländska privaträttsliga 
och offentligrättsliga sammanslutningar. 
Dessutom förutsätts att stipendiet har bevil-
jats för stipendiatens kommande arbete, an-
tingen innan arbetet inleds eller medan det 
pågår. Som stipendier kan i första hand 
komma i fråga arbetsstipendier som beviljas 
dem som bedriver konstnärlig verksamhet el-

ler utför forskningsarbete samt projektstipen-
dier som beviljats för ett visst arbete till den 
del som stipendiet inte är avsett för t.ex. an-
skaffning av arbetsredskap eller ersättning 
för resekostnader. Ett stipendium som bevil-
jats enbart för att täcka kostnader, t.ex. för 
anskaffning av något instrument, är inte ett 
sådant stipendium som avses i paragrafen. 
Erkänsla för livsgärning eller andra motsva-
rande stipendier av typen pris eller stipendier 
för studier är inte heller sådana stipendier 
som avses i paragrafen. 

Enligt 2 mom. jämställs med vetenskaplig 
forskning eller konstnärlig verksamhet som 
bedrivs i Finland forskning eller konstnärlig 
verksamhet som bedrivs utomlands, om sti-
pendium har beviljats från Finland uttryckli-
gen för forskning eller konstnärlig verksam-
het som bedrivs någon annanstans än i Fin-
land. Detta innebär att i de situationer där ar-
betet på stipendiet sker någon annanstans än i 
ett EU- eller EES-land, Schweiz eller ett land 
med vilket Finland har en överenskommelse 
om social trygghet, jämställs arbetet utom-
lands med arbete i Finland, trots att arbetet 
på stipendiet skulle börja direkt utomlands. 
Även arbete på stipendium i ett EU- eller 
EES-land eller i Schweiz jämställs med arbe-
te i Finland, om inte något annat följer av be-
stämmelserna om tillämplig lagstiftning i 
EG:s förordning om social trygghet eller en 
överenskommelse om social trygghet. 

Huvudregeln i bestämmelserna om tillämp-
lig lagstiftning i EG:s förordning om social 
trygghet är principen om försäkring i arbets-
landet. Med avvikelse från denna princip om 
försäkring i arbetslandet kan s.k. utsända ar-
betstagare och företagare omfattas av den so-
ciala tryggheten i utreselandet. I EG:s för-
ordning om social trygghet finns också en 
särskild bestämmelse om situationer där en 
person arbetar eller bedriver företagarverk-
samhet i två eller flera EU-länder. I dessa si-
tuationer tillämpas oftast lagstiftningen i det 
land där personen i fråga är bosatt. Dessutom 
kan medlemsstaternas myndigheter komma 
överens om undantag från den tillämpliga 
lagstiftningen till förmån för vissa personer 
eller grupper av personer (undantagstill-
ståndsförfarande enligt artikel 17 i EG:s för-
ordning om social trygghet). Om stipendiet 
har beviljats för arbete i ett EU- eller EES-
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land eller Schweiz ska stipendiaten för teck-
nande av LFöPL-försäkring ansöka om att 
Pensionsskyddscentralen ska avgöra huruvi-
da han eller hon omfattas av finsk social 
trygghet under arbetet utomlands. Pensions-
skyddscentralen kan i vissa situationer ansö-
ka om undantagstillstånd enligt artikel 17 i 
EG:s förordning om social trygghet hos 
myndigheten i en annan medlemsstat så att 
personen i fråga kan omfattas av den finska 
lagstiftningen om social trygghet medan han 
eller hon arbetar på stipendium i en annan 
medlemsstat. 

I 1 mom. är utgångspunkten för definitio-
nen på stipendiat att stipendiaten bor i Fin-
land, stipendiet har beviljats från Finland, 
stipendiet är avsett för vetenskapligt eller 
konstnärligt arbete och detta arbete äger rum 
i Finland. Ett undantag från kravet på bosätt-
ning i Finland utgör sådana stipendiater på 
vilka den finska lagstiftningen om social 
trygghet tillämpas på basis av bestämmelser-
na i EG:s förordning om social trygghet eller 
en överenskommelse om social trygghet. 
Även de ska ha beviljats stipendiet från Fin-
land och arbetet på stipendiet ska äga rum i 
Finland. Undantagsbestämmelsen i 2 mom. 
beträffande kravet på arbete i Finland kan 
gälla t.ex. en sådan situation där Finlands 
Akademi beviljar en i Finland bosatt forskare 
stipendium för ett visst forskningsarbete som 
utförs utomlands. 

I 3 mom. preciseras vad som tidigare i pa-
ragrafen avses med bedrivande av vetenskap-
lig forskning eller konstnärlig verksamhet. 
Enligt momentet betraktas inte som bedri-
vande av vetenskaplig forskning eller konst-
närlig verksamhet studier i anslutning till yr-
kesinriktad grundexamen, yrkeshögskoleex-
amen eller lägre eller högre högskoleexamen 
eller lärdomsprov i anslutning till nämnda 
examina. De som bedriver ovan nämnda stu-
dier har rätt till pensionsskydd enligt lagen 
om pensionsersättning som skall betalas av 
statens medel för tiden för vård av barn under 
tre år eller för tiden för studier (644/2003). 

8 b §. Stipendiatarbete som faller utanför 
lagens tillämpningsområde. Den föreslagna 
paragrafen är ny. Där uppräknas de situatio-
ner då stipendiatarbete faller utanför lagens 
tillämpningsområde även i det fallet att arbe-
tet på stipendiet i övrigt uppfyller de villkor 

för tecknande av försäkring för stipendiater 
som föreslås nedan. Enligt paragrafen gäller 
lagen inte stipendiatarbete före ingången av 
den kalendermånad som följer efter uppnådd 
18 års ålder, och inte heller arbete som fort-
går efter den kalendermånad då stipendiaten 
fyller 68 år. Utanför lagen faller också sti-
pendiearbete som fortgår kortare tid än fyra 
månader samt arbete som stipendiat för tid 
under vilken stipendiatens uppskattade ar-
betsinkomst är lägre än 2 752,07 euro enligt 
2004 års nivå när den omvandlas till årlig ar-
betsinkomst. Nämnda gränsbelopp är 
3 093,33 euro enligt 2008 års nivå. Lagen 
gäller inte heller stipendiearbete som utförs 
med ålderspension. De ovan relaterade be-
stämmelserna i 1–4 punkten motsvarar de be-
stämmelser som tillämpas på lantbruksföre-
tagare. 

I 5 punkten föreslås en bestämmelse om 
lagval. Enligt den tillämpas lagen inte heller 
på en stipendiat på vilken den finska lagstift-
ningen om social trygghet inte tillämpas på 
basis av bestämmelserna om tillämplig lag-
stiftning i EG:s förordning om social trygg-
het eller en överenskommelse om social 
trygghet. Den sistnämnda begränsningen av 
tillämpningsområdet gäller också stipendiater 
som är bosatta i Finland. En stipendiat som 
är bosatt i Finland kan falla utanför lagens 
tillämpningsområde t.ex. om han eller hon på 
grund av arbete i Sverige med stöd av EG:s 
förordning om social trygghet omfattas av 
den svenska lagstiftningen om social trygg-
het. Syftet med lagrummet är således att stäl-
la andra stipendiater än sådana som är bosat-
ta i Finland samt stipendiater som på basis av 
internationella bestämmelser eller överens-
kommelser som är bindande för Finland om-
fattas av något annat lands än Finlands lag-
stiftning om social trygghet utanför lagens 
tillämpningsområde fast de skulle vara bosat-
ta i Finland. 

9 a §. Bestämmelser som gäller stipendia-
ter. Den föreslagna paragrafen är ny. Syftet 
är att stipendiater ska beviljas ålderspension, 
deltidspension, invalidpension och arbets-
pensionsrehabilitering samt stipendiaters för-
månstagare familjepensionsförmåner och 
grupplivförsäkringsersättning enligt samma 
principer som lantbruksföretagare. Enligt 
förslaget till 1 mom. ska för stipendiater och 
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arbete på stipendium på motsvarande sätt 
gälla vad som i denna lag och i lagen om in-
förande av lagen om pension för lantbruksfö-
retagare föreskrivs om lantbruksföretagare 
och lantbruksföretagarverksamhet, om det 
inte finns särskilda bestämmelser om stipen-
diater och arbete på stipendium i lagen. 

I 2 mom. uppräknas de bestämmelser om 
lantbruksföretagare som inte tillämpas på sti-
pendiater. På stipendiater tillämpas inte be-
stämmelserna om definition på lantbruksföre-
tagare, försäkring för familjemedlemmar, 
försäkring för verksamhet i bolagsform, 
brukningsenhet och fastställande av lant-
bruksföretagares arbetsinkomst och inte be-
stämmelserna om frivillig LFöPL-försäkring. 
På stipendiater tillämpas inte heller bestäm-
melserna om förhöjning på grund av för-
summelse med arbetspensionsförsäkringsav-
giften eller uttag av arbetspensionsförsäk-
ringsavgiften hos s.k. sekundära försäkrings-
avgiftsskyldiga. Bestämmelserna i 115 och 
144 § om företagshälsovård för lantbruksfö-
retagare och gårdsbesöksregister för före-
tagshälsovården för lantbruksföretagare samt 
bestämmelserna om lantbruksföretagarnas 
skyldighet att lämna uppgifter gäller inte hel-
ler stipendiater. 
 
 
 
3 kap.  Ordnande av pensionsskydd 

10 §. Att teckna försäkring för lantbruksfö-
retagare. Det föreslås att rubriken för para-
grafen ändras så att det redan av rubriken 
framgår att paragrafen endast handlar om att 
teckna försäkring för lantbruksföretagare. 

10 a §. Att teckna försäkring för stipendia-
ter. Den föreslagna paragrafen är ny. Där fö-
reskrivs om tecknande av försäkring för sti-
pendiater. I 1 mom. föreskrivs om de grän-
serna som ska vara uppnådda för att en sti-
pendiat ska vara skyldig att försäkra sig i en-
lighet med denna lag. De minimigränser som 
utgör villkor för försäkringsskyldighet gäller 
minimibeloppet av ett enskilt stipendium och 
minimiperioden för arbete på stipendiet. En-
ligt momentet är en stipendiat skyldig att 
teckna försäkring enligt denna lag när han el-
ler hon har beviljats ett stipendium från Fin-
land för minst fyra månaders arbete utan av-

brott och beloppet av det beviljade stipendiet 
omvandlat till årlig arbetsinkomst är minst 
2 752,07 euro per år. Enligt 2008 års nivå är 
det 3 093,33 euro. I 21 a § föreskrivs om hur 
stipendiet omvandlas till årlig arbetsinkomst. 
Bestämmelsens gränser för försäkringsskyl-
dighet betyder i praktiken att om en stipendi-
at beviljas ett stipendium för sex månader 
vars belopp är 2 000 euro, blir det omvandlat 
till årlig arbetsinkomst 4 000 euro, varvid ar-
betet ska försäkras med stöd av lagen om 
pension för lantbruksföretagare. Å andra si-
dan om stipendiaten skulle ha beviljats ett 
stipendium för tre månaders arbete som om-
vandlat till årlig arbetsinkomst skulle bli 
5 000 euro, uppfylls inte villkoren för teck-
nande av försäkring. 

Huruvida arbetet på stipendiet fördelas på 
t.ex. två kalenderår har ingen betydelse för 
att skyldighet att teckna försäkring ska upp-
komma. Skyldighet att teckna försäkring 
uppkommer när stipendiaten har beviljats 
stipendium för minst fyra månaders arbete av 
vilket efter avdrag för eventuella kostnader 
återstår minst 2 752,07 euro i årlig arbetsin-
komst för stipendiatarbetet. Det ovan sagda 
gäller också en stipendiat som arbetar i en 
forskar- eller konstnärsgrupp som har bevil-
jats stipendium. Han eller hon ska för egen 
del visa pensionsanstalten en utredning över 
hur stor del av det stipendium som beviljats 
gruppen som är reserverat för hans eller hen-
nes arbete och när han eller hon utför sin 
egen del av gruppens arbete. 

I 2 mom. anges inom vilken tid stipendia-
ten ska teckna försäkring i Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt. Stipendiatens försäk-
ringsskyldighet inträder när arbetet på sti-
pendiet inleds och han eller hon har tre må-
nader på sig att sköta om försäkringen. För-
säkringen kan fastställas på grundval av det 
stipendiebeslut som stipendiaten visar upp 
för pensionsanstalten. Om beloppet av det 
stipendium som beviljats stipendiaten per-
sonligen inte framgår av beslutet om bevil-
jande av stipendiet, ska det dessutom visas 
upp en annan utredning över beloppet av det 
personliga stipendiet. Försäkringen kan ock-
så fastställas på grundval av en anmälan som 
den som beviljat stipendiet i enlighet med 
förslaget till 141 b § lämnar in till pensions-
anstalten om stipendiebeslutet. Trots att pen-
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sionsanstalten kan använda de uppgifter som 
den som beviljat stipendiet lämnat den när 
den fastställer försäkringen, ska stipendiaten 
ändå själv sköta om att försäkring tecknas 
inom de tre månader som föreskrivs i mo-
mentet. Möjligheten att använda uppgifterna 
i den anmälan som avses i 141 b § i en för-
säkringssituation underlättar dock stipendia-
tens åtgärder när han eller hon tecknar för-
säkring. Stipendiaten kan i allmänhet lämna 
in sin ansökan om försäkring på elektronisk 
väg även han eller hon inte har möjlighet att 
lämna in stipendiebeslutet och andra utred-
ningar på elektronisk väg. 

Enligt 3 mom. anses arbetet på stipendiet 
börja och sluta i enlighet med den arbetsperi-
od som nämns i stipendiebeslutet eller i den 
anmälan som den som beviljat stipendiet 
lämnar med stöd av 141 b §. Eftersom det 
inte alltid är möjligt för dem som beviljar sti-
pendier att ange den exakta dagen då arbetet 
på stipendiet börjar och slutar i sitt beslut el-
ler i sin anmälan enligt 141 b §, kan den som 
beviljar stipendiet ange arbetsperioden som 
en viss tidslängd, t.ex. att arbetsperioden är 
ett år eller sex månader. Om det inte framgår 
av stipendiebeslutet eller anmälan från den 
som beviljat stipendiet när arbetsperioden 
börjar och slutar, anses arbetet på stipendiet 
börja den begynnelsedag som stipendiaten 
uppger och fortsätta till den slutdag som sti-
pendiaten uppger. Arbetet kan dock anses 
börja tidigast från och med tidpunkten för 
beslutet om beviljande av stipendiet. 

I 2 och 3 mom. utgår man ifrån att av be-
slutet om beviljande av stipendiet framgår 
både storleken på det beviljande stipendiet 
och den arbetsperiod för vilken stipendiet är 
avsett. Eftersom det inte nödvändigtvis går 
att särskilja t.ex. varje persons andel av sti-
pendiet eller arbetsperiod om det är fråga om 
en arbetsgrupp i stipendiebeslutet, kan det bli 
aktuellt att visa upp även en annan utredning 
än stipendiebeslutet, t.ex. stipendieansökan, 
för pensionsanstalten för att konstatera 
nämnda omständigheter. Den som arbetar på 
stipendium och ingår i en arbetsgrupp ska för 
egen del visa upp en utredning om hur stor 
del av det stipendium som beviljats gruppen 
som är reserverat för hans eller hennes arbete 
och när han eller hon utför sin del av grup-
pens arbete. I sista  hand  kan som  arbetspe-

riod fastställas den arbetsperiod som stipen-
diaten uppger. 

Försäkringen fastställs för ovan avsedda 
arbetsperiod. Huruvida arbetet på stipendiet 
är fördelat på t.ex. två kalenderår saknar be-
tydelse med tanke på försäkringens giltig-
hetstid. 

Enligt 4 mom. kan försäkring tecknas ret-
roaktivt för högst det pågående kalenderåret 
och det närmast föregående kalenderåret. 
Försäkringen kan inte bringas i kraft för 
längre tid bakåt än så. Försäkringen kan dock 
inte i någon situation fastställas från och med 
en tidigare tidpunkt än den då den föreslagna 
pensionsförsäkringen för stipendiater träder i 
kraft. Att den retroaktiva försäkringstiden 
begränsas betyder också att pensionsskydd 
inte intjänas och att försäkringsavgifter inte 
tas ut för tid som föregår den retroaktiva för-
säkringstiden. 

Enligt 1 mom. ansluts stipendiater som är 
pensionsförsäkringsskyldiga i enlighet med 
bestämmelserna i paragrafen också till 
grupplivförsäkringen enligt denna lag. Sti-
pendiater ansluts till grupplivförsäkringen för 
lantbruksföretagare direkt med stöd av denna 
bestämmelse och av stipendiaterna förutsätts 
inga särskilda åtgärder förutom fullgörande 
av LFöPL-pensionsförsäkringsskyldigheten 
för att de ska bli delaktiga av denna försäk-
ring. 

10 b §. Giltighet för stipendiatens försäk-
ring och upphörande av den. Den föreslagna 
paragrafen är ny. I 1 mom. föreskrivs om gil-
tigheten för stipendiatens försäkring när han 
eller hon beger sig utomlands för arbeta se-
dan försäkringen fastställts. 

Utgångspunkten för att försäkringsskyldig-
het ska uppkomma för en stipendiat är att sti-
pendiaten är bosatt i Finland eller i ett EU- 
eller EES-land eller Schweiz och att han eller 
hon enligt bestämmelserna om lagval omfat-
tas av den finska lagstiftningen om social 
trygghet. Enligt den första meningen i 
1 mom. fortsätter den försäkring som bevil-
jats stipendiaten att gälla när han eller hon 
beger sig till ett annat land än ett EU- eller 
EES-land eller ett land med vilket Finland 
har en överenskommelse om social trygghet 
för att bo och arbeta, om han eller hon fortfa-
rande omfattas av den finska lagstiftningen 
om social trygghet enligt lagen om tillämp-
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ning av lagstiftningen om bosättningsbaserad 
social trygghet. Enligt nämnda lag ska sti-
pendiaten hos Folkpensionsanstalten ansöka 
om ett beslut om saken när han eller hon be-
ger sig till ett annat land än ett EU- eller 
EES-land, Schweiz eller ett land med vilket 
Finland har en överenskommelse om social 
trygghet för att arbeta. Sedan försäkrings-
skyldigheten inträtt fortsätter stipendiatens 
LFöPL-försäkring att gälla, om han eller hon 
ändå med stöd av lagen om tillämpning av 
lagstiftningen om bosättningsbaserad social 
trygghet fortfarande omfattas av den finska 
lagstiftningen om social trygghet. Då fortsät-
ter stipendiatens försäkring att gälla medan 
han eller hon arbetar utomlands med stöd av 
stipendium och villkoren för LFöPL-
försäkring i övrigt är uppfyllda. Bestämmel-
sen i första meningen i momentet har kopp-
lingar till den ändring av lagen om tillämp-
ning av lagstiftningen om bosättningsbaserad 
social trygghet som föreslås nedan och som 
gör det möjligt för stipendiaters LFöPL-
försäkring att fortsätta att gälla under arbete 
på stipendium utomlands i tio års tid utan av-
brott. Då ska stipendiaten emellertid efter 
fem års arbete utomlands ansöka om ett nytt 
beslut hos Folkpensionsanstalten om huruvi-
da han eller hon omfattas av den bosätt-
ningsbaserade sociala tryggheten, för enligt 
lagen om tillämpning av lagstiftningen om 
bosättningsbaserad social trygghet kan Folk-
pensionsanstalten meddela ett sådant beslut 
för högst fem år åt gången och sammanlagt 
för högst tio år. Bestämmelsen gäller de situ-
ationer där en stipendiat beger sig till ett an-
nat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz 
eller ett land med vilket Finland har en över-
enskommelse om social trygghet för att bo 
och arbeta. 

Bestämmelsen i den andra meningen i 
1 mom. gäller en situation då en stipendiat 
beger sig till ett EU- eller EES-land eller ett 
land med vilket Finland har en överenskom-
melse om social trygghet för att arbeta. Då 
fortsätter stipendiatens LFöPL-försäkring att 
gälla, om den finska lagstiftningen om social 
trygghet fortfarande tillämpas på honom eller 
henne på basis av bestämmelserna i EG:s 
förordning om social trygghet eller överens-
kommelsen om social trygghet i fråga. 

Med stöd av bestämmelserna om lagval i 

EG:s förordning om social trygghet kan en 
LFöPL-försäkrad stipendiat vid arbete i ett 
EU-eller EES-land eller Schweiz med stöd av 
bestämmelserna om s.k. utsända företagare i 
EG:s förordning om social trygghet fortsätta 
att omfattas av finsk social trygghet åtmin-
stone ett år. Om arbetet i ett annat medlems-
land fortsätter över ett år kan stipendiaten 
fortfarande omfattas av finsk social trygghet 
om man kommer överens om detta genom 
undantagstillstånd (artikel 17 i EG:s förord-
ning om social trygghet). Undantagstillstånd 
beviljas i allmänhet inte för längre tid än fem 
år i ett och samma land. Pensionsskyddscen-
tralen kommer överens om undantagstillstånd 
genom korrespondens med myndigheterna i 
arbetslandet, som i sista hand beslutar om de 
går med på undantagstillstånd. I de överens-
kommelser om social trygghet som Finland 
ingått finns motsvarande bestämmelser om 
undantagstillståndsförfarande. För att en sti-
pendiat ska kunna fortsätta att omfattas av 
den finska lagstiftningen om social trygghet 
med stöd av de bestämmelser som avses 
ovan, bör han eller hon alltid innan han eller 
hon beger sig till ett annat EU- eller EES-
land, Schweiz eller ett land med vilket Fin-
land har en överenskommelse om social 
trygghet för att arbeta ansöka om att Pen-
sionsskyddscentralen ska avgöra huruvida 
han eller hon omfattas av finsk social trygg-
het under arbetet utomlands. 

I 2 mom. bestäms om situationer då giltig-
hetstiden för en försäkring som redan fast-
ställts för en viss arbetsperiod kan avbrytas. 
Detta ska vara möjligt på ansökan av stipen-
diaten, om arbetet på stipendiet avbryts för 
minst fyra månader på grund av stipendiatens 
sjukdom, rehabilitering, barnafödsel, vård av 
ett barn under tre år, värnplikt, civiltjänstgö-
ring eller av någon annan orsak som kan jäm-
föras med dessa. Dessutom förutsätts att sti-
pendiaten också har underrättat den som be-
viljat stipendiet om ovan nämnda avbrott i 
arbetet. När stipendiaten ansöker om avbrott 
i försäkringen hos pensionsanstalten ska han 
eller hon med stöd av förslaget till 141 a § på 
begäran av pensionsanstalten visa upp ett in-
tyg från den som beviljat stipendiet över att 
stipendiaten har underrättat den som beviljat 
stipendiet om att arbetet avbryts. Försäkring-
en avbryts från ingången av kalendermåna-
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den efter den då arbetet har avbrutits. När sti-
pendiaten efter avbrottet börjar arbeta på sti-
pendiet på nytt, fortsätter försäkringen på sti-
pendiatens ansökan att gälla i enlighet med 
de arbetsdagar som fastställts i det ursprung-
liga försäkringsbeslutet för den återstående, 
minst fyra månader långa arbetsperioden. 
Den LFöPL-arbetsinkomst som fastställts för 
stipendiaten i det ursprungliga försäkringsbe-
slutet förblir densamma under den tid som 
försäkringen fortsätter att gälla. 

I 3 mom. ingår en bestämmelse om att för-
säkringens giltighetstid kan justeras så att 
den går ut tidigare än den arbetsperiod som 
fastställts i försäkringsbeslutet, om det fram-
går att stipendiaten har upphört med sin 
verksamhet enligt denna lag eller om han el-
ler hon annars inte längre är försäkringsskyl-
dig. Bestämmelsen är tänkt för de situationer 
där stipendiaten t.ex. har blivit arbetsoför-
mögen eller meddelat den som beviljat sti-
pendiet att han eller hon har upphört att arbe-
ta med stöd av stipendiet. Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt kan efter att ha fått ut-
redning om saken ändra det beslut som med-
delats med stöd av 10 a § 3 mom. så att för-
säkringen uppgör att gälla vid den tidpunkt 
då villkoren för försäkring inte längre är upp-
fyllda. 

10 c §. Att teckna försäkring för stipendia-
ter som bedriver lantbruksföretagarverksam-
het. Den föreslagna paragrafen är ny. I den 
sägs att om en lantbruksföretagare också ut-
för arbete som omfattas av denna lag i egen-
skap av stipendiat fastställs försäkringen för 
lantbruksföretagarverksamheten och arbetet 
som stipendiat särskilt.  

Det är ändamålsenligt att teckna försäkring 
särskilt för lantbruksföretagarverksamhet 
som omfattas av försäkringsskyldighet och 
arbete på stipendium på grund av de skillna-
der som hänför sig till försäkringarna. Inom 
lantbruksföretagarverksamheten fastställs ar-
betsinkomsten på den arbetsinkomst som vid 
gårdsbruk fastställs för brukningsenheten på 
grundval av antalet åker- och skogshektar 
samt arbetsinsatsen, vilken delas mellan de 
lantbruksföretagare som arbetar på bruk-
ningsenheten i förhållande till arbetsinsatser-
na. Inom lantbruksföretagarverksamhet fast-
ställs försäkringen i regel så att den gäller 
tills vidare. Den arbetsinkomst som fastställs 

för stipendiater bestäms på grundval av det 
stipendium som beviljats för arbetet och ar-
betsinkomsten fastställs för en bestämd tid, 
dvs. för den arbetsperiod som framgår av be-
slutet om beviljande av stipendiet eller en 
annan utredning. Att försäkringarna fastställs 
separat från varandra inverkar inte på något 
sätt på beloppet av den pension som intjänas 
av vardera verksamheten, eftersom alla ar-
betsinkomster som fastställts enligt LFöPL 
beaktas för varje kalenderår i den totala ar-
betsinkomst som ligger till grund för den för-
säkrades pension. Det är nödvändigt att fast-
ställa försäkringarna särskilt också därför att 
det i enlighet med vad som föreslås nedan 
också ska finnas särskilda bestämmelser om 
finansiering av stipendiaters respektive lant-
bruksföretagares pensionsskydd. 

11 §. Villkoren för grupplivförsäkringen. 
Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 
2 mom. Enligt det ska villkoren för gruppliv-
försäkringen för lantbruksföretagare också 
tillämpas på stipendiater som omfattas av den 
obligatoriska LFöPL-försäkringen. Vad som 
i nämnda villkor bestäms om lantbruksföre-
tagare gäller på motsvarande sätt även sti-
pendiater. 

Enligt den gällande paragrafen, som på 
grund av det nya 2 mom. blir 1 mom., fast-
ställer social- och hälsovårdsministeriet vill-
koren för grupplivförsäkringen för lantbruks-
företagare. Ministeriet kan då det fastställer 
villkoren avvika från villkoren för gruppliv-
försäkringen för arbetstagare i fråga om sti-
pendiatarbete på samma sätt som det kan 
göra i fråga om lantbruksföretagarverksam-
het, om avvikelsen är liten eller beror på sti-
pendiatarbetets speciella karaktär. 

12 §. Pensionsanstaltens skyldighet att ut-
öva tillsyn samt tvångsförsäkring för lant-
bruksföretagare. Det föreslås att rubriken för 
paragrafen ändras så att det av rubriken 
framgår att bestämmelsen gäller endast 
tvångsförsäkring för lantbruksföretagare. 

12 a §. Pensionsanstaltens skyldighet att 
utöva tillsyn samt tvångsförsäkring för sti-
pendiater. Den föreslagna paragrafen är ny. 
Där bestäms om skyldighet för Lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt att utöva tillsyn 
över att stipendiaterna ordnar med försäkring 
och om tvångsförsäkring. Enligt 1 mom. ska 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt vara 
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skyldig att övervaka att stipendiaterna fullgör 
sin skyldighet att ordna med försäkring enligt 
denna lag. För detta är en stipendiat skyldig 
att lämna pensionsanstalten uppgifter på det 
sätt som bestäms nedan i förslaget till 
141 a §. 

2 och 3 mom. gäller tvångsförsäkring. En-
ligt dem ska pensionsanstalten uppmana en 
stipendiat som har försummat sin försäk-
ringsskyldighet enligt 10 a § att rätta till för-
summelsen inom en tid som pensionsanstal-
ten föreskriver. Rättar stipendiaten trots 
uppmaningen inte till försummelsen, ska 
pensionsanstalten försäkra stipendiaten i en-
lighet med denna lag. Försäkringen fastställs 
tidigast från och med den tidpunkt då arbete 
som uppfyller villkoren i 10 a § har börjat. 
Försäkringen kan fastställas retroaktivt högst 
för det pågående kalenderåret och det när-
mast föregående kalenderåret. Arbetsperio-
den bestäms på det sätt som föreskrivs i 
10 a § 3 mom. Arbetsinkomsten fastställs på 
grundval av en utredning som inhämtats hos 
stipendiaten eller, om sådan saknas, enligt 
uppskattning. Pensionsanstalten tar också ut 
arbetspensionsförsäkringsavgiften hos sti-
pendiaten i samband med tvångsförsäkring-
en. 

12 b §. Kringgående av skyldigheten att 
ordna med försäkring. Den föreslagna para-
grafen är ny. I den sägs att om en rättshand-
ling för att skyldigheten att ordna med för-
säkring enligt denna lag ska kunna kringgås 
eller av något annat skäl har getts ett sådant 
innehåll som inte motsvarar sakens faktiska 
natur eller syfte ska, när försäkringsavgiften 
fastställs eller när ett ärende behandlas, förfa-
ras enligt sakens faktiska natur och syfte. 
Den föreslagna paragrafen motsvarar i till-
lämpliga delar gällande ArPL 189 §. 

14 §. Fastställande och justering av arbets-
inkomsten för lantbruksföretagare. Det före-
slås att rubriken för paragrafen ändras så att 
det redan av rubriken framgår att paragrafen 
gäller endast fastställande och justering av 
arbetsinkomsten för lantbruksföretagare. 
Samtidigt preciseras 1 mom. så att det gäller 
fastställande av arbetsinkomst i anslutning 
till lantbruksföretagarverksamhet. 

21 a §. Fastställande av arbetsinkomsten 
för stipendiater. Den föreslagna paragrafen 
är ny. Där anges hur den arbetsinkomsten 

som ligger till grund för stipendiaters pen-
sionsskydd bestäms och fastställs. Enligt 1 
mom. fastställer Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt från och med det att arbete som 
avses i 10 a § börjar en årlig arbetsinkomst 
för en LFöPL-försäkrad stipendiat för den 
arbetsperiod för vilken stipendiet har bevil-
jats. Stipendiatens årliga arbetsinkomst be-
stäms så att det stipendium som beviljats för 
arbetet delas med antalet dagar som ingår i 
arbetsperioden och det erhållna penningbe-
loppet multipliceras med trehundrasextio. 

Hela månader som ingår i arbetsperioden 
anses omfatta 30 dagar och hela kalenderår 
360 dagar. Ovan nämnda antal dagar baserar 
sig på förslaget till 154 § 1 mom. Om en sti-
pendiat t.ex. har beviljats ett stipendium på 
15 000 euro för tre år, divideras 15 000 euro 
med antalet dagar som ingår i arbetsperioden, 
dvs. 1080, och den erhållna kvoten multipli-
ceras med trehundrasextio, varvid den årliga 
arbetsinkomsten blir 5 000 euro. Denna årli-
ga arbetsinkomst blir den pensionsgrundande 
arbetsinkomsten, som justeras årligen med 
lönekoefficienten på samma sätt som lant-
bruksföretagares LFöPL-arbetsinkomst. Ock-
så stipendiatens försäkringsavgift tas ut på 
grundval av det med lönekoefficienten juste-
rade beloppet av den årliga LFöPL-
arbetsinkomst som fastställts för honom eller 
henne. På motsvarande sätt används årstek-
nik för att beräkna pensionen på grundval av 
den med lönekoefficienten justerade arbets-
inkomsten. 

I 2 mom. sägs att om det av beslutet om 
beviljande av stipendiet eller av anmälan en-
ligt 141 b § från den som beviljat stipendiet 
framgår att en del av stipendiet har beviljats 
för att ersätta material- och andra kostnader 
för arbetet på stipendiet, ska den andel som 
motsvarar kostnaderna dras av från det bevil-
jade stipendiet innan den årliga arbetsin-
komsten fastställs. Stipendiaten ska förete 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt en 
kalkyl över den andel av stipendiet som har 
beviljats för kostnader. Pensionsanstalten 
uppskattar den andel som motsvarar kostna-
derna och som ska dras av från stipendiet på 
grundval av den kalkyl som stipendiaten vi-
sat upp och eventuell annan utredning som 
pensionsanstalten fått. 

Om flera olika stipendier har beviljats för 
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samma eller delvis samma arbetsperiod, och 
vart och ett av dem uppfyller villkoren enligt 
10 a § 1 mom., fastställs den årliga arbetsin-
komsten särskilt för respektive stipendium på 
det sätt som anges i 1 mom. Om något av de 
enskilda stipendier som beviljats för samma 
tidsperiod skulle stanna under 2 752,07 euro 
per år omvandlat till årlig arbetsinkomst en-
ligt 2004 års nivå, fastställs ingen försäkring 
för det stipendiearbetet. Den arbetsinkomst 
som fastställts för stipendiaten i en tidigare 
försäkring justeras inte på grundval av nya 
stipendier som beviljas, utan om han eller 
hon får ett nytt stipendium som uppfyller för-
säkringsvillkoren görs alltid en särskild för-
säkring, där den årliga arbetsinkomsten och 
arbetsperioden fastställs. Stipendiater berörs 
således inte av bestämmelserna om justering 
av arbetsinkomsten, eftersom försäkringen 
fastställs stipendievis för respektive arbetspe-
riod. En fastställd försäkring kan justeras i 
första hand endast av orsaker som har att 
göra med att försäkringsskyldigheten upphör 
eller avbryts. Endast när arbetsoförmåga in-
träder kan arbetsinkomsten i den gällande 
försäkringen justeras på det sätt som föreslås 
i 21 b §.  

21 b §. Arbetsinkomsten för stipendiater 
som får invalid- eller deltidspension. Den fö-
reslagna paragrafen är ny. På samma sätt som 
i fråga om lantbruksföretagare fastställs en-
ligt 1 mom. såsom arbetsinkomst för en sti-
pendiat som är berättigad till invalidpension 
räknat från pensionsfallet den arbetsinkomst 
som svarar mot hans eller hennes verksamhet 
som stipendiat enligt denna lag med beaktan-
de av hans eller hennes arbetsförmåga. Enligt 
principerna för arbetspensionssystemet kan 
också en person som får invalidpension fort-
sätta att arbeta vid sidan av pensionen. Om 
stipendiaten vid pensionsfallet har en gällan-
de LFöPL-försäkring för arbetet som stipen-
diat och han eller hon vill fortsätta att arbeta 
med sin återstående arbetsförmåga tills ar-
betsperioden är slut, justeras den fastställda 
arbetsinkomsten i överensstämmelse med 
nedsättningen av arbetsförmågan, varvid sti-
pendiaten om han eller hon så vill kan fort-
sätta att arbeta med sin återstående arbets-
förmåga utan att det beviljade stipendiet ut-
gör något hinder för utbetalningen av inva-
lidpension. Stipendietagaren ska då visa upp 

en utredning för pensionsanstalten över i vil-
ken mån han eller hon arbetar vid sidan av 
pensionen. 

Enligt 2 mom. är arbetsinkomsten för en 
stipendiat som får deltidspension hälften av 
den stabiliserade arbetsinkomst som avses i 
36 § 4 mom. 1 punkten i denna lag, om sti-
pendiaten fortsätter med sitt arbete som sti-
pendiat under den tid han eller hon får del-
tidspension enligt denna lag. 

21 c §. Fastställande av arbetsinkomsten 
för stipendiater som bedriver lantbruksföre-
tagarverksamhet. Den föreslagna paragrafen 
är ny. Där föreskrivs om fastställande av ar-
betsinkomsten för en lantbruksföretagare 
som utöver lantbruksföretagarverksamheten 
samtidigt arbetar som stipendiat. Enligt para-
grafen fastställs för honom eller henne ar-
betsinkomsten av lantbruksföretagarverk-
samheten särskilt och arbetsinkomsten av ar-
betet på stipendiet särskilt. I paragrafen 
nämns samtidigt de bestämmelser med stöd 
av vilka arbetsinkomsten av lantbruksföreta-
garverksamheten fastställs och på motsva-
rande sätt de bestämmelser med stöd av vilka 
arbetsinkomsten av arbetet som stipendieta-
gare fastställs. 

22 §. Arbetspensionsförsäkringsavgift. Det 
föreslås att till 1 och 3 mom. fogas ett om-
nämnande av att stipendiaten är skyldig att 
betala en arbetspensionsförsäkringsavgift 
som räknats ut på basis av den arbetsinkomst 
som fastställts för honom eller henne och att 
avgiften för en 53-årig stipendiat bestäms på 
samma sätt som för en 53-årig lantbruksföre-
tagare. I övrigt bestäms stipendiaters arbets-
pensionsförsäkringsavgift på basis av den 
fastställda arbetsinkomsten på samma sätt 
som i fråga om lantbruksföretagare. 

23 §. Grupplivförsäkringsavgift. Det före-
slås att paragrafen ändras för enligt förslaget 
till 10 a § 1 mom. och 11 § ansluts stipendia-
terna till grupplivförsäkringen för lantbruks-
företagare. Enligt den gällande paragrafen 
fastställer social- och hälsovårdsministeriet 
på förslag av Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt en lika stor grupplivförsäkring-
savgift för alla försäkrade i form av en årlig 
fast avgift så att det sammanlagda beloppet 
av avgifterna ska täcka två tredjedelar av ut-
gifterna för ersättningarna enligt grupplivför-
säkringen. Om försäkringen inte gäller hela 
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kalenderåret bestäms grupplivförsäkringsav-
giften i förhållande till försäkringstiden. 

Paragrafen indelas i tre moment. Enligt 
1 mom. ska även stipendiater vara skyldiga 
att betala en försäkringsavgift för gruppliv-
försäkringen enligt de grunder som social- 
och hälsovårdsministeriet fastställer på för-
slag av Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt. De grupplivförsäkringsersättningar som 
betalas till lantbruksföretagare och de som 
betalas till stipendiater finansieras på basis av 
separata finansieringssystem med de försäk-
ringsavgifter som tas ut hos lantbruksföreta-
garna och hos stipendiaterna. För detta än-
damål skapas ett eget finansieringssystem för 
stipendiaterna och grunderna för deras för-
säkringsavgift fastställs med beaktande av att 
olycksfallsrisken för stipendiater är lägre än 
för lantbruksföretagare separat från grunder-
na för försäkringsavgiften för lantbruksföre-
tagare. Också grupplivförsäkringsavgiften för 
stipendiater fastställs som en årlig fast avgift 
så att det sammanlagda beloppet av avgifter-
na ska täcka två tredjedelar av utgifterna för 
ersättningarna enligt grupplivförsäkringen. 

Till 2 mom. fogas en ny bestämmelse som 
säger att om en lantbruksföretagare samtidigt 
är försäkrad i enlighet med 10 a § i egenskap 
av stipendiat behöver han eller hon inte beta-
la grupplivförsäkringsavgift för arbetet som 
stipendiat för den tid då försäkringen som 
lantbruksföretagare och försäkringen som 
stipendiat gäller samtidigt. Detta är motiverat 
eftersom grupplivförsäkringsersättning ändå 
betalas en stipendiat som bedriver lantbruks-
företagarverksamhet endast från ett gruppliv-
försäkringssystem. 

I 3 mom. intas den bestämmelse som ingår 
i den sista meningen i den gällande paragra-
fen så att ordalydelsen preciseras och be-
stämmelsen kompletteras på grund av försäk-
ringsavgiften för stipendiater. På samma sätt 
som i fråga om lantbruksföretagare ska även 
på stipendiaters grupplivförsäkringsavgift 
tillämpas vad som i 24—30 § förskrivs som 
arbetspensionsförsäkringsavgifter i enlighet 
med 22 §, dock så på stipendiaters försäk-
ringsavgift tillämpas inte 24 § om förhöjning 
på grund av försummelse. Sålunda tillämpas 
på grupplivförsäkringsavgiften bestämmel-
serna om bl.a. dröjsmålsränta, avbrott i uttag 
av arbetspensionsförsäkringsavgift, utsök-

ning av arbetspensionsförsäkringsavgift samt 
preskription av arbetspensionsförsäkringsav-
gift. 

25 §. Dröjsmålsränta på arbetspensions-
försäkringsavgift. Det föreslås att paragrafen 
ändras så att bestämmelsen om dröjsmålsrän-
ta gäller förutom lantbruksföretagare även 
stipendiater. 

26 §. Lantbruksföretagarens och stipendia-
tens ansvar för arbetspensionsförsäkringsav-
gifterna. Det föreslås att 1 mom. ändras så att 
förutom lantbruksföretagarna ska även sti-
pendiaterna ansvara personligen för i denna 
lag avsedd arbetspensionsförsäkringsavgift. 

27 §. Avbrott i uttag av arbetspensionsför-
säkringsavgift. Det föreslås att paragrafen 
ändras så att uttaget av inte bara lantbruksfö-
retagares utan också stipendiaters arbetspen-
sionsförsäkringsavgift kan avbrytas om sti-
pendiaten ansöker om pension eller ändring 
av ett beslut av pensionsanstalten. 

29 §. Preskription av arbetspensionsför-
säkringsavgifter. Det föreslås att paragrafen 
ändras så att bestämmelserna om preskription 
av arbetspensionsförsäkringsavgifter också 
ska gälla stipendiater. Härmed ska även sti-
pendiaters arbetspensionsförsäkringsavgift 
tas ut senast inom de fem kalenderår som 
omedelbart följer efter det år under vilket av-
giften har påförts. 

114 §. Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalts uppgifter. Det föreslås att till paragra-
fen fogas ett nytt 5 mom., där det konstateras 
att Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
kan använda den redan nu etablerade namn-
förkortningen LPA. 

125 §. Ansvarsskuld och täckning av an-
svarsskulden. Det föreslås att paragrafen änd-
ras, eftersom det för finansieringen av pen-
sionsskyddet för stipendiater skapas ett eget 
finansieringssystem som är fristående från 
finansieringen av pensionsskyddet för lant-
bruksföretagare. Detta förutsätter bl.a. att den 
ansvarsskuld som gäller lantbruksföretagar-
nas pensionsskydd och den ansvarsskuld som 
gäller stipendiaternas pensionsskydd hålls 
isär.  

1 mom. gäller, liksom för närvarande bok-
föringen av den ansvarsskuld som beror på 
ordnandet av pensionsskydd för lantbruksfö-
retagare. 

I 2 mom. föreslås en ny bestämmelse om 
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bokföringen av den ansvarsskuld som beror 
på ordnandet av pensionsskydd för stipendia-
ter. Enligt momentet ska Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt bokföra de inkomster och 
utgifter som beror på ordnandet av pensions-
skydd för stipendiater särskilt. Då bokförs 
som inkomster inkomsten av stipendiaternas 
årliga försäkringsavgifter och den del av net-
toavkastningen av placeringar som enligt 
grunderna tillkommer stipendiaterna. Som 
utgifter bokförs den årliga ersättningsutgiften 
samt den skäliga förvaltningskostnaden som 
beräknats enligt grunderna. Som ansvars-
skuld för stipendiaterna bokförs skillnaden 
mellan ovan nämnda inkomster och utgifter. 
Försäkringsavgiften, den skäliga förvalt-
ningskostnaden, nettoavkastningen av placer-
ingarna samt ansvarsskulden bestäms i enlig-
het med de grunder som social- och hälso-
vårdsministeriet fastställer. 

Inkomsten av stipendiaternas försäkrings-
avgifter beräknas under de första åren vara 
större än vad som behövs för stipendiaternas 
pensionsutgifter och pensionsanstaltens skä-
liga förvaltningskostnader för verkställighe-
ten av pensionsskyddet för stipendiater. Av-
sikten är att placera detta överskott varje år. 
Enligt Pensionsskyddscentralens och Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalts bedöm-
ningar skulle en årlig avkastning på 5 % på 
placeringen räcka till för de kommande årens 
pensionsutgifter och förvaltningskostnader. I 
grunderna anges inte någon särskild avkast-
ningsförväntning för avkastningen på an-
svarsskulden, dvs. beräkningsräntan, utan 
fonden tillväxer årligen med den avkastning 
av placeringarna som fås enligt bokslutet. 
Om avkastningen av placeringarna stannar på 
ungefär tre procent, har statlig finansiering 
beräknats behövas först ungefär 2080. 

I 3 mom. bestäms att Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalts ansvarsskuld består av 
det sammanlagda beloppet av de ansvars-
skulder som avses i 1 och 2 mom. Dessutom 
konstateras där att de inkomster och utgifter 
som beror på ordnandet av pensionsskydd 
enligt denna lag för stipendiater ska hållas 
isär från pensionsanstaltens övriga inkomster 
och utgifter. 

I 4 mom. intas en ny hänvisning till lagen 
om beräkning av solvensgränsen för pen-
sionsanstalter och om täckning av ansvars-

skulden (1114/2006). I momentet intas dess-
utom de hänvisningar till försäkringsbolags-
lagen som för närvarande ingår i 2 mom. och 
samtidigt ändras dessa hänvisningar så att de 
motsvarar den nya försäkringsbolagslagen 
och de utsträcks till att gälla också bokfö-
ringen av den ansvarsskuld som gäller pen-
sionsskyddet för stipendiater. 

135 §. Pensionsanstaltens och statens an-
svar för lantbruksföretagares pensioner och 
andra förmåner. Det föreslås att rubriken för 
paragrafen och 1 mom. ändras så att det 
framgår av rubriken och 1 mom. att paragra-
fen gäller endast pensionsanstaltens och sta-
tens ansvar för sådana lantbruksföretagares 
pensioner och andra förmåner som bedriver 
lantbruksföretagarverksamhet enligt 3 §. 
Dessutom slopas i 3 mom. det onödiga om-
nämnandet av att ministeriet meddelar när-
mare anvisningar om tillämpningen av 135 §. 

135 a §. Pensionsanstaltens och statens 
ansvar för stipendiaters pensioner och andra 
förmåner. Den föreslagna paragrafen är ny. 
Den gäller pensionsanstaltens och statens an-
svar för stipendiaters pensioner och andra 
förmåner. I 1 mom. bestäms att pensionsan-
stalten och staten ansvarar för kostnaderna 
för pensioner som beviljats stipendiater, pen-
sionsandelar som i enlighet med 136 § 1 
mom. intjänats för oavlönad tid och stipendi-
aters övriga förmåner. Pensionsanstaltens 
andel består av de försäkringsavgifter som 
stipendiaterna betalat in till pensionsanstal-
ten, minskade med pensionsanstaltens skäli-
ga förvaltningskostnader för verkställigheten 
av pensionsskyddet för stipendiater, samt av-
kastningen av placeringarna. Det blir statens 
sak att delta i kostnaderna endast om ovan 
nämnda inkomster inte räcker till för att 
täcka utgifterna för förmånerna. Dessutom 
konstateras i momentet att staten ansvarar för 
en tredjedel av utgifterna för ersättningarna 
från grupplivförsäkringen. I momentet be-
stäms också vilken del av försäkringsavgif-
terna som inte beaktas som inkomst. Innehål-
let i momentet motsvarar 135 § 1 mom. 

I 2 mom. intas en bestämmelse som mot-
svarar 135 § 3 mom. och som gäller pen-
sionsskydd för stipendiater. Enligt det fast-
ställer social- och hälsovårdsministeriet på 
ansökan av Lantbruksföretagarnas pensions-
anstalt de grunder enligt vilka de skäliga för-
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valtningskostnaderna för ordnandet av pen-
sionsskydd för stipendiater beräknas. Staten 
deltar inte i de förvaltningskostnader som 
förorsakas av ordnandet av pensionsskydd 
för stipendiater, utan kostnaderna finansieras, 
på samma sätt som i fråga om lantbruksföre-
tagarna, med de försäkrades försäkringsav-
gifter. Den skäliga förvaltningskostnad som 
fastställts i grunderna tas således i bruk en-
dast på grund av pensionsanstaltens interna 
bokföringsmässiga kostnadsspecifikation, 
inte på grund av statens finansiering. Genom 
att använda den definition på skälig förvalt-
ningskostnad som iakttagits inom lantbruks-
företagarnas pensionssystem kan man påvisa 
även skäligheten och konkurrenskraften hos 
de driftskostnader som förorsakas av ordnan-
det av pensionssystemet för stipendiater jäm-
fört med t.ex. FöPL-systemet. I momentet in-
tas också en bestämmelse om att social- och 
hälsovårdsministeriet fastställer på ansökan 
av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
grunderna för beräknandet av den i 1 mom. 
avsedda avkastningen av placeringar. För 
närvarande delas nettoavkastningen av pen-
sionsanstaltens placeringar i fråga om annat 
än dröjsmålsräntorna på försäkringsavgifter 
mellan fyra olika försäkringsrörelser i förhål-
lande till deras ansvarsskulder, dvs. i det för-
hållande som medel har influtit från de olika 
rörelserna. Denna fördelningsprincip utvid-
gas till att gälla även medel som inflyter av 
pensionsskyddet för stipendiater, till vilka 
har räknats även de medel som inflyter av 
grupplivförsäkringsskyddet. När det gäller 
dröjsmålsräntor på försäkringsavgifterna an-
vänds bokföringsprincipen, dvs. dröjsmåls-
räntorna räknas som den försäkringsrörelses 
avkastning av placeringar från vilken de no-
teras i bokföringen.  

I 3 och 4 mom. bestäms om betalning av 
statens andel och förskott. Enligt dem ska 
staten varje år i förskott på statens andel be-
tala ett belopp som motsvarar vad som staten 
uppskattas komma att betala som sin andel. 
Genom förordning av statsrådet bestäms 
närmare om betalning av statens andel och 
förskott. 

Enligt de kalkyler som gjorts kommer sta-
tens andel och förskott att behövas tidigast på 
2080-talet för stipendiaters LFöPL-
pensionsutgifter. För utgifter för ersättningar 

från grupplivförsäkringsskyddet kan statens 
förskott behövas redan från början av syste-
met. 

141 a §. Stipendiaternas skyldighet att 
lämna uppgifter. Den föreslagna paragrafen 
är ny. Enligt 1 mom. är en stipendiat skyldig 
att utan dröjsmål lämna Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt uppgifter om arbete som 
inletts på stipendium, om stipendiet har be-
viljats för arbete under minst fyra månader 
och stipendiet uppgår till minst 917,36 euro. 
Eurobeloppet i bestämmelsen motsvarar ni-
vån 2004. Enligt 2008 års nivå skulle det 
vara 1 031,11 euro. Skyldigheten att lämna 
uppgifter enligt momentet uppkommer redan 
på den grunden att ett stipendium har bevil-
jats för arbete under minst fyra månader och 
är minst 917,36 euro, varvid det kan upp-
komma försäkringsskyldighet för stipendia-
ten. Huruvida villkoren för tecknande av för-
säkring också faktiskt uppfylls på grundval 
av det beviljade stipendiet saknar betydelse 
för skyldigheten att lämna uppgifter.  Mo-
mentet är formulerat entydigt vad de undre 
gränserna beträffar eftersom man inte kan 
utgå ifrån att stipendiaten själv borde kunna 
fastställa storleken på den årliga arbetsin-
komst som följer av stipendiet. Med stöd av 
momentet borde stipendiaten också meddela 
pensionsanstalten nya stipendier som bevil-
jats honom eller henne under försäkrat arbete 
och som överskrider de undre gränserna. Sti-
pendiaten borde också meddela när det för-
säkrade stipendiearbetet upphör, om arbetet 
upphör innan en försäkring som fastställts för 
en bestämd tid upphör att gälla. 

Enligt 2 mom. kan pensionsanstalten obe-
roende av stipendiatens skyldighet att lämna 
uppgifter kräva att stipendiaten lämnar en ut-
redning över de omständigheter som inverkar 
på försäkringsskyldigheten, försäkringsavgif-
ten, skötseln av försäkringen samt arbetsin-
komsten. Bestämmelser som motsvarar 1 och 
2 mom. ingår redan i lagen för lantbruksföre-
tagarnas del. 

I 3 mom. bestäms om lämnande av uppgif-
ter i en situation då stipendiet har beviljats en 
viss person och dennes arbetsgrupp. Den per-
son som nämns i stipendiebeslutet är skyldig 
att lämna uppgifter om de personer som utan 
att stå i anställningsförhållande arbetar i ar-
betsgruppen med stöd av stipendiet. Namn 
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och kontaktuppgifter för en sådan person ska 
meddelas pensionsanstalten för utredande av 
försäkringsskyldigheten. 

141 b §. Skyldighet för den som beviljat 
stipendium att lämna uppgifter. Den före-
slagna paragrafen är ny. Där bestäms om 
anmälningsskyldighet för den som beviljar 
stipendium. Eftersom stipendier oftast är 
skattefri inkomst, är det nödvändigt med an-
mälningsskyldighet för den som beviljat sti-
pendium för att utreda stipendiatens försäk-
ringsskyldighet och för fullgörandet av den 
tillsynsuppgift som Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt sköter. 

Enligt 1 mom. ska den som beviljar stipen-
dium meddela Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt när en stipendiat har beviljats ett 
stipendium enligt 8 a § för en arbetsperiod av 
minst fyra månader som uppgår till minst 
917,36 euro enligt 2004 års nivå. Enligt 2008 
års nivå är minimibeloppet av stipendier som 
ska anmälas 1 031,11 euro. Enligt 2 mom. 
ska av anmälan framgå stipendiatens namn, 
personbeteckning, beloppet av det beviljade 
stipendiet och ändamålet med det samt den 
arbetsperiod för vilken stipendiet har bevil-
jats. Arbetsperioden kan meddelas i form av 
den tidsenhet som används för arbetet på sti-
pendiet, t.ex. i månader, eller i form av den 
tidpunkt då arbetet börjar och slutar. Anmä-
lan ska göras senast tre månader efter att sti-
pendiet har börjat betalas ut. Den kan också 
göras på elektronisk väg till Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt med iakttagande av 
vad som föreskrivs i lagen om elektronisk 
kommunikation i myndigheternas verksam-
het (13/2003). I 3 mom. bestäms om rätt för 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt att av 
den som beviljat stipendiet avgiftsfritt få de 
uppgifter om det beviljade stipendiet och om 
den ansökan som ligger till grund för det som 
är nödvändiga för avgörandet av ett ärende 
som är under behandling. 

154 §. Beräkning av tidsperioders längd. 
Det föreslås att 1 mom. ändras så att till det 
fogas ett omnämnande av att när tidsperio-
ders längd beräknas anses i en kalendermå-
nad ingå 30 dagar vid bedömning av om 
denna lag ska tillämpas på en stipendiat samt 
vid bestämmande av arbetsinkomst enligt 
21 a § i denna lag. 
 

Ikraftträdandebestämmelse 

Enligt 1 mom. träder lagen i kraft den 1 ja-
nuari 2009. 

Enligt 2 mom. lagen tillämpas på arbete på 
stipendier som beviljas efter lagens ikraftträ-
dande. 

Enligt 3 mom. kan en stipendiat som har 
beviljats stipendium före lagens ikraftträdan-
de dock om han eller hon så vill teckna pen-
sionsförsäkring enligt 10 a § på grund av ar-
bete på stipendium efter lagens ikraftträdan-
de, om arbetet på stipendiet börjar eller fort-
sätter efter lagens ikraftträdande och pågår 
minst fyra månader utan avbrott och stipen-
diebeloppet omvandlat till årlig arbetsin-
komst är minst 2 752,70 euro för den arbets-
period som återstår efter det att lagen trätt i 
kraft. Dessutom förutsätts att stipendiatens 
arbete efter lagens ikraftträdande även i öv-
rigt uppfyller de villkor för tecknande av för-
säkring för stipendiater som föreskrivs i den-
na lag. Då kan stipendiaten teckna försäk-
ringen i fråga inom sex månader efter det att 
lagen trätt i kraft eller, om arbetet på stipen-
diet fortsätter efter ikraftträdandet, inom sex 
månader efter det att arbetet inletts. En sådan 
försäkring kan fastställas tidigast från och 
med lagens ikraftträdande och den kan inte 
fastställas retroaktivt för längre tid än ovan 
nämnda sex månader. Om stipendiaten teck-
nar försäkring inom ovan föreskrivna tid till-
lämpas denna lag på stipendiatens arbete, om 
inte något annat följer av det som sägs ovan. 
Vad som i 141 b § föreskrivs om skyldighet 
för den som beviljat stipendium att lämna 
uppgifter gäller dock inte stipendier som be-
viljats före lagens ikraftträdande. Således ska 
stipendiaten själv när han eller hon tecknar 
försäkring visa upp en sådan utredning för 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt med 
stöd av vilken pensionsanstalten kan bedöma 
om villkoren för tecknande av försäkring är 
uppfyllda. Eftersom det inte är fråga om en 
obligatorisk försäkring, kan inte heller 10 a § 
4 mom. om retroaktiv försäkring, 12 a § om 
pensionsanstaltens tillsynsskyldighet och 
tvångsförsäkring för stipendiater samt 12 b § 
om kringgående av försäkringsskyldigheten 
tillämpas. I momentet föreskrivs också att en 
stipendiat som tecknat försäkring med stöd 
av detta moment ska betraktas som en för-
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säkringsskyldig stipendiat enligt 10 a § i 
denna lag när annan lagstiftning om social 
trygghet tillämpas. Denna bestämmelse är 
nödvändig eftersom rätten till skydd mot 
olycksfall i arbetet bl.a. i lagen om olycks-
fallsförsäkring för lantbruksföretagare är 
bunden till stipendiaters LFöPL-
försäkringsskyldighet. 

Lagen tillämpas också på stipendier enligt 
lagen om konstnärsprofessurer och om sta-
tens konstnärsstipendier. Med stöd av 4 
mom. i ikraftträdandebestämmelsen ska la-
gens tillämpningsområde dock inte omfatta 
sådana femåriga statliga konstnärsstipendier 
som beviljats med stöd av nämnda lag före 
denna lags ikraftträdande när pensionsskydd 
enligt 3 b—3 e § i lagen om konstnärsprofes-
surer och om statens konstnärsstipendier hän-
för sig till arbetet på stipendierna. Lagen till-
lämpas inte heller på arbete på statens konst-
närsstipendier för längre tid än fem år som 
beviljats före lagens ikraftträdande. På arbete 
på dessa stipendier efter lagens ikraftträdan-
de tillämpas inte 3 mom. i ikraftträdandebes-
tämmelsen. 

Enligt 5 mom. kan försäkringen fastställas 
retroaktivt tidigast från och med lagens 
ikraftträdande. 

I 6 mom. konstateras att de penningbelopp 
och gränsbelopp som föreskrivs i denna lag 
motsvarar värdet 1 för den lönekoefficient 
som avses i 96 § i lagen om pension för ar-
betstagare (395/2006) 2004. 

I 7 mom. konstateras att åtgärder som verk-
ställigheten av lagen förutsätter får vidtas re-
dan innan lagen träder i kraft. 
 
1.2. Lag om konstnärsprofessurer och om 

statens konstnärsstipendier 

3 §. I 1 mom. föreskrivs om det anslag som 
årligen intas i statsbudgeten och av vilket till 
stöd för konstutövares arbete och studier 
inom olika konstområden delas ut statliga 
konstnärsstipendier till ett belopp som mot-
svarar 495 stipendieår. För närvarande kan 
stipendieperioden omfatta minst sex månader 
och längst fem år. Enligt momentet reserve-
ras dessutom ett anslag som motsvarar minst 
50 konstnärsstipendier för att delas ut som 
projektstipendier för genomförandet av be-
stämda arbetsplaner. En del av stipendierna 

har delats ut för att täcka kostnaderna för 
konstnärlig verksamhet. 

Att bevilja projektstipendier är ett admi-
nistrativt tungt och invecklat förfarande. Av-
sikten är att förtydliga statens konstnärs-
kommissioners stipendiesystem och minska 
antalet stödformer. De lagbestämda projekt-
stipendierna slopas och i stället överförs de-
ras andel till statens konstnärsstipendier. För-
ändringen bringar klarhet i vilka stipendier 
som berörs av reformen av den sociala 
tryggheten. I framtiden ska antalet stipendie-
år vara 545. 

3 a §. I 3 mom. bestäms om möjlighet att 
bevilja projektstipendium åt flera konstutöva-
re tillsammans. Momentet slopas eftersom 
det blir onödigt när de lagbestämda projekt-
stipendierna slopas. 

3 b—3 e §. I paragrafen föreskrivs om pen-
sionsskydd för dem som arbetar på femårigt 
konstnärsstipendium och om familjepen-
sionsskydd för deras familjemedlemmar. 
Dessa paragrafer tillämpas också på dem som 
arbetar på statens konstnärsstipendier för 
längre tid än fem år och deras familjemed-
lemmar. På grund av de ändringar som ovan 
föreslås i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare bestäms pensionsskyddet för dem som 
arbetar på statens konstnärsstipendier för fem 
år i fortsättningen i enlighet med lagen om 
pension för lantbruksföretagare. Av denna 
anledning föreslås att paragraferna upphävs. 

4 c §. Enligt paragrafen kan statens konst-
kommission ställa som villkor för statens 
konstnärsstipendium eller projektstipendium 
att mottagaren inte har avlönat arbete under 
stipendieperioden. Omnämnandet av projekt-
stipendium slopas eftersom det är onödigt. 
 
Ikraftträdandebestämmelse 

Enligt 1 mom. träder lagen i kraft den 1 ja-
nuari 2009. Enligt 2 mom. tillämpas de be-
stämmelser som föreslås bli upphävda ändå 
efter lagens ikraftträdande på de mottagare 
av statens konstnärsstipendium som före la-
gens ikraftträdande har beviljats statens 
konstnärsstipendium för fem år eller längre 
tid och vilkas stipendiearbete är förenat med 
pensionsskydd enligt de bestämmelser som 
föreslås bli upphävda. Det är nödvändigt att 
dessa bestämmelser fortsätter att tillämpas 
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även efter lagens ikraftträdande på arbete 
som utförs av de stipendiater som det är fråga 
om, eftersom de skulle stanna utanför de änd-
ringar som föreslås i lagen om pension för 
lantbruksföretagare med stöd av den ikraft-
trädandebestämmelse som gäller de föreslag-
na ändringarna. Enligt 3 mom. kan åtgärder 
som verkställigheten av lagen förutsätter vid-
tas innan lagen träder i kraft. 
 
 
1.3. Lagen om olycksfallsförsäkring för 

lantbruksföretagare 

1 §. I paragrafen föreskrivs om lagens syf-
te. Det föreslås att ett nytt 3 mom. fogas till 
paragrafen. I momentet konstateras att sti-
pendiaters rätt till ersättning för arbetsskada, 
stipendiaters anhörigas rätt till ersättning för 
arbetsskada samt betalningen av begrav-
ningshjälp bestäms enligt denna lag. 

4 §. 4 § i den gällande lagen har upphävts. I 
stället för den upphävda paragrafen föreslås 
en ny 4 §. Där definieras vilka stipendiater 
som omfattas av lagens tillämpningsområde. 
Enligt 1 mom. tillämpas lagen om olycks-
fallsförsäkring för lantbruksföretagare på sti-
pendiater som är försäkringsskyldiga enligt 
10 a § i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare. På så sätt sammanfaller tillämpnings-
området i fråga om pensionsskydd och 
olycksfallsskydd för stipendiater. Som sti-
pendiatarbete betraktas vetenskaplig forsk-
ning eller konstnärlig verksamhet enligt 8 a § 
i lagen om pension för lantbruksföretagare. 
Till 2 mom. fogas en bestämmelse enligt vil-
ken vad som i lagen om olycksfallsförsäkring 
för lantbruksföretagare föreskrivs om lant-
bruksföretagare också gäller stipendiater som 
inte något annat föreskrivs särskilt om sti-
pendiater. 

I 3 mom. nämns uttryckligen de bestäm-
melser i lagen om olycksfallsförsäkring för 
lantbruksföretagare som inte gäller stipendia-
ter. Till dem hör bestämmelserna i 12 § 1 och 
2 mom. om justering av den LFöPL-
arbetsinkomst som ligger till grund för årsar-
betsförtjänsten på grund av förändringar som 
inträffat i förhållandena på brukningsenhe-
ten, bestämmelserna i 17 § 3—7 mom. om 
nedsättning av försäkringspremien och ned-
sättning av försäkringspremien som beviljas 

på grund av anslutning till företagshälsovår-
den samt bestämmelserna i 22 § 4 mom. om 
rätt för lantbruksföretagarnas olycksfallsför-
säkringsanstalt att få uppgifter om lantbruks-
företagare som omfattas av företagshälsovår-
den. Stipendiater kan inte heller beviljas fri-
villiga olycksfallsförsäkringar för arbetstiden 
enligt 21 § 1 mom. 

5 §. 5 § i den gällande lagen har upphävts. I 
stället för den upphävda paragrafen föreslås 
en ny 5 §. Där definieras vad som i denna lag 
avses med arbetsskada och yrkessjukdom. 
Detta sker genom att bestämmelserna i nuva-
rande 6 § med undantag av definitionen på 
lantbruksföretagares olycksfall i arbete över-
förs till paragrafen med oförändrat sakinne-
håll. Bestämmelserna om definition på lant-
bruksföretagares olycksfall i arbete blir kvar i 
den föreslagna 6 §, dock så att ordalydelsen 
preciseras. I förslaget till 5 § definieras för-
utom lantbruksföretagares även stipendiaters 
arbetsskada och yrkessjukdom. I fråga om 
stipendiaters olycksfall i arbete konstateras i 
paragrafen att som arbetsskada betraktas 
också stipendiats olycksfall i arbete enligt 
förslaget till 6 a §. I 4 mom. intas dessutom 
en uttrycklig hänvisning till ersättning beta-
las på grund av ett olycksfall i arbete eller 
yrkessjukdom då en skada eller sjukdom som 
inte ska anses vara ett olycksfall i arbetet el-
ler en yrkessjukdom har förvärrats väsentligt 
på det sätt som bestäms i lagen om olycks-
fallsförsäkring och yrkessjukdomslagen. 

6 §. För närvarande definieras i paragrafen 
vad som i denna lag avses med lantbruksfö-
retagares arbetsskada, olycksfall i arbete och 
yrkessjukdom. Det föreslås att paragrafen 
ändras så att där föreskrivs endast om olycks-
fall i arbetet som gäller lantbruksföretagare. 
Paragrafens innehåll ändras inte när det gäll-
er olycksfall för lantbruksföretagare. 

6 a §. Den föreslagna paragrafen är ny. Där 
bestäms vad som avses med stipendiats 
olycksfall i arbete. Enligt 1 mom. betraktas 
som olycksfall i arbete för det första ett 
olycksfall som drabbar en stipendiat när han 
eller hon utför egentligt stipendiatarbete en-
ligt 4 §, dvs. när han eller hon bedriver ve-
tenskaplig forskning eller konstnärlig verk-
samhet. Som stipendiats olycksfall i arbete 
betraktas, liksom även i fråga om arbetstaga-
re, olycksfall som inträffat under vissa för-
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hållanden som härflyter av arbetet. Med 
nämnda förhållanden avses olycksfall som 
inträffat under mycket varierande förhållan-
den och som inte inträffar i själva det egent-
liga arbetet, men som har så ett så nära sam-
band med arbetet att de betraktas som 
olycksfall i arbetet. 

På samma sätt som för arbetstagare betrak-
tas som ett förhållande som härflyter av sti-
pendiatens arbete ett olycksfall som har 
drabbat stipendiaten på arbetsplatsen eller på 
ett område som hör till arbetsplatsen, t.ex. i 
anslutning till situationer när man hämtat ar-
betsredskap eller tvättat och klätt sig på det 
sätt som arbetet på arbetsplatsen förutsätter. 
Om stipendiaten under förhållanden som här-
flyter av arbetet drabbas av ett olycksfall på 
en plats som betraktas som hans eller hennes 
arbetsplats eller på ett område som hör till 
nämnda arbetsplats, är det fråga om en skada 
som ska ersättas förutsatt att den verksamhet 
som man bedrev vid den tidpunkt då olycks-
fallet inträffade har tillräckigt samband med 
det arbete som stipendiaten utför. En del av 
stipendiaterna arbetar hemma och en del kan 
åter förfoga över ett klart avskilt arbetsrum, 
t.ex. en konstnär kan ha en ateljé och en 
forskare ett arbetsrum som universitetet till-
handahåller. Bägge ovan nämnda arbetsrum 
betraktas som en i lagrummet avsedd arbets-
plats. 

Liksom i fråga om arbetstagare betraktas 
som förhållanden som härflyter av arbetet 
färden mellan bostaden och arbetsplatsen. Då 
förutsätts det att stipendiaten har en arbets-
plats som är klart avskild från bostaden. I 
överensstämmelse med den praxis som iakt-
tagits i fråga om arbetstagare betraktas som 
arbetsresor färden från bostaden till arbets-
platsen när arbetsdagen börjar och färden 
tillbaka när arbetsdagen slutar. 

Som förhållanden som härflyter av arbetet 
betraktas också stipendiatens färder för att ut-
rätta ärenden som har ett nära samband med 
den vetenskapliga forskningen eller den 
konstnärliga verksamheten. Sådana färder för 
att uträtta ärenden är t.ex. färder för anskaff-
ning av arbetsverktyg som hänför sig till 
konstnärlig verksamhet eller facklitteratur 
som hänför sig till vetenskaplig forskning. 

Som förhållanden som härflyter av arbetet 
betraktas också arbetsresor som hänför sig 

till stipendiatens vetenskapliga eller konst-
närliga arbete, om olycksfallet har drabbat 
stipendiaten under förhållanden som har ett 
nära samband med den vetenskapliga forsk-
ningen eller den konstnärliga verksamheten. 
Syftet med bestämmelsen är att begränsa er-
sättningen för olycksfall i arbetet, t.ex. under 
kongressresor utomlands, till sådana förhål-
landen som kan anses ha ett nära samband 
med stipendiatens arbete. Sådana situationer 
är t.ex. förläsningar eller deltagande i verk-
samhet som ingår i kongressprogrammet. 
Olycksfall som inträffat på fritiden under 
kongressresor är inte ersättningsgilla även 
om själva kongressresan hänför sig till sti-
pendiatens arbete. Ett olycksfall som drabbat 
stipendiaten t.ex. under friare kvällsprogram 
som kongressen arrangerat ska således i regel 
inte vara ersättningsgillt. 

I 2 mom. ingår en bestämmelse som säger 
att om stipendiaten har ådragit sig en skada i 
stipendiatarbetet eller under förhållanden 
som härflyter av det kan den, när den upp-
kommit under en kortare, högst ett dygn lång 
tid och inte ersätts som yrkessjukdom, i en-
lighet med 4 § 2 mom. i lagen om olycks-
fallsförsäkring anses vara orsakad av olycks-
fall i arbetet. För lantbruksföretagarna gäller 
en motsvarande bestämmelse. 

Enligt 3 mom. tillämpas, med iakttagande 
av vad som föreskrivs i 4 a § i lagen om 
olycksfallsförsäkring, bestämmelserna om 
olycksfall i arbete för stipendiaters del även 
på sådan skada eller sjukdom som i arbetet 
eller under förhållanden som härflyter av ar-
betet har åsamkats av misshandel eller någon 
annan uppsåtlig gärning som begåtts av en 
annan person. Enligt nämnda bestämmelse 
kan dagpenning och olycksfallspension dock 
förvägras eller minskas antingen för en be-
stämd tid eller tills vidare, om arbetstagaren 
genom sitt handlande före den uppsåtliga 
gärningen väsentligt har medverkat till upp-
komsten av skadan eller sjukdomen. 

7 §. I paragrafen föreskrivs om ersättning 
för arbetsskada. Det föreslås att till 1 mom. 
fogas ett omnämnande av att ersättning enligt 
lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruks-
företagare betalas förutom till lantbruksföre-
tagare även när en arbetsskada har drabbat en 
person som avses i 8 a § i lagen om pension 
för lantbruksföretagare under en tid för vil-
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ken han eller hon är skyldig att teckna för-
säkring enligt 10 a § i nämnda lag. På så sätt 
kan en LFöPL-försäkringsskyldig stipendiat 
få ersättning för arbetsskada. 

8 §. I paragrafen föreskrivs om ansökan om 
ersättning som betalas för arbetsskada. Det 
föreslås att paragrafen ändras så att formulä-
ret för blanketten för skadeanmälan fastställs 
av Lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäk-
ringsanstalt i stället för social- och hälso-
vårdsministeriet. Social- och hälsovårdsmini-
steriet fastställer inte längre heller skadean-
mälan enligt lagen om olycksfallsförsäkring, 
utan den fastställs av Olycksfallsförsäkrings-
anstalternas förbund. I lagrummet uppräknas 
de uppgifter som bör anmälas till Lantbruks-
företagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt 
med blanketten. Att stipendiaterna börjar om-
fattas av lagen om olycksfallsförsäkring för 
lantbruksföretagare medför behov av att för-
nya blanketterna. Det vore ändamålsenligt 
om blanketterna kunde fastställas av Lant-
bruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsan-
stalt. 

11 §. I paragrafen föreskrivs för närvarande 
om bestämmande av lantbruksföretagares 
årsarbetsförtjänst. Det föreslås att 1 mom. 
ändras genom att till den fogas bestämmelser 
om bestämmande av stipendiaters årsarbets-
förtjänst. För lantbruksföretagarverksamhet 
och stipendiatarbete fastställs med stöd av 
lagen om pension för lantbruksföretagare 
olika försäkringar och arbetsinkomster. Det 
föreslås att den årsarbetsförtjänst som ligger 
till grund för stipendiaters olycksfallsförsäk-
ringsskydd bestäms på basis av den LFöPL-
arbetsinkomst som fastställts för stipendiater 
enligt 21 a §. Om en stipendiat samtidigt har 
flera LFöPL-arbetsinkomster fastställda för 
stipendiatarbete, är årsarbetsförtjänsten enligt 
denna lag det sammanlagda beloppet av de 
årliga arbetsinkomster som fastställts enligt 
21 a § vid den tidpunkt arbetsskadan inträf-
fade. Förfarandet är detsamma om stipendia-
ten också har fastställd arbetsinkomst av lant-
bruksföretagarverksamhet vid sidan av sti-
pendiatarbetet. 

Det föreslås att till 2 mom. fogas ett om-
nämnande enligt vilket även stipendiater ska 
omfattas av den bestämmelse som säger att 
om en stipendiat är försäkringsskyldig enligt 
lagen om pension för lantbruksföretagare 

men när arbetsskadan inträffar ännu inte har 
gällande försäkring enligt lagen om pension 
för lantbruksföretagare, fastställs årsarbets-
förtjänsten i enlighet med bestämmelserna 
om fastställande av LFöPL-arbetsinkomst. 

12 §. I paragrafen bestäms hur storleken på 
lantbruksföretagares dagpenning fastställs. 
Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 
3 mom., enligt vilket storleken på stipendia-
ters dagpenning är 1/360 av den årsarbetsför-
tjänst som fastställs enligt förslaget till 11 §. 
På stipendiater tillämpas inte 1 och 2 mom., 
som innehåller bestämmelser om fastställan-
de av den årsarbetsförtjänst som ligger till 
grund för lantbruksföretagares dagpenning i 
en situation där förhållandena på bruknings-
enheten har ändrats väsentligt. Till följd av 
det nya 3 mom. blir de nuvarande 3 och 4 
mom. 4 och 5 mom. Samtidigt som det nuva-
rande 3 mom. blir 4 mom. föreslås att till det 
fogas ett omnämnande av att på stipendiater 
tillämpas även bestämmelsen om beaktande 
av andra förvärvsinkomster när årsarbetsför-
tjänsten fastställs. 

14 §. I paragrafen föreskrivs om den andel 
av totalkostnaderna för olycksfallsförsäk-
ringen som ska reserveras för utgifterna för 
skydd i arbete och till vilka ändamål denna 
andel kan användas. Det föreslås att till para-
grafen fogas bestämmelser om att kostnader 
för skydd i arbete enligt lagen om olycks-
fallsförsäkring för lantbruksföretagare ska 
användas på samma sätt som i fråga om lant-
bruksföretagare även till forskning, utbild-
ning och information som främjar sådant ar-
betarskydd och sådant utvecklande av arbets-
förhållande som tjänar stipendiaternas intres-
sen. 

15 §. Det föreslås att 1 mom. ändras så att 
där konstateras att totalkostnaderna för lant-
bruksföretagares och stipendiaters olycks-
fallsförsäkringssystem finansieras genom en 
grundskyddsandel, lantbruksföretagarnas och 
stipendiaternas försäkringspremieandel, sta-
tens andel och avkastningen av placeringar. 
Till 4 mom. fogas ett omnämnande av att 
lantbruksföretagarnas och stipendiaternas 
försäkringspremieandel är 31,8 procent och 
statens andel 27,8 procent av de totala kost-
naderna. 

17 §. I paragrafen föreskrivs om skyldighet 
att betala försäkringspremie och fastställande 
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av försäkringspremiens storlek. Det föreslås 
att till 1 mom. fogas en bestämmelse om att 
en stipendiat som är skyldig att teckna en 
försäkring som motsvarar minimipensions-
skyddet enligt lagen om pension för lant-
bruksföretagare, dvs. försäkring enligt 10 a § 
i lagen om pension för lantbruksföretagare, 
ska för tiden för nämnda försäkring betala 
försäkringspremie även för arbetsskadeskydd 
enligt denna lag. 

I 2 mom. föreslås att kopplingen mellan 
basdelen av lantbruksföretagares försäk-
ringspremie och det sammanlagda beloppet 
av de sjukvårdskostnader som har ersatts slo-
pas. Sjukvårdskostnaderna har ökat betydligt 
de senaste åren i och med att olycksfallsför-
säkringens fulla kostnadsmotsvarighet trädde 
i kraft och trycket på att höja basdelen har så-
ledes ökat. I denna situation skulle det kän-
nas mera naturligt att binda basdelen till 
vårdkostnaderna inom försäkrings- och er-
sättningsverksamheten, men denna koppling 
nämns inte särskilt i lagen, utan den inklude-
ras i processen när försäkringspremienivån 
bestäms. Försäkringspremien kan då anses 
bestå av en vårdkostnadsdel och en riskdel. 
Med riskdelen täcks alla ersättningskostna-
der. 

Till 2 mom. fogas samtidigt en specialbe-
stämmelse om fastställande av försäkrings-
premien som gäller stipendiater. För lant-
bruksföretagare utgörs försäkringspremien av 
en basdel som är lika stor för alla lantbruks-
företagare samt av en förtjänstdel som be-
stäms på den arbetsinkomst som har fast-
ställts för lantbruksföretagaren enligt lagen 
om pension för lantbruksföretagare. År 2008 
har basdelen av lantbruksföretagares olycks-
fallsförsäkringspremie varit  26 euro och för-
tjänstdelen 1,2 % av LFöPL-
arbetsinkomsten. Lantbruksföretagarverk-
samhet är en näring med rätt så hög olycks-
fallsfrekvens. Lantbruksföretagare beviljas 
nedsättning av försäkringspremien på de 
grunder som anges i 3–7 mom. för anslutning 
till företagshälsovården och regelbundna 
gårdsbesök och även en årlig nedsättning på 
10 %, om det inte har förekommit några ar-
betsskador som har ersatts. I stipendiatarbete 
är risken för olycksfall i arbetet inte på sam-
ma sätt högre än normalt. Försäkringsperio-
derna är också kortare än för lantbruksföreta-

gare, så beviljande av nedsättning av försäk-
ringspremien på grundval av skadefria år 
skulle i praktiken inte särskilt ofta leda till att 
stipendiater skulle hinna få motsvarande för-
säkringsrabatter som lantbruksföretagare. Av 
denna anledning föreslås i 3 mom. en be-
stämmelse enligt vilken stipendiater inte får 
de nedsättningar av försäkringspremien som 
avses i 3—7 mom., men deras försäkrings-
premie ska vara hälften av den fulla försäk-
ringspremie som fastställts för lantbruksföre-
tagare. 

Det föreslås att till 8 mom. fogas ett om-
nämnande av att social- och hälsovårdsmini-
steriet fastställer grunderna för försäkrings-
premien på ansökan av Lantbruksföretagar-
nas olycksfallsförsäkringsanstalt. Premiens 
storlek ska fastställas så att den motsvarar 
den i 15 § 3 mom. avsedda försäkringspre-
mieandelen för lantbruksföretagarna och sti-
pendiaterna. 

18 §. I paragrafen föreskrivs om verkstäl-
lighet av försäkringspremien. Det föreslås att 
till 1 mom. fogas en hänvisning som gäller 
stipendiater och enligt vilken vad som före-
skrivs i 12 a § 3 mom. i lagen om pension för 
lantbruksföretagare också tillämpas på pre-
mier enligt denna lag. I nämnda 12 a § 
3 mom., som föreslås ovan, är det fråga om 
retroaktivt fastställande av pensionsförsäk-
ring för stipendiater genom tvångsförsäkring. 
Att den föreslagna hänvisningen tillfogas in-
nebär att även stipendietagares OFLA-
försäkring fastställs retroaktivt för motsva-
rande tid. Till momentet fogas också ett om-
nämnande av att på stipendiater tillämpas 
ändå inte de hänvisningar som redan ingår i 
momentet för närvarande och som gäller 24 
§, där det bestäms om förhöjning på grund av 
försummelse, och 26 § 2—4 mom., där det 
bestäms om sekundärt försäkringsavgiftsan-
svar, i lagen om pension för lantbruksföreta-
gare. 

20 §. I paragrafen bestäms om finansie-
ringsansvaret för arbetsskadeskydd. Det före-
slås att paragrafen ändras så att där konstate-
ras att det ansvar som ordnandet av arbets-
skadeskydd för lantbruksföretagare och sti-
pendiater föranleder finansieras med en 
grundskyddsandel, statens andel och lant-
bruksföretagarnas och stipendiaternas försäk-
ringspremieandel enligt förhållandet mellan 
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de finansieringsandelar som anges i OFLAL 
15 § 2 och 3 mom. 

Samtidigt görs en teknisk ändring i para-
grafen som innebär att den bestämmelse slo-
pas som förpliktar till att årligen överföra till 
ersättningsansvaret det belopp med vilket det 
sammanlagda beloppet av de olika finansiä-
rernas kostnadsandelar överstiger de under 
samma år betalda ersättningarna samt utgif-
terna för skydd i arbete och skäliga förvalt-
ningskostnader. Denna post som ska överfö-
ras till ersättningsansvaret hänvisar till den 
tid då endast finansiärerna av tilläggsskyddet, 
dvs. de försäkrade och staten deltog i fonde-
ringen av fortlöpande ersättningar som bevil-
jats med stöd av lagen. Från och med 2004 
års finansieringsreform har finansiärerna av 
grundskyddet deltagit i ovan avsedda fonde-
ring och detta har också beaktats i grunderna 
för ersättningsansvaret. Schemat för ersätt-
ningsansvaret enligt de gällande grunderna 
innehåller på ett heltäckande sätt den pen-
ningrörelse som kommer från alla olika fi-
nansiärer. 

21 §. I paragrafen föreskrivs om andra ob-
ligatoriska olycksfallsförsäkringar än den 
som avses i denna lag. Dessa andra försäk-
ringsformer är lantbruksföretagares frivilliga 
olycksfallsförsäkring och frivilliga fritidsför-
säkring. I 5 mom. bestäms om lantbruksföre-
tagares frivilliga försäkring för fritiden. Det 
föreslås att till momentet fogas ett omnäm-
nande av att även stipendiater har möjlighet 
att ta frivillig olycksfallsförsäkring för friti-
den. Försäkringsvillkoren bestäms på samma 
sätt som i fråga om lantbruksföretagare. 
 
 
 
Ikraftträdandebestämmelse 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2009. Lagen tillämpas på sådana olycksfall i 
arbetet som inträffar och på sådana yrkes-
sjukdomar som yppar sig före lagens ikraft-
trädande. Olycksfallsförsäkringsanstalten kan 
vidta åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter innan lagen träder i kraft. Kostna-
der som förorsakats av åtgärder som vidtagits 
före lagens ikraftträdande räknas till de totala 
kostnaderna för olycksfallsförsäkringen 
2009. 

1.4. Lag om olycksfallsförsäkring 

16 a §. I paragrafen ingår bestämmelser om 
dagpenningens storlek i vissa specialsituatio-
ner. I 5 mom. bestäms om fastställande av 
dagpenningen i de situationer där den försäk-
rade vid tiden för olycksfallet bl.a. står i flera 
anställningsförhållanden eller står i anställ-
ningsförhållande och samtidigt bedriver lant-
bruksföretagarverksamhet. Det föreslås att 
bestämmelsen ordalydelse ändras så att om 
arbetstagaren vid tiden för olycksfallet utför 
arbete som är försäkrat enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 
utgör dagpenningen 1/360 av årsarbetstjäns-
ten enligt en försäkring enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. 
Då beaktas också den OFLA-
årsarbetsförtjänst som fastställts för stipendi-
atarbetet i dagpenningen. 

28 §. I paragrafen föreskrivs om faststäl-
lande av den försäkrades årsarbetsförtjänst. I 
5 mom. bestäms om fastställande av årsar-
betsförtjänsten i en situation där arbetstaga-
ren vid tidpunkten för olycksfallet har utfört 
också LFöPL-försäkrat lantbruksföretagarar-
bete. Det förslås att 5 mom. ändras så att den 
årsarbetsförtjänst som fastställts enligt lagen 
om olycksfallsförsäkring för lantbruksförta-
gare, dvs. LFöPL-arbetsinkomsten beaktas i 
årsarbetsförtjänsten enligt 28 §. Då beaktas 
även den OFLA-årsarbetsförtjänst som fast-
ställts av stipendiatarbete i årsarbetsförtjäns-
ten. 
 
Ikraftträdandebestämmelse 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2009. Lagen tillämpas på sådana olycksfall i 
arbetet som inträffar och sådana yrkessjuk-
domar som yppar sig efter lagens ikraftträ-
dande. 
 
1.5. Sjukförsäkringslag 

1 kap.  Lagens syfte och tillämpnings-
område 

4 §. Definitioner. I 1 mom. 9 punkten defi-
nieras vilka personer som betraktas som i 
denna lag avsedda företagare. Det föreslås att 
lagrummet ändras så att hänvisningen till la-
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gen om pension för lantbruksföretagare pre-
ciseras. Att hänvisningen preciseras betyder 
att en person som är försäkrad enligt lagen 
om pension för lantbruksföretagare betraktas 
som företagare när denna lag tillämpas en-
dast om han eller hon är skyldig att teckna 
försäkring enligt 1 § 2 mom. i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare. Härmed betrak-
tas stipendiater som ska försäkras enligt la-
gen om pension för lantbruksföretagare inte 
som företagare när sjukförsäkringslagen till-
lämpas. 
 
7 kap.  Allmänna förutsättningar för 

erhållande av dagpenningsför-
måner 

4 §. Arbetsgivares rätt till dagpennings-
förmån. I 2 mom. bestäms hur dagpennings-
förmånen delas mellan arbetsgivarna eller fö-
retagarna och arbetsgivarna. Enligt bestäm-
melsen delas en dagpenningsförmån mellan 
företagaren och arbetsgivaren, om en person 
som står i anställningsförhållande samtidigt 
också är verksam som företagare enligt lagen 
om pension för företagare eller som lant-
bruksföretagare enligt lagen om pension för 
lantbruksföretagare. Det föreslås att 2 punk-
ten ändras så dagpenningsförmånen också 
delas mellan arbetsgivaren och stipendiaten, 
om en person som står i anställningsförhål-
lande samtidigt är verksam som stipendiat 
som är försäkrad enligt lagen om pension för 
lantbruksföretagare. 
 
11 kap.  Beloppet av dagpenningsför-

månerna 

2 §. Arbetsinkomst. I paragrafen bestäms 
vad som avses med arbetsinkomst. Enligt 1 
mom. 2 punkten avses med arbetsinkomst 
som utgör grund för dagpenning den fast-
ställda arbetsinkomst för respektive år som 
avses i lagen om pension för företagare och 
lagen om pension för lantbruksföretagare. 
Med andra ord, för en sådan förtagare eller 
lantbruksföretagare som har ovan nämnd 
pensionsförsäkring betraktas som arbetsin-
komst arbetsinkomsten enligt pensionsför-
säkringen i stället för förvärvsinkomsten av 
den egna företagsverksamheten. Det föreslås 
att bestämmelsen i fortsättningen tillämpas 

även på stipendiater som är försäkrade enligt 
lagen om pension för lantbruksföretagare. 
Detta är möjligt utan att den nuvarande be-
stämmelsen ändras. Härmed betraktas som 
arbetsinkomst för en stipendiat som är för-
säkrad på det sätt som avses i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare stipendiatens 
fastställda arbetsinkomst enligt pensionsla-
gen. 

I 2 mom. bestäms vad som ska betraktas 
som arbetsinkomst för en sådan person som 
bedriver verksamhet som i princip betraktas 
som arbete som ska pensionsförsäkras enligt 
antingen lagen om pension för företagare el-
ler lagen om pension för lantbruksföretagare, 
men personen ändå inte är skyldig att teckna 
ovan nämnda pensionsförsäkring. Det före-
slås att momentet ändras så att som en sti-
pendiats arbetsinkomst betraktas skatteplik-
tigt stipendium, om stipendiaten inte är skyl-
dig att försäkra sig på grund av arbetet på 
stipendiet på det sätt som avses i LFöPL. 
 
 
18 kap.  Sjukförsäkringsfonden och för-

säkringsavgifter 

14 §. Grunden för sjukförsäkringens sjuk-
vårdspremie. Det föreslås att till 2 mom. fo-
gas en ny 10 punkt. Där bestäms om grunden 
för stipendiaters sjukvårdspremie. I enlighet 
med momentets inledande stycke ska även 
när stipendiaters sjukvårdspremie fastställs 
som grund användas den årliga arbetsin-
komsten enligt LFöPL-försäkringen sedan 
den justerats med lönekoefficienten på det 
sätt som föreskrivs i lagen om pension för 
lantbruksföretagare. Efter momentets inle-
dande stycke uppräknas i momentet de in-
komster som användningen av FöPL- eller 
LFöPL-årsinkomsten som grund för sjuk-
vårdspremien ersätter. Det föreslås att denna 
inkomstförteckning utökas med den nya in-
komstposten stipendium som den årliga 
LFöPL-arbetsinkomsten kan ersätta när sjuk-
vårdspremien fastställs. På grund av den fö-
reslagna 10 punkten företas tekniska änd-
ringar i 8 och 9 punkten. 

Det föreslås att 3 mom. ändras så att även 
sjukvårdspremien för en LFöPL-försäkrad 
stipendiat fastställs med iakttagande i till-
lämpliga delar av vad som bestäms om be-
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räkning av den beskattningsbara inkomsten 
vid kommunalbeskattningen. När stipendia-
ters sjukvårdspremie fastställs avdras inte 
heller en försäkringsavgift som betalats med 
stöd av lagen om pension för lantbruksföre-
tagare, liksom inte heller i fråga om andra 
LFöPL-försäkrade. 

15 §. Grunden för sjukförsäkringens dag-
penningspremie. För närvarande föreskrivs i 
3 mom. om den inkomst som används som 
grund för företagares och lantbruksföretaga-
res dagpenningspremie. Enligt det inledande 
stycket i 3 mom. används den arbetsinkomst 
enligt FöPL och LFöPL som fastställts för 
respektive år som grund för dagpennings-
premien med stöd av dessa lagar, till den del 
denna arbetsinkomst ersätter de inkomster 
som uppräknas i momentet. Det föreslås att 
ovan nämnda bestämmelse tillämpas som så-
dan även som grund för stipendiaters dag-
penningspremie. Härmed används som grund 
även för stipendiaters dagpenningspremie 
den årliga arbetsinkomsten enligt LFöPL-
försäkringen som har justerats med lönekoef-
ficienten på det sätt som föreskrivs i lagen 
om pension för lantbruksföretagare. Samti-
digt fogas till inkomstförteckningen i 3 mom. 
en ny 9 punkt, där stipendium intas som en 
inkomstpost som den årliga LFöPL-
arbetsinkomsten ersätter när dagpennings-
premien fastställs, om personen i fråga har 
ovan nämnd LFöPL-försäkring. På grund av 
förslaget till 9 punkt görs tekniska ändringar 
i 7 och 8 punkten. Samtidigt fogas en hän-
visning till 3 mom. 9 punkten till 4 mom. 
Härmed fastställs sjukförsäkringens dagpen-
ningspremie för en stipendiat som inte har 
ovan nämnda pensionsförsäkring på grund av 
stipendiet enligt 3 mom. 9 punkten. 
 
 
Ikraftträdandebestämmelse 

Enligt 1 mom. träder lagen i kraft den 1 ja-
nuari 2009. 

Enligt 2 mom. tillämpas lagen på de fall 
där den försäkrades arbetsoförmåga eller rätt 
till en förmån inträder den 1 juli 2009 eller 
därefter. En stipendiats LFöPL-försäkring 
har kunnat gälla under den sex månaders 
granskningsperiod som avses i 11 kap. 4 § ti-
digast den 30 juni 2009. 

I 3 mom. bestäms om användning av sti-
pendiatens LFöPL-arbetsinkomst och skatte-
pliktiga stipendium som grund för stipendia-
tens dagpenningsförmån när den försäkrades 
arbetsoförmåga eller rätt till en förmån inträ-
der mellan den 1 juli 2009 och den 31 de-
cember 2010. Tillämpningen av bestämmel-
sen är således för sjukdagpenningens och 
delsjukdagpenningens del bunden till den 
tidpunkt då arbetsoförmågan inträder och för 
andra dagpenningsförmåners, t.ex. mo-
derskaps-, faderskaps- och föräldrapenning-
en, del till den tidpunkt då rätten till förmå-
nen uppkommer. Skatteförvaltningen kan ge 
Folkpensionsanstalten information om sti-
pendiaters LFöPL-arbetsinkomst och skatte-
pliktiga stipendier första gången för skatte-
året 2009, dvs. i slutet av 2010. Sålunda kan 
den LFöPL-arbetsinkomst som fastställs för 
stipendiaten eller det skattepliktiga stipendiet 
användas som i 11 kap. 3 § i sjukförsäkrings-
lagen avsedd arbetsinkomst som konstaterats 
vid beskattningen först från början av 2011 
och som i 11 kap. 4 § avsedd inkomstgrund 
under sex månader på den försäkrades ansö-
kan tidigast den 1 juli 2009. I situationer som 
gäller arbetsoförmåga eller rätt till förmån 
som inträder den 1 juli 2009 eller därefter 
kan som inkomst under sex månader beaktas 
den LFöPL-arbetsinkomst som fastställts för 
stipendiaten eller i stället för den det skatte-
pliktiga stipendiet. 

I 4 mom. bestäms att sjukvårds- och dag-
penningspremiegrunderna enligt 18 kap. 14 § 
och 15 § för stipendiater tillämpas första 
gången på den sjukvårds- och dagpennings-
premie som fastställs för 2009. 

Enligt 5 mom. kan åtgärder som verkstäl-
ligheten av lagen förutsätter vidtas innan la-
gen träder i kraft. 
 
 
1.6. Lag om Folkpensionsanstaltens reha-

biliteringsförmåner och rehabiliter-
ingspenningsförmåner 

47 §. Betalning till arbetsgivare. I 2 mom. 
bestäms om delning av rehabiliteringspen-
ningen mellan arbetsgivarna eller företagarna 
och arbetsgivarna. Enligt bestämmelsen delas 
rehabiliteringspenningen mellan företagaren 
och arbetsgivaren, om en försäkrad som står i 
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anställningsförhållande samtidigt är företaga-
re enligt lagen om pension för företagare el-
ler lantbruksföretagare enligt lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare. Det föreslås att 
2 mom. ändras så att rehabiliteringspenning-
en också delas mellan arbetsgivaren och sti-
pendiaten, om en försäkrad som står i an-
ställningsförhållande samtidigt också är en 
försäkrad stipendiat enligt lagen om pension 
för lantbruksföretagare. 
 
 
 
Ikraftträdandebestämmelse 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2009. Lagen tillämpas på rehabiliteringspen-
ningen när en stipendiats rätt till rehabiliter-
ingspenning börjar den 1 juli 2009 eller där-
efter. Åtgärder som verkställigheten av lagen 
förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 
 
 
 
 
1.7. Lag om ersättning till lantbruksföre-

tagare för självrisktiden enligt sjuk-
försäkringslagen 

1 §. Det föreslås att paragrafen ändras så att 
där konstateras att det i lagen också före-
skrivs om rätt för stipendiater att få dagpen-
ning för självrisktiden. Dessutom ändras lag-
rummets hänvisning till den självrisktid som 
nämns i 19 § 1 mom. i den upphävda sjukför-
säkringslagen (364/1963) till en hänvisning 
till 8 kap. 7 § 1 mom. i den nuvarande sjuk-
försäkringslagen, där det bestäms om själv-
risktid för sjukdagpenning. 

2 §. I paragrafen definieras närmare vad 
som avses med lantbruksföretagare och sti-
pendiat enligt denna lag. Enligt bestämmel-
sen avses med lantbruksföretagare och sti-
pendiat den som då arbetsoförmågan inträder 
har en giltig försäkring som gäller minimi-
pensionsskyddet enligt lagen om pension för 
lantbruksföretagare eller har ansökt om en 
sådan försäkring. Vad som nedan i denna lag 
eller i bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den föreskrivs om lantbruksföretagare 
gäller också stipendiater. 

Ikraftträdandebestämmelse 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2009. Lagen tillämpas på en stipendiat vars 
arbetsoförmåga har inträtt efter lagens ikraft-
trädande. Åtgärder som verkställigheten av 
lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder 
i kraft. 
 
 
1.8. Lag om utkomstskydd för arbetslösa 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

6 §. Företagare. Det föreslås att företagar-
definitionen i 1 mom. ändras så att som före-
tagare betraktas inte en stipendiat som avses i 
1 a § 2 mom. i lagen om pension för lant-
bruksföretagare. 

Enligt den gällande lagen betraktas som fö-
retagare en person som för sin huvudsyssla är 
skyldig att teckna försäkring enligt lagen om 
pension för företagare eller lagen om pension 
för lantbruksföretagare. Eftersom det före-
skrivs om skyldighet för stipendiater att för-
säkra sig i enlighet med lagen om pension för 
lantbruksföretagare, skulle stipendiater som 
omfattas av försäkringsskyldighet enligt la-
gen om pension för lantbruksföretagare vara 
företagare enligt lagen om utkomstskydd för 
arbetslösa. Eftersom avsikten inte är att ändra 
stipendiaternas ställning när lagen om ut-
komstskydd för arbetslösa tillämpas fast be-
stämmelser om deras pensionsskydd tas in i 
lagen om pension för lantbruksföretagare, 
bör de stipendiater ställas utanför företagar-
definitionen som omfattas av försäkrings-
skyldigheten med stöd av 1 a § 2 mom. i la-
gen om pension för lantbruksföretagare. 
 
2 kap.  Arbetskraftspolitiska förutsätt-

ningar för erhållande av för-
måner 

4 §. Företagsverksamhet och eget arbete. I 
propositionen föreslås att regleringen som 
gäller egentlig företagsverksamhet och eget 
arbete särskiljs i 2 kap. Rubriken för paragra-
fens ändras så att i rubriken nämns förutom 
företagsverksamhet även eget arbete. Efter 
ändringen motsvarar paragrafens rubrik bätt-
re dess innehåll. 
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5 §. Upphörande med och avbrott i före-
tagsverksamhet. Bestämmelserna om upphö-
rande med och avbrott i både företagsverk-
samhet och eget arbete i samma paragraf har 
varit ägnade att föranleda begreppsmässig 
förvirring när lagen har tillämpats. Nu före-
slås att omnämnandet av eget arbete slopas i 
1—3 mom. Det föreslås en egen paragraf 
(5 a §) om upphörande med eget arbete. Änd-
ringen klarlägger skillnaden mellan att vara 
sysselsatt i företagsverksamhet och i eget ar-
bete. Den som är sysselsatt i eget arbete bär 
ingen företagarrisk, och detta kan beaktas 
bättre genom att upphörande med eget arbete 
avskiljs till en egen paragraf. Med tanke på 
tillämpningen av lagen har det också varit 
problematiskt hur man ska skilja mellan av-
brott i eget arbete och upphörande med verk-
samhet, eftersom den som är sysselsatt i eget 
arbete sällan har sådana omsättnings- eller 
anläggningstillgångar som han eller hon 
kunde avstå ifrån och på så sätt visa att verk-
samheten upphört helt och hållet. Ändringen 
klarlägger situationen också till denna del, 
eftersom det i fortsättningen för eget arbetes 
del alltid blir fråga om att bedöma huruvida 
verksamheten upphört. 

5 a §. Upphörande med eget arbete. Para-
grafen är ny. I 1 mom. föreskrivs om de för-
utsättningar som ska föreligga för att syssel-
sättningen i eget arbete ska anses ha upphört. 
I rättspraxis betraktas som eget arbete sådana 
arbetsformer där det inte uppkommer något 
arbetsavtalsförhållande och syftet med verk-
samheten åtminstone inte är att direkt få af-
färsvinst. Typiska exempel på sådana som är 
sysselsatta i eget arbete är sådana som byg-
ger sitt eget hus, närståendevårdare och så-
dana som arbetar med stöd av stipendium 
samt konstutövare. Enbart det att en person 
är sysselsatt i eget arbete utgör inte något 
hinder för betalning av arbetslöshetsförmå-
ner, utan dessutom förutsätts att sysselsätt-
ningen i eget arbete utgör huvudsyssla. Sys-
selsättning i bisyssla utgör inte hinder för be-
talning av arbetslöshetsförmåner. 

En person som är sysselsatt i eget arbete på 
heltid är sysselsatt i sin verksamhet till dessa 
att det på grundval av en utredning som per-
sonen visat upp eller annars är uppenbart att 
verksamheten inte fortsätter. Om den arbets-
sökande hänvisar till att verksamheten upp-

hört och det inte finns något sätt på vilket 
han eller hon rimligen skulle kunna bevisa 
saken måste avgörandet baseras på den ar-
betssökandes anmälan. I en sådan situation 
ger arbetskraftsmyndigheten den arbetssö-
kande ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om 
att hinder inte föreligger. Detta första utlå-
tande ges för en bestämd tid och högst för 
fyra månader. Efter att tiden gått ut granskas 
situationen på nytt och då utreds det om per-
sonen i fråga är sysselsatt i eget arbete under 
giltighetstiden för det arbetskraftspolitiska 
utlåtande så att det utgör ett hinder för betal-
ning av arbetslöshetsförmånen. Ansökan om 
stipendium under giltighetstiden för ett ar-
betskraftspolitiskt utlåtande är inte ett bevis 
på att man är sysselsatt i eget arbete på hel-
tid. Inte heller publicering av skriftliga arbe-
ten och artiklar eller prestation av verk som 
blivit klara redan innan man anmälde sig som 
arbetssökande under tiden för ett utlåtande 
för viss tid visar att verksamheten utgör hu-
vudsyssla. 

Den som varit sysselsatt i eget arbete har i 
regel inga sådana omsättnings- eller anlägg-
ningstillgångar som han eller hon skulle kun-
na avstå ifrån för att verksamheten ska be-
traktas som avslutad. Exempelvis en konstnär 
behöver inte avstå från förnödenheter eller 
verktyg som han eller hon behöver för att 
upprätthålla sin yrkesskicklighet eller från 
sitt sedvanliga lager av verk för att vara be-
rättigad till arbetslöshetsförmån. Förutom 
den arbetssökandes anmälan kunde omstän-
digheter som påvisar att sysselsättningen i 
eget arbete upphört vara åtminstone att en 
avhandling inlämnats för preliminär gransk-
ning och att stipendieperioden gått ut. 

I 2 mom. föreslås en hänvisning till 2 kap. 
5 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
där det föreskrivs om bl.a. företagsverksam-
het som utgör bisyssla. Enligt hänvisningen 
anses sysselsättning i eget arbete utgöra bi-
syssla enligt samma grunder som när före-
tagsverksamhet anses utgöra bisyssla. 

11 §. Frånvaro från arbetsmarknaden. I 2 
mom. uppräknas de situationer där en arbets-
sökande anses ha haft en godtagbar orsak till 
sin frånvaro från arbetsmarknaden. Verk-
samhet som utgör egen företagsverksamhet 
eller eget arbete innebär numera att man be-
finner sig på arbetsmarknaden. Heltidsstudier 
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är åter en godtagbar orsak att vara borta från 
arbetsmarknaden. Eftersom det är problema-
tiskt att bedöma den arbetsmängd som i syn-
nerhet konstnärligt arbete kräver, föreslås att 
till förteckningen i momentet fogas ett om-
nämnande av stipendieperiod. I fortsättning-
en ska stipendieperiod vara en godtagbar or-
sak att vara borta från arbetsmarknaden och 
myndigheten behöver inte bedöma verksam-
hetens sysselsättande inverkan eller tidsmäs-
siga inriktning. Godtagbar orsak till frånvaro 
från arbetsmarknaden är endast den tid för 
vilken stipendiet beviljats. Också stipendier 
som beviljats för kortare tid än fyra månader 
är en godtagbar orsak till frånvaro från ar-
betsmarknaden. Om den period under vilken 
stipendiet är avsett att utgöra utkomst inte 
framgår av stipendiebeslutet, divideras sti-
pendiet med det månatliga eurobeloppet av 
skattefritt stipendium (2008 1 320 e/mån.), 
och stipendieperioden anses fortgå denna 
kalkylerade tid. 
 
5 kap.  Förutsättningar för erhållande 

av arbetslöshetsdagpenning 

3 §. Löntagares arbetsvillkor. 7 §. Företa-
gares arbetsvillkor. 10 §. Arbetsvillkorets 
giltighet. I 3 § 3 mom., 7 § 2 mom. och 10 § 
4 mom. uppräknas de situationer där det 
finns en godtagbar orsak till frånvaro från ar-
betsmarknaden. I överensstämmelse med den 
ändring som föreslås i 2 kap. 11 § 2 mom. fö-
reslås att stipendieperiod fogas till förteck-
ningarna. Stipendieperiodens längd bedöms 
på samma sätt som i fråga om 2 kap. 11 §. 
Också stipendier som varar kortare tid än 
fyra månader utgör godtagbar orsak till från-
varo från arbetsmarknaden. 
 
 
9 kap.  Arbetsmarknadsstödets belopp 

och varaktighet 

5 §. Arbetsmarknadsstöd utan behovspröv-
ning. Det föreslås att till paragrafen fogas ett 
nytt 4 mom. där det bestäms att arbetsmark-
nadsstöd betalas under 130 dagar till stipen-
diater utan behovsprövning. Rätten till ar-
betsmarknadsmarknadsstöd utan behovs-
prövning förutsätter att stipendiaten har varit 
försäkrad stipendiat sammanlagt 24 månader 

under de föregående 48 månaderna. Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt fastställer 
försäkringen för stipendiatens arbetsperiod, 
som grundar sig på stipendiebeslutet eller vid 
behov stipendiatens egen anmälan. Folkpen-
sionsanstalten fattar beslut om arbetsmark-
nadsstöd med stöd av försäkringsuppgifterna 
i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts re-
gister. 

Granskningsperioden på 48 månader kan 
förlängas av godtagbar orsak. Orsakerna är 
desamma som i fråga om arbetslöshetsdag-
penningens arbetsvillkor. Till följd av sakens 
natur är arbete på stipendium inte en orsak 
som förlänger granskningsperioden, eftersom 
arbetet omfattas av försäkringsskyldighet. 
 
Ikraftträdandebestämmelse 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2009. 
 
 
1.9. Lag om avbytarservice för lantbruks-

företagare 

3 §. Definition på lantbruksföretagare. I 
paragrafen definieras vad som avses med en 
lantbruksföretagare som har rätt till avbytar-
service i lagen om avbytarservice för lant-
bruksföretagare. Enligt den nuvarande be-
stämmelsen avses med lantbruksföretagare 
en person som genom att själv delta i arbetet 
bedriver lantbruk och som varit skyldig att 
teckna en försäkring för minimipensions-
skydd enligt lagen om pension för lantbruks-
företagare. Eftersom det är möjligt att en per-
son både bedriver lantbruk och arbetar som 
stipendiat samtidigt som hon eller han är 
lantbruksföretagare, föreslås att paragrafen 
preciseras så att som lantbruksföretagare be-
traktas en person som genom att själv delta i 
arbetet bedriver lantbruk så att han eller hon 
har varit skyldig att teckna en försäkring en-
ligt 10 § i lagen om pension för lantbruksfö-
retagare för lantbruksföretagarverksamheten. 
Som lantbruksföretagare som avses i lagen 
om avbytarservice betraktas då inte sådana 
stipendiater som bedriver lantbruksföretagar-
verksamhet och som har en obligatorisk 
LFöPL-försäkring för stipendiatarbetet, men 
inte för lantbruksföretagarverksamheten. 
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27 §. Avgift för vikariehjälp. Det föreslås 
att paragrafen preciseras så att den avgift 
som uppbärs för vikariehjälp alltid uppbärs 
bara enligt den arbetsinkomst som fastställts 
för lantbruksföretagarverksamhet enligt 14 § 
i lagen om pension för lantbruksföretagare. 
Då kan det faktum att lantbruksföretagaren är 
försäkrad även för stipendiatarbete enligt la-
gen om pension för lantbruksföretagare inte 
påverka lantbruksföretagarens avgift för vi-
kariehjälp. 
 
Ikraftträdandebestämmelse 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2009. 
 
 
1.10. Lag om stöd för upphörande med att 

bedriva jordbruk 

29 §. Fastställande av grundbeloppet. I be-
stämmelsen anges hur grundbeloppet av det 
avträdelsestöd som betalas när någon upphör 
med att bedriva jordbruk beräknas. I avträ-
delsestödets grundbelopp beaktas inte annat 
än nuvarande lantbruksföretagarverksamhet 
enligt lagen om pension för lantbruksföreta-
gare. Pension som intjänats av anställnings-
förhållanden eller annan företagarverksamhet 
beaktas inte när avträdelsestödet fastställs. 
Det föreslås att till bestämmelsen fogas ett 
omnämnande av att i avträdelsestödets 
grundbelopp beaktas inte heller rätt till pen-
sion för stipendiatarbete enligt 8 a § i lagen 
om pension för lantbruksföretagare. 

41 §. Erhållande och intjänande av pen-
sion. Enligt nuvarande 41 § 2 mom. kan en 
lantbruksföretagare inte intjäna ny pension 
med stöd av lagen om pension för lantbruks-
företagare för den tid för vilken han eller hon 
får avträdelsestöd. Det föreslås att bestäm-
melsens ordalydelse ändras så att det vid si-
dan av avträdelsestöd blir möjligt att intjäna 
nytt pensionsskydd på grund av stipendiear-
bete, som också försäkras i lagen om pension 
för lantbruksföretagare. Bestämmelsen om 
att LFöPL-pension inte kan intjänas vid sidan 
av avträdelsestöd är avsedd att gälla lant-
bruksföretagarverksamhet enligt 3 eller 13 § i 
lagen om pension för lantbruksföretagare, ef-
tersom avträdelsestödet har beviljats på 

grund av upphörande med jordbruket. Det fö-
reslås att bestämmelsens ordalydelse ändras 
genom att det tas in en hänvisning till nämn-
da bestämmelser. 

Enligt 3 mom. intjänas pension av annat 
förvärvsarbete än sådant som avses i lagen 
om pension för lantbruksföretagare för den 
tid för vilken avträdelsestöd betalas på sam-
ma sätt som det i arbetspensionslagarna be-
stäms om arbete under tid med pension, dvs. 
1,5 % om året. Det föreslås att bestämmelsen 
preciseras så att mottagaren av avträdelsestöd 
intjänar pension av annat förvärvsarbete än 
lantbruksföretagarverksamhet enligt 3 och 13 
§ i lagen om pension för lantbruksföretagare 
på samma sätt som av försäkrat arbete under 
tid med pension. Härvid intjänas 1,5 % pen-
sion om året även av LFöPL-försäkrat sti-
pendiearbete som utförts vid sidan av det av-
trädelsestöd som betalas. 
 
 
Ikraftträdandebestämmelse 

 
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 

2009. 
 
 
1.11. Lag om avträdelsestöd för lantbruks-

företagare 

24 §. Det föreslås att 2 mom. ändras på 
motsvarande sätt som 41 § 2 mom. i lagen 
om stöd för upphörande med att bedriva 
jordbruk ovan. Det är således möjligt att vid 
sidan av avträdelsestöd ha LFöPL-försäkring 
för arbete på stipendium. 

Det föreslås att 3 mom. ändras på motsva-
rande sätt som 41 § 3 mom. i lagen om stöd 
för upphörande med att bedriva jordbruk. 
Härmed intjänas 1,5 % även för stipendiear-
bete som utförts under tid med avträdelsestöd 
enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruks-
företagare. 
 
Ikraftträdandebestämmelse 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2009. Det föreslås att lagen tillämpas på alla 
avträdelser som inträffat under åren 1995—
2006. 
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1.12. Lag om tillämpning av lagstiftningen 
om bosättningsbaserad social trygg-
het 

2 a §. Definitioner. I 3 punkten definieras 
vad som i denna lag avses med företagare. 
Lagrummet ändras så att hänvisningen till fö-
retagare som är försäkringsskyldiga enligt 
lagen om pension för lantbruksföretagare 
preciseras till en hänvisning till lantbruksfö-
retagare som är försäkringsskyldiga enligt 3 
§ i lagen om pension för lantbruksföretagare. 
Stipendiater betraktas således inte som före-
tagare när det bedöms om de omfattas av den 
finska lagstiftningen om social trygghet. 

Till paragrafen fogas en ny 6 a punkt. Där 
definieras vad som i denna lag avses med sti-
pendiat. Stipendiat är en person som på 
grund av arbete på stipendium är skyldig att 
teckna försäkring enligt lagen om pension för 
lantbruksföretagare. Det är nödvändigt att de-
finiera stipendiat på grund av den ändring 
som föreslås i 7 § 3 punkten. 

7 §. Arbete och studier utomlands. I para-
grafen uppräknas de grupper av personer be-
träffande vilka lagstiftningen om social 
trygghet på ansökan kan fortsätta att tilläm-
pas även efter en utomlandsvistelse som har 
varat över ett år. Enligt 3 punkten hör till 
dessa personer bl.a. heltidsstuderande, som 
genomgår yrkesutbildning eller utbildning 
som leder till examen, och forskare som be-
driver vetenskaplig postdoktorforskning. Den 
gällande paragrafen tillämpas inte på konst-
närer. Paragrafens tillämpningsområde ut-
vidgas genom att till 3 punkten fogas stipen-
diater som avses i 2 a § 6 a punkten. På så 
sätt utvidgas paragrafens tillämpningsområde 
även till sådana stipendiater som bedriver ve-
tenskaplig forskning eller konstnärlig verk-
samhet utomlands och som är försäkrings-
skyldiga på grund av sitt arbete på stipendi-
um med stöd av 10 a § i lagen om pension 
för lantbruksföretagare. 
 
Ikraftträdandebestämmelse 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2009. 
 

1.13. Lag om bostadsbidrag för pensions-
tagare 

12 §. Årsinkomst. I paragrafen bestäms om 
årsinkomst som beaktas i bostadsbidraget för 
pensionstagare. Det föreslås att 2 mom. 1 
punkten ändras så att som årsinkomst som 
ska beaktas när bostadsbidraget beräknas be-
aktas även den LFöPL-årsinkomst som fast-
ställts för stipendiater. 
 
Ikraftträdandebestämmelse 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2009. 

I 2 mom. sägs att om en person får bo-
stadsbidrag när lagen träder i kraft, beaktas i 
hans eller hennes bostadsbidrag inte LFöPL-
arbetsinkomsten förrän bostadsbidraget av 
någon annan orsak ska justeras med stöd av 
17 § i lagen om bostadsbidrag för pensions-
tagare. 
 
1.14. Lag om företagshälsovård 

2 §. Definitioner. Enligt gällande 1 mom. 6 
punkten avses med företagare och andra som 
utför eget arbete en person som avses i lagen 
om pension för företagare eller i lagen om 
pension för lantbruksföretagare. Det föreslås 
att lagrummet preciseras så att i lagen om fö-
retagshälsovård avses med företagare och 
andra som utför eget arbete en person som 
avses i lagen om pension för företagare eller 
en lantbruksföretagare som avses i 3 och 13 § 
i lagen om pension för lantbruksföretagare. 
 
Ikraftträdandebestämmelse 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2009. 
 
2.  Ikraftträdande 

Avsikten är att de föreslagna lagarna ska 
träda i kraft den 1 januari 2009. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 

2 § 1 mom. 5 punkten, rubriken för 10 §, rubriken för 12 §, rubriken för 14 § och 14 § 
1 mom., 22 § 1 och 4 mom., 23 och 25 §, rubriken för 26 § och 26 § 1 mom., 27, 29 och 
125 §, 135 § 1 och 3 mom. samt 154 § 1 mom., av dem 135 § 1 mom. sådant det lyder i lag 
1170/2007, samt 

fogas till lagen nya 1 a, 8 a, 8 b, 9 a, 10 a—10 c, 12 a, 12 b, 21 a—21 c, 135 a, 141 a och 
141 b § samt till 11 § ett nytt 2 mom. och till 114 § ett nytt 5 mom. som följer: 
 

1 kap. 

Lagens syfte 

1 a § 

Tillämpning av lagen på stipendiater 

I denna lag föreskrivs också om den rätt till 
pensioner och rehabilitering enligt 1 § 
1 mom. som stipendiater som bedriver veten-
skaplig forskning eller konstnärlig verksam-
het har samt om den rätt till familjepension 
och grupplivförsäkringsersättning som sti-
pendiaters förmånstagare har. 

Stipendiater som är bosatta i Finland och 
som arbetar med stöd av stipendium som be-
viljats från Finland ska försäkra sig i Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt för ålder-
dom, invaliditet och dödsfall såsom före-
skrivs i denna lag. 

2 § 

Centrala definitioner 

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

5) arbetsinkomst den årliga arbetsinkomst 
som fastställts för en lantbruksföretagare i 
enlighet med 14 § och för en stipendiat i en-
lighet med 21 a §, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

8 a § 

Stipendiat 

I denna lag avses med stipendiat en i Fin-
land bosatt person som utan att stå i anställ-
ningsförhållande till den som beviljat stipen-
diet bedriver vetenskaplig forskning eller 
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konstnärlig verksamhet i Finland med stöd av 
ett stipendium som beviljats honom eller 
henne personligen från Finland. Detsamma 
gäller en person som på motsvarande sätt 
utan att stå i anställningsförhållande arbetar i 
en forskar- eller konstnärsgrupp som bevil-
jats stipendium. Som en ovan avsedd stipen-
diat betraktas också en person som medan 
han eller hon står i anställningsförhållande 
eller bedriver företagarverksamhet får sti-
pendium för forskning eller konstnärlig verk-
samhet som bedrivs separat från anställnings-
förhållandet eller företagarverksamheten. 
Bosättning i Finland förutsätts ändå inte av 
en stipendiat på vilken tillämpas den finska 
lagstiftningen om social trygghet på basis av 
bestämmelserna om tillämplig lagstiftning i 
EG:s förordning om social trygghet eller en 
överenskommelse om social trygghet. 

Med vetenskaplig forskning eller konstnär-
lig verksamhet som bedrivs i Finland jäm-
ställs forskning eller konstnärlig verksamhet 
som bedrivs utomlands, om stipendium har 
beviljats från Finland för forskning eller 
konstnärlig verksamhet som bedrivs någon 
annanstans än i Finland. 

Som bedrivande av ovan avsedd vetenskap-
lig forskning eller konstnärlig verksamhet 
betraktas inte studier eller lärdomsprov i an-
slutning till yrkesinriktad grundexamen, yr-
keshögskoleexamen eller lägre eller högre 
högskoleexamen. 
 
 
 

8 b § 

Stipendiatarbete som faller utanför lagens 
tillämpningsområde 

Denna lag gäller inte stipendiatarbete 
1) före ingången av den kalendermånad 

som följer efter uppnådd 18 års ålder, eller 
arbete som fortgår efter den kalendermånad 
då stipendiaten fyller 68 år, 

2) som efter ingången av den kalendermå-
nad som följer efter uppnådd 18 års ålder inte 
har fortgått minst fyra månader utan avbrott, 

3) som har börjat eller fortgått efter det att 
stipendiaten har avgått med ålderspension 
enligt arbetspensionslagarna, 

4) för tid under vilken stipendiatens upp-
skattade årliga arbetsinkomst är lägre än 
2 752,07 euro, 

5) om den finska lagstiftningen om social 
trygghet inte tillämpas på stipendiaten på ba-
sis av bestämmelserna om tillämplig lagstift-
ning i EG:s förordning om social trygghet el-
ler en överenskommelse om social trygghet. 
 

9 a § 

Bestämmelser som gäller stipendiater 

Stipendiaters rätt till ålderspension, del-
tidspension, rehabilitering och invalidpension 
samt stipendiaters förmånstagares rätt till 
familjepension och grupplivförsäkringser-
sättning bestäms på samma sätt som i fråga 
om lantbruksföretagare och lantbruksföreta-
gares förmånstagare. Vad som i denna lag 
och lagen om införande av lagen om pension 
för lantbruksföretagare (1281/2006) före-
skrivs om lantbruksföretagare och lantbruks-
företagarverksamhet gäller på motsvarande 
sätt också stipendiater och arbete på stipen-
dium, om inte något annat föreskrivs särskilt 
om stipendiater och arbete på stipendium. 

För stipendiater och arbete på stipendium 
gäller dock inte det som föreskrivs i denna 
lags 

1) 3 § om lantbruksföretagare, 4 § om lant-
bruksföretagares familjemedlem, 5 § om 
lantbruksföretagare i aktiebolag eller annat 
företag, 6 § om brukningsenhet, 7 § om lant-
bruksföretagarverksamhet som faller utanför 
lagens tillämpningsområde, 8 § om lant-
bruksföretagarverksamhet utomlands, 10 § 
om att teckna försäkring för lantbruksföreta-
gare, 12 § om pensionsanstaltens skyldighet 
att utöva tillsyn samt tvångsförsäkring för 
lantbruksföretagare, 13 § om försäkring när 
lantbruksföretagaren inte uppfyller nedre 
gränsen för försäkring eller när lantbruksfö-
retagaren får ålderspension, 14 § om faststäl-
lande och justering av arbetsinkomsten, 15 § 
om brukningsenhetens arbetsinkomst, 16 § 
om arbetsinkomsten av odlad jordbruksmark, 
17 § om arbetsinkomsten av växtlig skogs-
mark, 18 § om fördelning av arbetsinkomsten 
från brukningsenheten, 19 § om arbetsin-
komsten för lantbruksföretagares familje-
medlem, 20 § om renägares arbetsinkomst 
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och 21 § om arbetsinkomsten för lantbruks-
företagare som får invalid- eller deltidspen-
sion,  

2) 24 § om förhöjning på grund av för-
summelse och 26 § 2—4 mom. om lant-
bruksföretagarens ansvar för arbetspensions-
försäkringsavgifterna, och inte 

3) 115 § om Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalts uppgifter i anslutning till före-
tagshälsovården för lantbruksföretagare, 
141 § om lantbruksföretagarnas skyldighet 
att lämna uppgifter och 144 § om gårdsbe-
söksregister för företagshälsovården för lant-
bruksföretagare. 
 
 

3 kap. 

Ordnande av pensionsskydd 

10 § 

Att teckna försäkring för lantbruksföretagare 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 a § 

Att teckna försäkring för stipendiater  

En stipendiat är skyldig att teckna i 1 a § 
avsedd försäkring när han eller hon har bevil-
jats ett stipendium från Finland med stöd av 
vilket stipendiaten arbetar minst fyra måna-
der utan avbrott i Finland och beloppet av det 
beviljade stipendiet omvandlat till årlig ar-
betsinkomst på det sätt som föreskrivs i 
21 a § är minst 2 752,07 euro per år. Stipen-
diaten ansluts även till grupplivförsäkringen 
enligt denna lag. 

Stipendiaten är skyldig att teckna i 1 mom. 
avsedd försäkring i Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt inom tre månader från det att 
arbetet på stipendiet inleddes. Pensionsan-
stalten fastställer försäkringen på grundval av 
det stipendiebeslut som stipendiaten visar 
upp eller anmälan enligt 141 b § från den 
som beviljat stipendiet. Av stipendiebeslutet 
eller någon annan utredning som ska visas 
upp utöver det eller av anmälan enligt 
141 b § ska framgå beloppet av stipendiatens 
personliga stipendium. 

Arbetet på stipendiet anses börja och sluta i 
enlighet med den arbetsperiod som nämns i 
stipendiebeslutet eller i den anmälan som av-
ses i 141 b §. I annat fall anses arbetet på sti-
pendiet börja den begynnelsedag som stipen-
diaten uppger och fortsätta till den slutdag 
som stipendiaten uppger. Arbetet på stipen-
diet kan dock anses ha börjat tidigast från 
och med tidpunkten för beslutet om beviljan-
de av stipendiet. Försäkringen fastställs för 
den arbetsperiod som avses ovan. 

Försäkringen kan inte fastställas retroaktivt 
för längre tid än för det pågående kalender-
året och det närmast föregående kalenderåret. 
Har försäkringsskyldigheten försummats för 
tid som föregår den som avses ovan, är rätten 
till pension enligt denna lag till denna del 
förverkad. 
 
 
 

10 b § 

Giltighet för stipendiatens försäkring och 
upphörande av den 

En försäkring som avses i 10 a § 3 mom. 
fortsätter att gälla oberoende av stipendiatens 
bosättning och arbete i ett annat land än ett 
EU- eller EES-land eller ett land med vilket 
Finland har en överenskommelse om social 
trygghet, om den finska lagstiftningen om 
social trygghet fortfarande tillämpas på sti-
pendiaten med stöd av lagen om tillämpning 
av lagstiftningen om bosättningsbaserad so-
cial trygghet (1573/1993). Ovan nämnda för-
säkring fortsätter också att gälla trots stipen-
diatens bosättning och arbete i ett EU- eller 
EES-land eller ett land med vilket Finland 
har en överenskommelse om social trygghet, 
om den finska lagstiftningen om social 
trygghet tillämpas på stipendiaten med stöd 
av bestämmelserna i EG:s förordning om so-
cial trygghet eller en överenskommelse om 
social trygghet. 

Om det arbete som beaktats i en försäkring 
som fastställts för en stipendiat avbryts för 
minst fyra månader på grund av stipendiatens 
sjukdom, rehabilitering, barnafödsel eller 
vård av ett barn under tre år, värnplikt, civil-
tjänstgöring eller av någon annan orsak som 
kan jämföras med dessa och stipendiaten 
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också har underrättat den som beviljat sti-
pendiet om att arbetet avbryts, kan försäk-
ringen på stipendiatens ansökan avbrytas från 
ingången av kalendermånaden efter den då 
arbetet på stipendiet har avbrutits. När sti-
pendiaten efter avbrottet börjar arbeta på sti-
pendiet på nytt, fortsätter försäkringen på sti-
pendiatens ansökan att gälla för den återstå-
ende, minst fyra månader långa arbetsperio-
den enligt det ursprungliga försäkringsbeslu-
tet. 

Försäkringen upphör att gälla tidigare än 
den slutdag som avses i 10 a § 3 mom., om 
det på grundval av stipendiatens anmälan el-
ler någon annan utredning framgår att stipen-
diaten har avslutat det arbete som avses i 
10 a § eller om stipendiaten annars inte läng-
re är skyldig att ordna med försäkring. Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt kan efter 
att ha fått utredningen kontrollera det beslut 
som getts med stöd av 10 a § 3 mom. så att 
beslut om försäkringen fattas retroaktivt till 
den dag då förutsättningar för att teckna för-
säkring inte föreligger. 
 
 
 
 

10 c § 

Att teckna försäkring för stipendiater som 
bedriver lantbruksföretagarverksamhet 

Om en lantbruksföretagare också utför ar-
bete som omfattas av denna lag i egenskap av 
stipendiat fastställs försäkringen för lant-
bruksföretagarverksamheten och arbetet som 
stipendiat särskilt. 
 
 
 

11 § 

Villkoren för grupplivförsäkringen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Villkoren för den grupplivförsäkring som 

avses i 1 mom. tillämpas också på stipendia-
ter som är försäkrade enligt 10 a §. Vad som 
i nämnda villkor föreskrivs om lantbruksfö-
retagare gäller på motsvarande sätt även sti-
pendiater. 

12 § 

Pensionsanstaltens skyldighet att utöva till-
syn samt tvångsförsäkring för lantbruksföre-

tagare 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

12 a § 

Pensionsanstaltens skyldighet att utöva till-
syn samt tvångsförsäkring för stipendiater  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
övervakar att stipendiaterna fullgör sin skyl-
dighet att ordna med försäkring enligt denna 
lag. En stipendiat är skyldig att lämna pen-
sionsanstalten uppgifter enligt 141 a §. 

Har en stipendiat försummat att teckna för-
säkring enligt denna lag ska pensionsanstal-
ten uppmana stipendiaten att rätta till för-
summelsen. Rättar stipendiaten inte till för-
summelsen inom en tid som pensionsanstal-
ten föreskriver, försäkrar pensionsanstalten 
stipendiaten i enlighet med denna lag 
(tvångsförsäkring). 

När stipendiaten tvångsförsäkras tillämpas 
i fråga om försäkringens början och rätten till 
pension för den retroaktiva tiden vad som fö-
reskrivs i 10 a § 3 och 4 mom. I samband 
med tvångsförsäkrandet fastställer pensions-
anstalten en arbetsinkomst för stipendiaten 
på grundval av inhämtad utredning eller, om 
sådan saknas, enligt uppskattning och tar ut 
arbetspensionsförsäkringsavgiften. 
 
 
 

12 b § 

Kringgående av skyldigheten att ordna med 
försäkring 

Om en rättshandling för att skyldigheten att 
ordna med försäkring enligt denna lag ska 
kunna kringgås eller av något annat liknande 
skäl har getts ett sådant innehåll som inte 
motsvarar sakens faktiska natur eller syfte 
ska, när försäkringsavgiften fastställs eller 
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när ett ärende behandlas, förfaras enligt sa-
kens faktiska natur och syfte. 
 
 
 

14 § 

Fastställande och justering av arbetsinkoms-
ten för lantbruksföretagare 

När försäkringen börjar fastställer Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt en årlig 
arbetsinkomst för lantbruksföretagaren. För 
lantbruksföretagaren fastställs den arbetsin-
komst som skäligen kan uppskattas fortgåen-
de motsvara hans eller hennes arbetsinsats i 
lantbruksföretagarverksamhet som faller un-
der denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

21 a § 

Fastställande av arbetsinkomsten för stipen-
diater 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt fast-
ställer från och med det att arbete som avses i 
10 a § börjar en årlig arbetsinkomst för sti-
pendiaten för den arbetsperiod som avses i 
10 a § 3 mom. Stipendiatens årliga arbetsin-
komst bestäms så att det stipendium som be-
viljats honom eller henne för arbetet divide-
ras med antalet dagar som ingår i stipendie-
perioden och det erhållna penningbeloppet 
multipliceras med trehundrasextio. 

Om det av beslutet om beviljande av sti-
pendiet eller av anmälan enligt 141 b § fram-
går att en del av stipendiet har beviljats för 
ersätta material- och andra kostnader för ar-
betet på stipendiet, ska stipendiaten förete 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt en 
kalkyl över den andel som motsvarar kostna-
derna. Innan den årliga arbetsinkomsten fast-
ställs dras den andel som enligt pensionsan-
staltens uppskattning motsvarar kostnaderna 
av från det beviljade stipendiet. 

Om flera stipendier har beviljats för samma 
eller delvis samma arbetsperiod, och vart och 
ett av dem uppfyller villkoren enligt 10 a § 1 
mom., fastställs den årliga arbetsinkomsten 

särskilt för arbetet på respektive stipendium 
på det sätt som föreskrivs i 1 och 2 mom. 
 
 
 

21 b § 

Arbetsinkomsten för stipendiater som får in-
valid- eller deltidspension 

Såsom arbetsinkomst för en stipendiat som 
är berättigad till invalidpension fastställs 
räknat från pensionsfallet den arbetsinkomst 
som svarar mot hans eller hennes återstående 
förmåga att utföra arbete på stipendiet. 

Arbetsinkomsten för en stipendiat som får 
deltidspension är hälften av den stabiliserade 
arbetsinkomst som avses i 36 § 4 mom. 
1 punkten, om stipendiaten fortsätter med sitt 
arbete som stipendiat under den tid han eller 
hon får deltidspension enligt denna lag. 
 
 

21 c § 

Fastställande av arbetsinkomsten för stipen-
diater som bedriver lantbruksföretagarverk-

samhet 

Om en lantbruksföretagare också utför ar-
bete som omfattas av denna lag i egenskap av 
stipendiat, fastställs arbetsinkomsten av lant-
bruksföretagarverksamhet enligt 3 § särskilt 
med iakttagande av 14—21 § och inkomsten 
av arbetet som stipendiat särskilt med iaktta-
gande av 21 a § och 21 b §. 

 
 

22 § 

Arbetspensionsförsäkringsavgift 

För finansiering av pensionsskyddet enligt 
denna lag är lantbruksföretagaren och stipen-
diaten skyldig att betala en arbetspensions-
försäkringsavgift som räknas ut på basis av 
arbetsinkomsten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Från och med ingången av det kalenderår 
som följer efter det att lantbruksföretagaren 
och stipendiaten fyllt 53 år fastställs som 
basprocentsats för arbetspensionsförsäk-
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ringsavgiften dock den i 3 mom. avsedda 
basprocentsatsen ökad med så många pro-
centsatser som den i 153 § i lagen om pen-
sion för arbetstagare avsedda pensionsavgif-
ten för företagare som fyllt 53 år överstiger 
pensionsavgiften för yngre arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

23 § 

Grupplivförsäkringsavgift 

En lantbruksföretagare som ska försäkras 
enligt 10 § och en stipendiat som ska försäk-
ras enligt 10 a § är skyldig att för gruppliv-
försäkringen betala en försäkringsavgift en-
ligt de grunder som social- och hälsovårds-
ministeriet fastställer på ansökan av Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt. Försäk-
ringsavgiften för grupplivförsäkringen för 
lantbruksföretagare  beräknas som en årlig 
fast avgift så att det sammanlagda beloppet 
av avgifterna ska täcka två tredjedelar av ut-
gifterna för ersättningarna enligt grupplivför-
säkringen för lantbruksföretagare. Även för-
säkringsavgiften för grupplivförsäkringen för 
stipendiater beräknas som en årlig fast avgift 
så att det sammanlagda beloppet av avgifter-
na ska täcka två tredjedelar av utgifterna för 
ersättningarna enligt grupplivförsäkringen 
för stipendiater. 

En lantbruksföretagare som är försäkrad 
enligt 10 § och som också är försäkrad i en-
lighet med 10 a § i egenskap av stipendiat, är 
skyldig att betala endast försäkringsavgiften 
för grupplivförsäkringen för lantbruksföreta-
gare för den tid då försäkringarna enligt 10 § 
och 10 a § gäller samtidigt. 

På de försäkringsavgifter som avses i den-
na  paragraf  tillämpas  också  vad som i 
24—30 § föreskrivs om arbetspensionsför-
säkringsavgifter i enlighet med 22 §. På för-
säkringsavgiften för grupplivförsäkringen för 
stipendiater tillämpas dock inte 24 §. 
 

25 § 

Dröjsmålsränta på arbetspensionsförsäk-
ringsavgift 

Om lantbruksföretagaren eller stipendiaten 
har försummat att betala arbetspensionsför-

säkringsavgiften har pensionsanstalten rätt att 
ta för dröjsmålstiden ut en årlig dröjsmåls-
ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 
1 mom. i räntelagen (633/1982). 
 
 
 

26 § 

Lantbruksföretagarens och stipendiatens an-
svar för arbetspensionsförsäkringsavgifterna 

Lantbruksföretagaren och stipendiaten sva-
rar personligen för i denna lag avsedd arbets-
pensionsförsäkringsavgift. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

27 § 

Avbrott i uttag av arbetspensionsförsäk-
ringsavgift 

Om lantbruksföretagaren och stipendiaten 
söker ändring av ett beslut som getts med 
stöd av denna lag, kan pensionsanstalten av-
bryta uttaget av arbetspensionsförsäkrings-
avgiften tills ansökan om ändring har be-
handlats om besvärsinstansens avgörande 
kan inverka på arbetspensionsförsäkringsav-
giften. Om lantbruksföretagaren eller stipen-
diaten ansöker om pension kan pensionsan-
stalten likaså avbryta uttaget till dess pen-
sionsansökan har avgjorts, om avgörandet 
kan inverka på avgiften. 
 
 
 

29 § 

Preskription av arbetspensionsförsäkrings-
avgifter 

Arbetspensionsförsäkringsavgiften ska tas 
ut av lantbruksföretagaren, stipendiaten eller 
av i 26 § avsedd annan betalningsskyldig se-
nast inom de fem kalenderår som omedelbart 
följer efter det år under vilket avgiften har 
påförts. Om arbetspensionsförsäkringsavgif-
ten inte har betalats inom nämnda tid, har 
avgiften preskriberats. 
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114 § 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts 
uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt kan 

använda namnförkortningen LPA. 
 

125 § 

Ansvarsskuld och täckning av ansvarsskul-
den 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska 
enligt de grunder som social- och hälso-
vårdsministeriet fastställer på ansökan av 
pensionsanstalten såsom ansvarsskuld bokfö-
ra de medel som behövs för täckande av de 
framtida utgifterna för ordnandet av pen-
sionsskydd enligt denna lag för lantbruksfö-
retagare upp till det belopp som sådana in-
komster för pensionsanstalten som inte kan 
användas för något annat ändamål räcker till 
när det gäller att täcka nämnda utgifter. 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska 
enligt de grunder som social- och hälso-
vårdsministeriet fastställer på ansökan av 
pensionsanstalten såsom ansvarsskuld bokfö-
ra de medel som behövs för täckande av de 
framtida utgifterna för ordnandet av pen-
sionsskydd enligt denna lag för stipendiater 
upp till det belopp som sådana inkomster för 
pensionsanstalten som inte kan användas för 
något annat ändamål räcker till när det gäller 
att täcka nämnda utgifter. 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts an-
svarsskuld består av det sammanlagda belop-
pet av de ansvarsskulder som avses i 1 och 2 
mom. De inkomster och utgifter som beror 
på ordnandet av pensionsskydd enligt denna 
lag för stipendiater ska hållas isär från pen-
sionsanstaltens övriga inkomster och utgifter. 

Pensionsanstalten ska vid täckande av an-
svarsskulden enligt 3 mom. samt andra med 
ansvarsskuld jämställbara poster iaktta lagen 
om beräkning av solvensgränsen för pen-
sionsanstalter och om täckning av ansvars-
skulden (1114/2006) och dessutom i tillämp-
liga delar iaktta vad som föreskrivs i 10 kap. 
3 § 2 och 3 punkten samt 25 § 3 punkten i 
försäkringsbolagslagen ( / ). Närmare be-

stämmelser om med ansvarsskuld jämställba-
ra poster och poster som får dras av utfärdas 
genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet. 
 

135 § 

Pensionsanstaltens och statens ansvar för 
lantbruksföretagares pensioner och andra 

förmåner 

Kostnaderna för lantbruksföretagares pen-
sioner, pensionsdelar som i enlighet med 136 
§ 1 mom. intjänats för oavlönad tid och lant-
bruksföretagares övriga förmåner enligt den-
na lag betalas av Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt och staten. Pensionsanstaltens 
andel består av de försäkringsavgifter som 
lantbruksföretagarna betalat in till pensions-
anstalten, minskade med pensionsanstaltens 
skäliga förvaltningskostnader, och avkast-
ningen av placeringarna. I övrigt svarar sta-
ten för kostnaderna för pensioner och övriga 
förmåner. Statens andel av utgifterna för er-
sättningarna från grupplivförsäkringen ska 
dock vara en tredjedel. Som försäkringsav-
gifter beaktas inte sådana obetalda försäk-
ringsavgifter som förts till utsökning eller 
bevakats i konkurs. Som försäkringsavgifter 
beaktas inte heller sådana obetalda försäk-
ringsavgifter som ingår i ett saneringspro-
gram enligt lagen om företagssanering 
(47/1993) eller i ett betalningsprogram enligt 
lagen om skuldsanering för privatpersoner 
(57/1993) eller i en sådan frivillig skuldsane-
ring som till innehållet motsvarar principerna 
i de nämnda lagarna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer 
på ansökan av Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt grunderna för beräknandet av de 
i 1 mom. avsedda skäliga förvaltningskost-
naderna samt den i 1 och 2 mom. avsedda 
avkastningen av placeringar. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

135 a § 

Pensionsanstaltens och statens ansvar för 
stipendiaters pensioner och andra förmåner 

Kostnaderna för pensioner som beviljats 
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stipendiater, pensionsdelar som i enlighet 
med 136 § 1 mom. intjänats för oavlönad tid 
och stipendiaters övriga förmåner enligt den-
na lag betalas av Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt och staten. Pensionsanstaltens 
andel består av de försäkringsavgifter som 
stipendiaterna betalat in till pensionsanstal-
ten, minskade med pensionsanstaltens skäli-
ga förvaltningskostnader, och avkastningen 
av placeringarna. I övrigt svarar staten för 
kostnaderna för pensioner och övriga förmå-
ner. Statens andel av utgifterna för ersätt-
ningarna från grupplivförsäkringen för sti-
pendiater  ska dock vara en tredjedel. Som 
försäkringsavgifter beaktas inte sådana obe-
talda försäkringsavgifter som förts till utsök-
ning eller bevakats i konkurs. Som stipendia-
ters försäkringsavgifter beaktas inte heller 
sådana obetalda försäkringsavgifter som in-
går i ett betalningsprogram enligt lagen om 
skuldsanering för privatpersoner eller i en 
sådana frivillig skuldsanering som till inne-
hållet motsvarar principerna i den nämnda 
lagen. 

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer 
på ansökan av Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt grunderna för beräknandet av de 
i 1 mom. avsedda skäliga förvaltningskost-
naderna samt den i 1 mom. avsedda avkast-
ningen av placeringar. 

Staten ska varje år i förskott betala ett be-
lopp som motsvarar vad staten uppskattas 
komma att betala som sin andel enligt 
1 mom.. 

Närmare föreskrifter om statens andel och 
betalning av förskott utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 
 
 

141 a § 

Stipendiaternas skyldighet att lämna uppgif-
ter 

En stipendiat är skyldig att utan dröjsmål 
lämna Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
uppgifter om arbete som inletts med stöd av 
ett stipendium på minst 917,36 euro som be-
viljats för en arbetsperiod av minst fyra må-
nader och om när sådant arbete på stipendi-
um som är försäkrat enlighet med denna lag 
upphör. 

Oberoende av stipendiatens underrättelse-
skyldighet enligt 1 mom. kan pensionsanstal-
ten kräva att stipendiaten lämnar en utred-
ning över de omständigheter som nämns 
1 mom. samt om andra motsvarande omstän-
digheter som kan inverka på försäkringsskyl-
digheten, arbetspensionsförsäkringsavgiften, 
skötseln av försäkringen samt arbetsinkoms-
ten enligt denna lag. 

Om det är fråga om ett stipendium som har 
beviljats en person som bedriver vetenskap-
lig forskning eller konstnärlig verksamhet 
och dennes arbetsgrupp, är den person som 
nämns i stipendiebeslutet skyldig att lämna 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt namn 
och kontaktuppgifter för de personer som ar-
betar i arbetsgruppen för utredande av för-
säkringsskyldigheten enligt denna lag. 
 
 

141 b § 

Skyldighet för den som beviljat stipendium 
att lämna uppgifter 

För fullgörande av Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalts tillsynsskyldighet enligt 
12 a § i denna lag ska den som beviljar sti-
pendium enligt 8 a § skriftligen meddela 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt när en 
i 8 a § avsedd stipendiat har beviljats ett sti-
pendium som uppgår till minst 917,36 euro 
för en arbetsperiod av minst fyra månader. 

I den anmälan som avses i 1 mom. ska 
nämnas stipendiatens namn, personbeteck-
ning, beloppet av det beviljade stipendiet och 
ändamålet med det samt om även kostnader 
som avses i 21 a § 2 mom. ingår i stipendiet. 
Om stipendiet har beviljats för en viss ar-
betsperiod, ska i anmälan dessutom nämnas 
den arbetsperiod för vilken stipendiet har be-
viljats. Anmälan ska göras senast tre måna-
der efter det att stipendiet har börjat betalas 
ut. Uppgifterna kan lämnas till Lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt även i elektronisk 
form med iakttagande av vad som föreskrivs 
i lagen om elektronisk kommunikation i 
myndigheternas verksamhet (13/2003). 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar som gäller rätten att 
få uppgifter har Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt också rätt att av den som beviljat 
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stipendiet avgiftsfritt få de uppgifter om sti-
pendiet och om den ansökan som ligger till 
grund för det som är nödvändiga för avgö-
randet av ett ärende som är under behandling. 
 
 
 

154 § 

Beräkning av tidsperioders längd 

När tidsperioders längd beräknas anses i en 
kalendermånad ingå 30 dagar vid 

1) bedömning av om denna lag ska tilläm-
pas på en lantbruksföretagare eller stipendiat, 

2) bestämmande av arbetsinkomst enligt 
21 a § i denna lag, 

3) bestämmande av arbetspensionsförsäk-
ringsavgift enligt denna lag, 

4) beräkning av pension enligt denna lag, 
och 

5) betalning av rehabiliteringspenning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. 
Lagen tillämpas på arbete på stipendium 

som beviljats efter lagens ikraftträdande. 
En stipendiat som har beviljats stipendium 

före lagens ikraftträdandet, kan dock teckna 
en pensionsförsäkring enligt 10 a § i denna 
lag i Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, 
om arbetet på stipendiet börjar eller fortsätter 
efter lagens ikraftträdande och pågår minst 
fyra månader utan avbrott och stipendiebe-
loppet omvandlat till årlig arbetsinkomst för 
den arbetsperiod som återstår efter lagens 
ikraftträdande är minst 2 752,70 euro och sti-
pendiatens arbete efter lagens ikraftträdande 
även i övrigt uppfyller de villkor för teck-
nande av försäkring för stipendiater som för-
skrivs i denna lag. Då kan försäkring tecknas 

inom sex månader efter det att lagen trätt i 
kraft eller, om arbetet på stipendiet inleds ef-
ter ikraftträdandet, inom sex månader efter 
det att arbetet inletts. Försäkringen kan fast-
ställas tidigast från och med lagens ikraftträ-
dande och den kan inte fastställas retroaktivt 
för längre tid än ovan nämnda sex månader. 
Om stipendiaten tecknar en försäkring som 
avses ovan inom föreskrivna sex månader, 
tillämpas denna lag på stipendiatens arbete, 
om inte något annat följer av det som sägs 
ovan. Vad som i 141 b § föreskrivs om skyl-
dighet för den som beviljat stipendium att 
lämna uppgifter gäller dock inte stipendier 
som beviljats före lagens ikraftträdande. En 
stipendiat som tecknat försäkring med stöd 
av detta moment ska betraktas som en för-
säkringsskyldig stipendiat enligt 10 a § i 
denna lag vid tillämpningen av annan lag-
stiftning om social trygghet. 

Vad som föreskrivs i 3 mom. gäller dock 
inte arbete på femårigt stipendium enligt la-
gen om konstnärsprofessurer och om statens 
konstnärsstipendier (734/1969) som beviljats 
före denna lags ikraftträdande och till vilket 
hänför sig pensionsskydd enligt 3 b—3 e § 
den lagen, enligt den lydelse paragraferna 
hade vid ikraftträdandet av dessa lag. Nämn-
da 3 mom. tillämpas inte heller på arbete på 
statens konstnärsstipendium för längre tid än 
fem år som beviljats före lagens ikraftträdan-
de. 

Bestämmelserna i 10 a § 4 mom. i denna 
lag tillämpas så att försäkringen fastställs ret-
roaktivt, dock tidigast från och med den 1 ja-
nuari 2009. 

De penningbelopp och gränsbelopp som 
avses i denna lag motsvarar värdet ett (1,000) 
för den lönekoefficient som avses i 96 § i la-
gen om pension för arbetstagare (395/2006) 
2004. 

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

 
————— 
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2. 

Lag 

om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen av den 28 november 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konst-

närsstipendier (734/1969) 3 a § 3 mom. och 3 b—3 e §,  sådana de  lyder, 3 a §  3 mom. i lag  
143/1995, 3 b—3 d § i lag 947/1981 och i nämnda lag 143/1995 samt 3 e § i nämnda lag 
947/1981, samt 

ändras 3 och 4 c §, sådana de lyder, 3 § i nämnda lag 143/1995 samt i lagarna 367/2000 och 
196/2005 och 4 c § i lag 666/2002, som följer: 
 
 

3 § 
I statsbudgeten intas årligen ett anslag av 

vilket till stöd för konstutövares arbete och 
studier inom olika konstområden delas ut 
statliga konstnärsstipendier till ett belopp 
som motsvarar 545 stipendieår. Stipendiepe-
rioden kan omfatta minst sex månader och 
längst fem år. 

Undervisningsministeriet beslutar om stor-
leken på statens konstnärsstipendier.  

Genom förordning av statsrådet kan före-
skrivas att ett konstnärsstipendium av sär-
skilda skäl kan bevljas även en annan person 
än en i 1 mom. avsedd konstutövare. 
 

4 c § 
Statens konstkommissioner kan ställa som 

villkor för statens konstnärsstipendium att 
mottagaren inte har avlönat arbete under sti-
pendieperioden. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. 
De bestämmelser som upphävs genom 

denna lag tillämpas dock på dem som före 
denna lags ikraftträdande fått statens konst-
närsstipendium för minst fem år och vilkas 
stipendieperiod är förenad med ålders- och 
invalidpension samt familjepension enligt de 
bestämmelser som gällde när denna lag träd-
de i kraft. 

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

 
————— 
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3. 

Lag 

om ändring av lagen  om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 

(1026/1981) 6 §, 7 § 1 mom. 1 punkten, 8 §, 11 § 1 och 2 mom., 12 § 3 mom., 14 § 1 mom., 
15 § 1 och 3 mom., 17 § 1, 2 och 8 mom., 18 § 1 mom., 20 § och 21 § 5 mom., 

sådana de lyder, 6 §  i lagarna 1345/1988, 977/1993, 1274/1997 och 924/2003, 7 § 1 mom. 
1 punkten, 11 § 1 och 2 mom., 17 § 1 och 2 mom. samt 18 § 1 mom. i lag 1287/2006, 8 § i lag 
724/2002, 12 § 3 mom. i lag 1644/1992, 14 § 1 mom. och 21 § 5 mom. i lag 1362/2004, 15 § 
1 mom. i lag 1172/2007, 15 § 3 mom. och 20 § i nämnda lag 924/2003 och 17 § 8 mom. i lag 
1415/2006, samt 

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., till lagen nya 4 § och 5 § i stället för de 4 § och 5 § som upp-
hävts genom nämnda lag 977/1993, till lagen en ny 6 a § samt till 12 §, sådan den lyder i 
nämnda lagar 1644/1992, 977/1993, 1362/2004 och 1287/2006, ett nytt 3 mom., varvid det 
ändrade 3 mom. och nuvarande 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer: 
 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

En i Finland bosatt stipendiats och stipen-
diatens anhörigas rätt till ersättning för ar-
betsskada samt begravningshjälp bestäms 
också enligt denna lag. 
 

4 § 
Med stipendiat avses en försäkringsskyldig 

stipendiat enligt 10 a § i lagen om pension 
för lantbruksföretagare. Som stipendiatarbete 
betraktas vetenskaplig forskning eller konst-
närlig verksamhet enligt 8 a § i nämnda lag 
som stipendiaten bedriver. 

Vad som nedan i denna lag föreskrivs om 
lantbruksföretagare gäller också stipendiater 
om inte något annat föreskrivs särskilt om 
stipendiater. 

Stipendiater berörs dock inte av vad som 
föreskrivs 

1) i 6 § om lantbruksföretagares olycksfall 
i arbete, 

2) i 12 § 1 och 2 mom. om bestämmande 
av årsarbetsförtjänsten, 

3) i 17 § 3 - 7 mom. om bestämmande av 
lantbruksföretagares försäkringspremie och 

företagshälsovårdens gårdsbesök samt i 22 § 
4 mom. om rätt för lantbruksföretagarnas 
olycksfallsäkringsanstalt att få uppgifter om 
de lantbruksföretagare som omfattas av före-
tagshälsovården, och 

4) i 21 § 1 mom. om frivillig försäkring för 
arbetstid. 
 
 

5 § 
Med arbetsskada avses i denna lag olycks-

fall i arbete och yrkessjukdom enligt 6 och 
6 a §. 

Med yrkessjukdom avses en sjukdom som 
enligt yrkessjukdomslagen (1343/1988) har 
orsakats av fysikaliska, kemiska eller biolo-
giska faktorer i lantbruksföretagararbete eller 
stipendiatarbete.  

Arbetsskadan anses ha inträffat då olycks-
fallet drabbade lantbruksföretagaren eller sti-
pendiaten eller yrkessjukdomen yppade sig. 

På grund av ett olycksfall i arbete eller yr-
kessjukdom betalas också ersättning då en 
skada eller sjukdom som inte ska anses vara 
ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom 
har förvärrats väsentligt på det sätt som be-



 RP 92/2008 rd 
  

 

67

stäms i 4 § 4 mom. lagen om olycksfallsför-
säkring (608/1948) och i 1 § 2 mom. yrkes-
sjukdomslagen. 
 

6 § 
Med lantbruksföretagares olycksfall i arbe-

te avses olycksfall som med orsakande av 
skada eller sjukdom har drabbat en lantbruks-
företagare i lantbruksföretagararbetet eller 
under förhållanden som härflyter av detta. 
Såsom olycksfall i arbete ersätts dock inte 
olycksfall som skett under färd från bostaden 
till arbetsplatsen eller i motsatt riktning, eller 
olycksfall som skett under en färd då ärenden 
uträttats, om inte färden har haft ett samband 
med lantbruksföretagarens lantbruksföreta-
gararbete. 

En skada som lantbruksföretagaren ådrar 
sig i lantbruksföretagararbete som avses i 
1 mom. eller under förhållanden som härfly-
ter av detta kan, i enlighet med vad som be-
stäms i 4 § 2 mom. i lagen om olycksfallsför-
säkring, när den uppkommit under en korta-
re, högst ett dygn lång tid och inte ersätts 
som yrkessjukdom, anses vara orsakad av 
olycksfall i arbetet. 
 
 

6 a § 
Med stipendiats olycksfall i arbete avses 

olycksfall som med orsakande av skada eller 
sjukdom har drabbat en stipendiat 

1) i hans eller hennes i 4 § avsedda stipen-
diatarbete medan han eller hon bedrivit ve-
tenskaplig forskning eller konstnärlig verk-
samhet, 

2) under förhållanden som härflyter av ar-
bete enligt 1 punkten: 

a) på stipendiatens arbetsplats eller på ett 
område som hör till arbetsplatsen, 

b) under färd från bostaden till arbetsplat-
sen eller i motsatt riktning, 

c) under en färd då stipendiaten uträttat 
ärenden som har ett nära samband med den 
vetenskapliga forskningen eller den konstnär-
liga verksamheten, och   

d) under en arbetsresa i samband med den 
vetenskapliga forskningen eller den konstnär-
liga verksamheten och olycksfallet har drab-
bat stipendiaten under förhållanden som har 
ett nära samband med arbete enligt 1 punk-
ten. 

En skada som stipendiaten ådrar sig i arbe-
te som avses i 1 mom. 1 punkten eller under i 
1 mom. 2 punkten avsedda förhållanden som 
härflyter av arbetet kan, i enlighet med vad 
som bestäms i 4 § 2 mom. i lagen om olycks-
fallsförsäkring, när den uppkommit under en 
kortare, högst ett dygn lång tid och inte er-
sätts som yrkessjukdom, anses vara orsakad 
av olycksfall i arbetet. 

Vad som i denna lag föreskrivs om olycks-
fall i arbete tillämpas också, med iakttagande 
av vad som bestäms i 4 a § i lagen om 
olycksfallsförsäkring, på sådan skada eller 
sjukdom som under omständigheter som av-
ses i 1 mom. har åsamkats stipendiaten av 
misshandel eller någon annan uppsåtlig gär-
ning som begåtts av en annan person. 
 
 
 

7 §  
Ersättning enligt denna lag betalas om en 

arbetsskada har drabbat 
1) en lantbruksföretagare som avses i 3 § 

1—4 eller 6 punkten i lagen om pension för 
lantbruksföretagare under en tid för vilken 
han eller hon är skyldig att teckna försäkring 
enligt 10 § i nämnda lag eller en stipendiat 
som avses i 8 a § i lagen om pension för 
lantbruksföretagare under en tid för vilken 
han eller hon är skyldig att teckna försäkring 
enligt 10 a § i nämnda lag, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

8 § 
Ersättning enligt denna lag för arbetsskada 

söks med en skadeanmälan. Skadeanmälan 
ska ges in till lantbruksföretagarnas olycks-
fallsförsäkringsanstalt. I skadeanmälan ska 
anges den skadades namn, personbeteckning 
och andra individualiserings- och kontakt-
uppgifter. I anmälan ska dessutom lämnas 
uppgift om arbetsskadans art, förhållandena 
kring och orsakerna till arbetsskadan, uppgift 
om annan företagsverksamhet och den ska-
dades anställningsförhållanden samt andra 
uppgifter som är nödvändiga för behandling-
en av ersättningsärendet. Lantbruksföreta-
garnas olycksfallsförsäkringsanstalt faststäl-
ler formuläret för blanketten för skadeanmä-
lan. 
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11 §  
En lantbruksföretagares årsarbetsförtjänst 

anses vara hans eller hennes arbetsinkomst 
enligt lagen om pension för lantbruksföreta-
gare vid den tidpunkt arbetsskadan inträffade 
till följd av lantbruksföretagararbete som av-
ses i 3 § i denna lag. En stipendiats årsarbets-
förtjänst anses vara den för honom eller hen-
ne enligt 21 a § i lagen om pension för lant-
bruksföretagare fastställda årliga arbetsin-
komsten av stipendiatarbetet eller de sam-
manlagda årliga arbetsinkomsterna vid den 
tidpunkt arbetsskadan inträffade. Årsarbets-
förtjänsten för en stipendiat som bedriver 
lantbruksföretagarverksamhet anses vara det 
sammanlagda beloppet av de fastställda ar-
betsinkomsterna av lantbruksföretagararbetet 
och stipendiatarbetet vid den tidpunkt arbets-
skadan inträffade. 

För en lantbruksföretagare och stipendiat 
som då arbetsskadan inträffar inte har gällan-
de försäkring enligt lagen om pension för 
lantbruksföretagare fastställs årsarbetsför-
tjänsten med iakttagande i tillämpliga delar 
av de grunder som föreskrivs i nämnda lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Dagpenningen uppgår i fråga om stipendi-
atarbete som avses i 4 § till 1/360 av den års-
arbetsförtjänst som avses i 11 §. 

Har en lantbruksföretagare eller stipendiat 
vid sidan av sitt lantbruksföretagararbete el-
ler stipendiatarbete utfört annat förvärvsarbe-
te, beaktas även den arbetsförtjänst som han 
eller hon fått i detta arbete så som bestäms i 
16 a, 28 och 28 a § i lagen om olycksfallsför-
säkring. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

14 § 
För de i 13 § 1 mom. nämnda utgifterna för 

skydd i arbete reserveras 1,75 procent av to-
talkostnaderna för olycksfallsförsäkringen. 
Detta belopp använder olycksfallsförsäk-
ringsanstalten för främjande av sådant arbe-
tarskydd som tjänar lantbruksföretagarnas 
och stipendiaternas intressen. Medlen kan 
också användas till forskning, utbildning och 

information som främjar sådant arbetarskydd 
och sådant utvecklande av arbetsförhållande-
na som tjänar lantbruksföretagarnas och sti-
pendiaternas intressen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
15 § 

Totalkostnaderna finansieras genom en 
grundskyddsandel, lantbruksföretagarnas och 
stipendiaternas försäkringspremieandel, sta-
tens andel och avkastningen av placeringar. 
Avkastningen av placeringar beräknas enligt 
de grunder som social- och hälsovårdsmini-
steriet har fastställt med stöd av 135 § 
3 mom. i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare. Innan finansieringsandelarna fastställs 
avdras från totalkostnaderna den nettoav-
kastning av placeringarna som överstiger den 
räntesats som använts som grund. Om av-
kastningen av placeringarna inte når en nivå 
som motsvarar den räntesats som använts 
som grund, fogas underskottsbeloppet på 
motsvarande vis till totalkostnaderna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lantbruksföretagarnas och stipendiaternas 
försäkringspremieandel är 31,8 procent och 
statens andel 27,8 procent av de totala kost-
naderna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

17 § 
En lantbruksföretagare och en stipendiat 

som är skyldig att teckna en försäkring som 
motsvarar minimipensionsskyddet enligt la-
gen om pension för lantbruksföretagare, ska 
för tiden för nämnda försäkring erlägga för-
säkringspremie för arbetsskadeskydd enligt 
denna lag. 

Försäkringspremien utgörs av en för alla 
lantbruksföretagare lika stor basdel och av en 
förtjänstdel som bestäms på den arbetsin-
komst som har fastställts för lantbruksföreta-
gare enligt lagen om pension för lantbruksfö-
retagare. Stipendiaters försäkringspremie är 
0,5 gånger lantbruksföretagares försäkrings-
premie som bestämts på det sätt som före-
skrivs i detta moment. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer 
på ansökan av olycksfallsförsäkringsanstal-
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ten grunderna för försäkringspremien. Pre-
miens storlek ska bestämmas så, att den mot-
svarar den i 15 § 3 mom. avsedda försäk-
ringspremieandelen för lantbruksföretagarna 
och stipendiaterna. 
 

18 § 
Vad som i 12 § 3 och 4 mom., 12 a § 

3 mom. samt 24—30 och 97 § i lagen om 
pension för lantbruksföretagare samt i den 
förordning av statsrådet som utfärdats med 
stöd av nämnda lag föreskrivs om försäk-
ringsavgifter enligt lagen om pension för 
lantbruksföretagare ska på motsvarande sätt 
tillämpas på försäkringspremier enligt denna 
lag. På stipendiater tillämpas dock inte vad 
som föreskrivs i 24 § och 26 § 2—4 mom. i 
lagen om pension för lantbruksföretagare. 
Försäkringspremien enligt denna lag uppbärs 
i samband med försäkringsavgiften enligt la-
gen om pension för lantbruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

20 § 
Det ansvar som ordnandet av arbetsskade-

skydd föranleder finansieras med en grund-
skyddsandel, statens andel och lantbruksföre-
tagarnas och stipendiaternas försäkringspre-
mieandel enligt förhållandet mellan de finan-
sieringsandelar som anges i 15 § 2 och 
3 mom. De medel som behövs för täckande 
av dessa utgifter ska olycksfallsförsäkrings-
anstalten, i enlighet med de grunder som so-
cial- och hälsovårdsministeriet fastställt på 

ansökan  av anstalten, bokföra såsom ersätt-
ningsansvar. 
 

21 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lantbruksföretagare och stipendiater, som 
berörs av det arbetsskadeskydd som avses i 
denna lag, har rätt att på villkor och mot 
premie som fastställts av social- och hälso-
vårdsministeriet teckna försäkring för sig 
själv även för annat än i denna lag eller i la-
gen om olycksfallsförsäkring avsett olycks-
fall. Försäkring kan inte fås för sådan ömhet 
som avses i 4 § 2 mom. 7 punkten i lagen om 
olycksfallsförsäkring eller för en i 4 a § i 
nämnda lag avsedd skada eller sjukdom som 
orsakats genom misshandel eller någon an-
nan uppsåtlig gärning som begåtts av en an-
nan person. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. 
Stipendiater har inte med stöd av denna lag 

rätt till ersättning på grundval av en sådan 
arbetsskada som har inträffat före lagens 
ikraftträdande. 

Olycksfallsförsäkringsanstalten kan vidta 
åtgärder som verkställigheten av lagen förut-
sätter innan lagen träder i kraft. Kostnader 
som förorsakats av åtgärder som vidtagits 
före lagens ikraftträdande räknas till de totala 
kostnaderna för olycksfallsförsäkringen 
2009. 

 
————— 
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4. 

Lag 

om ändring av 16 a och 28 § i lagen om olycksfallsförsäkring 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 16 a § 5 mom. 

och 28 § 5 mom., sådana de lyder i lag 1314/2002, som följer: 
 
 

16 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om arbetstagaren vid tiden för olycksfallet 
samtidigt står i två eller flera anställningsför-
hållanden, ska dagpenningen för den tid som 
avses i 1 mom. fastställas separat på grundval 
av varje anställningsförhållande. Om arbets-
tagaren vid tiden för olycksfallet utför arbete 
som är försäkrat enligt lagen om olycksfalls-
försäkring för lantbruksföretagare 
(1026/1981) eller annat företagararbete som 
är försäkrat enligt 57 §, utgör dagpenningen 
1/360 av årsarbetsförtjänsten vid tiden för 
olycksfallet enligt en försäkring enligt lagen 
om olycksfallsförsäkring för lantbruksföreta-
gare eller enligt en sådan försäkring som av-
ses i 57 § 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en arbetstagare vid tidpunkten för 
olycksfallet har utfört också arbete som var 
försäkrat enligt lagen om olycksfallsförsäk-
ring för lantbruksföretagare eller företagarar-
bete som var försäkrat enligt 57 § 1 mom. i 
denna lag, ska i arbetstagarens årsarbetsför-
tjänst beaktas också årsarbetsförtjänsten en-
ligt nämnda försäkring vid tiden för olycks-
fallet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. 
Denna lag tillämpas på sådana olycksfall i 

arbetet som inträffar och sådana yrkessjuk-
domar som yppar sig efter lagens ikraftträ-
dande. 

 
————— 
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5. 

Lag 

om ändring av sjukförsäkringslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004  (1224/2004) 1 kap. 4 § 9 punkten, 

7 kap. 4 § 2 mom. 2 punkten, 11 kap. 2 § 2 mom., 18 kap. 14 § 2 mom. 8 och 9 punkten och 
3 mom. samt 15 § 3 mom. 7 och 8 punkten och 4 mom., 

sådana de lyder, 1 kap. 4 § 9 punkten, 7 kap. 4 mom. 2 punkten, 11 kap. 2 § 2 mom. samt 
18 kap. 14 § 3 mom. och 15 § 4 mom. i lag 1276/2006, 18 kap. 14 § 2 mom. 8 och 9 punkten i 
lag 1113/2005, samt 

fogas till 18 kap. 14 § 2 mom., sådant det lyder i nämnda lagar 1113/2005 och 1276/2006, 
en ny 10 punkt och till 18 kap. 15 § 3 mom., sådant det lyder i nämnda lagar 1113/2005 och 
1276/2006, en ny 9 punkt som följer: 
 
 
 
 
 

1 kap. 

Lagens syfte och tillämpningsområde 

4 § 

Definitioner 

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

9) arbetstagare en person i arbetsavtalsför-
hållande, tjänsteförhållande eller annat an-
ställningsförhållande och en person som av-
ses i 7 § i lagen om pension för arbetstagare 
(395/2006), vars arbetstid och inkomster 
uppfyller kraven enligt 5 kap. 4 § i lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 
samt med företagare en person som är skyl-
dig att teckna försäkring enligt 1 § 2 mom. i 
lagen om pension för företagare (1272/2006) 

eller enligt 1 § 2 mom. i lagen om pension 
för lantbruksföretagare (1280/2006). 
 

7 kap. 

Allmänna förutsättningar för erhållande av 
dagpenningsförmåner 

4 § 

Arbetsgivares rätt till dagpenningsförmån 

— — — — — — — — — — — — — —  
En dagpenningsförmån 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) delas enligt lagen om pension för företa-

gare eller lagen om pension för lantbruksfö-
retagare mellan den försäkrade och dennes 
arbetsgivare i förhållande till den arbetsin-
komst som fastställts enligt dessa pensions-
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lagar och den lön som arbetsgivaren betalat, 
om den försäkrade är verksam som företaga-
re enligt lagen om pension för företagare el-
ler lantbruksföretagare eller stipendiat enligt 
lagen om pension för lantbruksföretagare 
samtidigt som han eller hon är anställd hos 
en annan arbetstagare. 
 
 

11 kap. 

Beloppet av dagpenningsförmånerna 

2 § 

Arbetsinkomst 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en försäkrad inte är skyldig att teckna 

försäkring enligt lagen om pension för före-
tagare eller lagen om pension för lantbruks-
företagare, beaktas som hans eller hennes ar-
betsinkomst förvärvsinkomsten enligt in-
komstskattelagen (1535/1992) av närings-
verksamhet, jordbruk och sammanslutning, 
löneinkomst av eget företag eller jordbruk, 
arbetsersättning i anslutning till företagar-
verksamhet, värdet av leveransarbete, för-
värvsinkomst av renskötsel och skattepliktigt 
stipendium. Om en försäkrad som inte är 
skyldig att teckna en försäkring enligt nämn-
da lagar frivilligt tecknar en sådan försäk-
ring, beaktas dock som hans eller hennes ar-
betsinkomst den inkomst som avses i 1 mom. 
2 punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

18 kap. 

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspre-
mier och försäkringsavgifter 

14 § 

Grunden för sjukförsäkringens sjukvårds-
premie 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den arbetsinkomst som fastställts för re-

spektive år och som avses i lagen om pension 
för företagare eller lagen om pension för 

lantbruksföretagare används som grund för 
sjukförsäkringens sjukvårdspremie för dem 
som är försäkrade med stöd av dessa lagar, 
till den del denna arbetsinkomst ersätter 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) värdet av leveransarbete, 
9) förvärvsinkomstandelen av dividend 

som en delägare fått från ett bolag samt för-
täckt dividend i fråga om en sådan arbetsta-
gare som inte anses stå i anställningsförhål-
lande till bolaget i fråga, samt 

10) stipendium. 
När sjukförsäkringens sjukvårdspremie 

fastställs för en företagare, en lantbruksföre-
tagare eller en stipendiat iakttas i tillämpliga 
delar vad som bestäms om beräkning av den 
beskattningsbara inkomsten vid kommunal-
beskattningen. När sjukvårdspremien fast-
ställs avdras dock inte en försäkringsavgift 
som betalats med stöd av lagen om pension 
för företagare eller lagen om pension för 
lantbruksföretagare. 
 
 
 

15 § 

Grunden för sjukförsäkringens dagpennings-
premie 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den arbetsinkomst som fastställts för re-

spektive år och som avses i lagen om pension 
för företagare eller lagen om pension för 
lantbruksföretagare används som grund för 
sjukförsäkringens dagpenningspremie för 
dem som är försäkrade med stöd av dessa la-
gar, till den del denna arbetsinkomst ersätter 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) förvärvsinkomsten av renskötsel,  
8) värdet av leveransarbete, samt 
9) stipendium. 
Om den försäkrade är befriad från försäk-

ringsskyldighet enligt lagen om pension för 
företagare eller lagen om pension för lant-
bruksföretagare eller om den försäkrade inte 
enligt nämnda lagar är skyldig att teckna för-
säkring, fastställs sjukförsäkringens dagpen-
ningspremie för honom eller henne utifrån 
den arbetsinkomst som avses i 3 mom. 1—9 
punkten och den löneinkomst som inte ingår 
i denna arbetsinkomst. 
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——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. 
Denna lag tillämpas på dagpenningsförmå-

nen när den försäkrades arbetsoförmåga eller 
rätt till förmånen inträder den 1 juli 2009 el-
ler därefter. 

Om en i 1 a § 2 mom. i lagen om pension 
för lantbruksföretagare avsedd stipendiats ar-
betsoförmåga eller rätt till förmån inträder 
mellan den 1 juli 2009 och den 31 december 
2010 nämnda dagar medräknade, tillämpas 
arbetsinkomsten enligt 11 kap. 2 § 1 mom. 

2 punkten och 2 mom. som grund för den 
dagpenningsförmån som definieras i 1 kap. 
4 § 1 mom. 6 punkten när arbetsinkomsterna 
uppskattas på det sätt som anges i 11 kap. 
4 §. 

18 kap. 14 § 2 mom. 10 punkten och 15 § 
3 mom. 9 punkten tillämpas första gången 
när den försäkrades sjukförsäkringspremie 
och dagpenningspremie faställs för 2009. 

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

 
————— 
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6. 

Lag 

om ändring av 47 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabili-
teringspenningförmåner  

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 15 juli 2005 om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 

rehabiliteringspenningsförmåner (566/2005) 47 § 2 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 
579/2007, som följer: 
 
 

47 § 

Betalning till arbetsgivare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rehabiliteringspenningen skall 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) enligt lagen om pension för företagare 

(1272/2006) eller lagen om pension för lant-
bruksföretagare (1280/2006) delas mellan 
den försäkrade och dennes arbetsgivare i för-
hållande till den arbetsinkomst som har fast-
ställts enligt dessa pensionslagar och i förhål-
lande till den lön som arbetsgivaren har beta-
lat, om rehabiliteringsklienten är verksam 
som företagare enligt lagen om pension för 

företagare eller lantbruksföretagare eller sti-
pendiat enligt lagen om pension för lant-
bruksföretagare samtidigt som han eller hon 
är anställd hos någon annan arbetsgivare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. 
Denna lag tillämpas på rehabiliteringspen-

ningen när den försäkrades rätt till rehabili-
teringspenning börjar den 1 juli 2009 eller 
därefter. 

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

 
————— 
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7. 

Lag 

om ändring av 1 och 2 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden en-
ligt sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 17 januari 1991 om ersättning till lantbruksföretagare för självriskti-

den enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) 1 och 2 §, av dem 2 § sådan den lyder i lag 
1288/2006, som följer: 
 
 

1 § 
Lantbruksföretagare och stipendiater som 

avses i lagen om pension för lantbruksföreta-
gare (1280/2006) har rätt att i ersättning för 
arbetsoförmåga till följd av sjukdom få dag-
penning under den självrisktid som nämns i 8 
kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen 
(1224/2004) på det sätt som föreskrivs i den-
na lag. 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skö-
ter verkställigheten av lagen. 
 

2 § 
Med lantbruksföretagare och stipendiat av-

ses den som då arbetsoförmågan inträder har 
en giltig försäkring som gäller minimipen-

sionsskyddet enligt lagen om pension för 
lantbruksföretagare eller har ansökt om en 
sådan försäkring.  Vad som nedan i denna lag 
eller i bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den föreskrivs om lantbruksföretagare till-
lämpas också på stipendiater. 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. 
Denna lag tillämpas på dagpenningen när 

en stipendiats arbetsoförmåga inträder den 1 
januari 2009 eller därefter. 

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

 
————— 
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8. 

Lag 

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 

1 kap. 6 § 1 mom., rubriken för 2 kap. 4 §, 5 § 1—3 mom. och 11 § 2 mom. samt 5 kap. 3 § 
3 mom., 7 § 2 mom. och 10 § 4 mom., 

av dem 1 kap. 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1278/2006 och 2 kap. 5 § 3 mom. sådant det 
lyder i lag 14/2007 samt 5 kap. 3 § 3 mom. och 7 § 2 mom. sådana de lyder i lag 462/2006, 
och 

fogas till 2 kap. en ny 5 a § och till 9 kap. 5 § ett nytt 4 mom. som följer: 
 
 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

6 § 

Företagare 

Som företagare betraktas i denna lag en 
person som för sin huvudsyssla är skyldig att 
teckna försäkring enligt lagen om pension för 
företagare (1272/2006) eller lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare (1280/2006). 
Som företagare betraktas ändå inte en stipen-
diat som avses i 1 a § 2 mom. i lagen om 
pension för lantbruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 kap. 

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för er-
hållande av förmåner 

4 § 

Företagsverksamhet och eget arbete 

— — — — — — — — — — — — — —  

5 § 

Upphörande med och avbrott i företagsverk-
samhet 

Den som på det sätt som avses i 4 § 1 eller 
2 mom. har varit sysselsatt på heltid i före-
tagsverksamhet anses fortfarande vara sys-
selsatt fram till den tidpunkt då företagsverk-
samheten bevisligen har upphört eller i en 
följd har varit avbruten under fyra månader. 
Företagsverksamhet ska anses ha upphört då 
vederbörande försätts i konkurs eller då ar-
betsförmågan hos den som tidigare har varit 
sysselsatt i företagsverksamhet har försäm-
rats väsentligt eller då det annars är uppen-
bart att företagsverksamheten inte längre 
fortgår. Företagsverksamhet anses bevisligen 
har avbrutits då utifrån bolagets likvidation 
eller ett avtal om upplösning av bolaget eller 
en yrkesutövares anmälningar och åtgärder 
kan dras den slutsatsen att produktionsverk-
samheten och den ekonomiska verksamheten 
har avbrutits. Närmare bestämmelser om 
upphörande med eller avbrott i företagsverk-
samhet eller eget arbete och om de utred-
ningar som krävs därom utfärdas genom för-
ordning av statsrådet. 
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Företagsverksamhet anses utgöra bisyssla 
om en person under minst 10 månader har 
haft heltidsarbete som inte har samband med 
företagsverksamheten eller det annars kan 
dras den slutsatsen att den arbetsinsats som 
företagsverksamheten kräver är så liten att 
den inte utgör något hinder för att ta emot 
heltidsarbete. 

Det förutsätts inte att företagsverksamheten 
upphör eller avbryts för fyra månader, om 

1) personen i fråga sporadiskt har varit sys-
selsatt på heltid, 

2) personens arbete har upphört på grund 
av att produktionsinriktningen lagts ner eller 
av någon motsvarande orsak, 

3) personen i fråga ska betraktas som en fö-
retagare som kan jämställas med en löntaga-
re, eller 

4) företagsverksamheten på grund av natur-
förhållandena ska anses vara säsongbetonad. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 a § 

Upphörande med eget arbete 

Den som på det sätt som avses i 4 § 1 eller 
2 mom. har varit sysselsatt på heltid i eget 
arbete anses fortfarande vara sysselsatt fram 
till den tidpunkt då det på grundval av arbets-
sökandens utredning eller annars är uppen-
bart att verksamheten inte fortsätter. 

Angående eget arbete som anses utgöra bi-
syssla gäller vad som föreskrivs om företags-
verksamhet som utgör bisyssla i 5 § 2 mom. 
 

11 § 

Frånvaro från arbetsmarknaden 

— — — — — — — — — — — — — —  
En person har giltig orsak att vara borta 

från arbetsmarknaden på grund av sjukdom, 
anstaltsvård, rehabilitering, värnplikt, civil-
tjänstgöring, frihetsstraff, studier, stipendie-
period, barnafödsel, vård av barn under skol-
åldern, vård av handikappad eller åldring el-
ler av någon annan orsak som kan jämföras 
med dessa. 
 
 
 

5 kap. 

Förutsättningar för erhållande av arbetslös-
hetsdagpenning 

3 § 

Löntagares arbetsvillkor 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om någon på grund av sjukdom, anstalts-

vård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgö-
ring, heltidsstudier, stipendieperiod, barna-
födsel eller vård av barn som är högst 3 år el-
ler av någon annan godtagbar orsak som kan 
jämföras med dessa är förhindrad att vara på 
arbetsmarknaden, förlängs den i 1 eller 
2 mom. nämnda granskningsperioden i mot-
svarande mån, dock med högst sju år. Om 
någon är i arbete för vars lönekostnader 
sammansatt stöd eller högsta förhöjda löne-
subvention har beviljats, förlängs gransk-
ningsperioden med den tid för vilken arbetet 
på grund av begränsningen i 4 § 4 mom. inte 
räknas  in i  arbetsvillkoret.  Granskningspe-
rioden förlängs med den tid för vilken en per-
son får partiell sjukdagpenning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

7 § 

Företagares arbetsvillkor 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om någon på grund av sjukdom, anstalts-

vård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgö-
ring, heltidsstudier, stipendieperiod, barna-
födsel, vård av barn som är högst 3 år eller 
av någon annan godtagbar orsak som kan 
jämföras med dessa är förhindrad att vara på 
arbetsmarknaden eller har arbetat medan han 
eller hon fått partiell sjukdagpenning, för-
längs den i 1 mom. nämnda granskningsperi-
oden i motsvarande mån, dock med högst sju 
år. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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10 § 

Arbetsvillkorets giltighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
En person anses ha varit på arbetsmarkna-

den om han eller hon har varit i arbete som 
inräknas i arbetsvillkoret eller sysselsatt i fö-
retagsverksamhet eller eget arbete eller har 
deltagit i en arbetskraftspolitisk åtgärd eller 
varit arbetslös arbetssökande vid arbets-
kraftsbyrån. En person anses ha haft godtag-
bart skäl till frånvaro från arbetsmarknaden 
på grund av sjukdom, anstaltsvård, rehabili-
tering, värnplikt, civiltjänstgöring, heltids-
studier, stipendieperiod, barnafödsel, vård av 
barn som är högst 3 år eller någon annan or-
sak som kan jämföras med dessa. 
 

9 kap. 

Arbetsmarknadsstödets belopp och varak-
tighet 

5 § 

Arbetsmarknadsstöd utan behovsprövning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till en person betalas arbetsmarknadsstöd 

utan behovsprövning under de 130 första ar-
betslöshetsdagarna, om han eller hon före ar-
betslösheten började har varit försäkrad i en-
lighet med 10 a § i lagen om pension för 
lantbruksföretagare sammanlagt 24 månader 
under de föregående 48 månaderna (stipen-
diats försäkringsvillkor). De nämnda 130 ar-
betslöshetsdagarna börjar räknas från början 
när han eller hon på nytt har uppfyllt stipen-
diats försäkringsvillkor efter att rätten till ar-
betsmarknadsstöd började. Om någon på 
grund av sjukdom, anstaltsvård, rehabiliter-
ing, värnplikt, civiltjänstgöring, heltidsstudi-
er, barnafödsel, vård av barn som är högst 
3 år eller av någon annan godtagbar orsak 
som kan jämföras med dessa är förhindrad att 
vara på arbetsmarknaden, förlängs den ovan 
nämnda granskningsperioden på 48 månader 
i motsvarande mån, dock med högst sju år. 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. 

 
————— 
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9. 

Lag 

om ändring av 3 och 27 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 20 december 1996 om avbytarservice för lantbruksföretagare 

(1231/1996) 3 § 1 mom. 1 punkten och 27 §, sådana de lyder i lag 1289/2006, som följer: 
 
 

3 § 

Definition på lantbruksföretagare 

Med lantbruksföretagare avses i denna lag 
en person som genom att själv delta i arbetet 
bedriver lantbruk och som 

1) varit skyldig att teckna en försäkring 
som avses i 10 § i lagen om pension för lant-
bruksföretagare (1280/2006) och har nämnda 
försäkring i kraft eller har lämnat in en ansö-
kan om en sådan, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

27 § 

Avgift för vikariehjälp 

För vikariehjälp uppbärs hos den som får 
servicen en timavgift som inte får överstiga 
kostnaderna för tillhandahållandet av servi-

cen. Timavgiften är en euro per timme avby-
tartjänst ökad med ett belopp som fås genom 
att arbetsinkomsten enligt 14 § i lagen om 
pension för lantbruksföretagare för den som 
får vikariehjälp divideras med 5 000, om inte 
något annat bestäms nedan i denna lag. Av-
giften bestäms enligt den arbetsinkomst som 
gällde för den som får vikariehjälp den första 
dagen under det år då vikariehjälpen inleds. 
Om sådan arbetsinkomst saknas, bestäms av-
giften enligt den indexförhöjda arbetsinkomst 
som senast gällde för den som får vikarie-
hjälp. Om den som får vikariehjälp inte har 
haft någon försäkring enligt 10 § i lagen om 
pension för lantbruksföretagare, ska den årli-
ga arbetsinkomst för en ny företagare som i 
tillämpliga delar uppskattats enligt grunderna 
i nämnda lag läggas till grund för avgiften. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. 

 
————— 
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10. 

Lag 

om ändring av 29 och 41 i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk 

 
 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 juli 2006 om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk 

(612/2006) 29 § 2 mom. och 41 § 2 och 3 mom., sådana de lyder, 29 § 2 mom. och 41 § 
3 mom. i sin finska språkdräkt i lag 1282/2006 samt 41 § 2 mom. i sist nämnda lag, som föl-
jer: 
 
 

29 § 

Fastställande av grundbeloppet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Då grundbeloppets storlek fastställs beak-

tas inte sådan rätt till pension som grundar 
sig på stipendiatarbete enligt 10 a § i lagen 
om pension för lantbruksföretagare, lant-
bruksföretagarens arbetsavtals- eller tjänst-
förhållande eller på annan företagsverksam-
het än den som avses i lagen om pension för 
lantbruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

41 § 

Erhållande och intjänande av pension för ti-
den för avträdelsestöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Avträdaren kan inte intjäna pension med 

stöd av lantbruksföretagarverksamhet som 
avses i 3 och 13 § i lagen om pension för 
lantbruksföretagare för den tid för vilken av-
trädelsestöd betalas till honom eller henne. 
Efter avträdelsen kan avträdaren inte heller 
intjäna pensionsskydd såsom idkare av 
gårdsbruk eller renägare enligt 3 § eller 13 § 
i lagen om pension för lantbruksföretagare 
för den tid för vilken avträdelsestöd ännu inte 
har börjat betalas på grund av att villkoren i 
38 §, eller något av dem, inte har uppfyllts. 

När avträdelsestöd har börjat betalas på 
grundval av 38 §, intjänar mottagaren av av-
trädelsestöd pension av annat förvärvsarbete 
än sådant som avses i 3 eller 13 § i lagen om 
pension för lantbruksföretagare enligt det 
som i de arbetspensionslagar som avses i 3 § 
i lagen om pension för arbetstagare före-
skrivs om arbete under tid med pension. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. 

 
————— 
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11. 

Lag 

om ändring av 24 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

(1293/1994) 24 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lagarna 613/2006 och 1283/2006, som föl-
jer: 
 
 

24 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Avträdaren kan inte intjäna pension med 
stöd av lantbruksföretagarverksamhet som 
avses i 3 och 13 § i lagen om pension för 
lantbruksföretagare för den tid för vilken av-
trädelsestöd betalas till honom eller henne. 
Efter avträdelsen kan avträdaren inte heller 
intjäna pensionsskydd såsom idkare av 
gårdsbruk eller renägare enligt 3 § eller 13 § 
i lagen om pension för lantbruksföretagare 
för den tid för vilken avträdelsestöd ännu inte 
har börjat betalas på grund av att villkoren i 
22 §, eller något av dem, inte har uppfyllts. 

När avträdelsestöd har börjat betalas på 
grundval av 22 §, intjänar mottagaren av av-

trädelsestöd pension av annat förvärvsarbete 
än sådant lantbruksföretagarverksamhet som 
avses i 3 eller 13 § i lagen om pension för 
lantbruksföretagare enligt det som i de ar-
betspensionslagar som avses i 3 § i lagen om 
pension för arbetstagare föreskrivs om arbete 
under tid med pension. 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. 
Denna lag tillämpas på avträdare vilkas av-

trädelsestöd har beviljats på grundval av av-
trädelse som ägt rum den 1 januari 1995 eller 
därefter, men senast den 31 december 2006. 

 
————— 
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12. 

Lag 

om ändring av 2 a § och 7 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad 
social trygghet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 1993 om tillämpning av lagstiftningen om bosättnings-

baserad social trygghet (1573/1993) 2 a § 3 punkten och 7 § 3 punkten, 
sådana de lyder, 2 a § 3 punkten i lag 1277/2006 och 7 § 3 punkten i lag 635/2004, samt  
fogas till 2 a §, sådan den lyder i nämnda lagar 635/2004 och 1277/2006, en ny 6 a punkt 

som följer:  
 
 

2 a § 

Definitioner 

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

3) företagare en person som är skyldig att 
teckna försäkring enligt lagen om pension för 
företagare (1272/2006) eller en i 3 § i lagen 
om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006) avsedd lantbruksföretagare som 
är skyldig att teckna försäkring enligt 10 § i 
sistnämnda lag, 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 a) stipendiat en i 8 a § i lagen om pension 
för lantbruksföretagare avsedd person som är 
skyldig att teckna försäkring enligt 10 a § i 
nämnda lag, 
— — — — — — — — — — — — — —  

7 § 

Arbete och studier utomlands 

Lagstiftningen om social trygghet tillämpas 
på ansökan alltjämt på en person som vistas 
utomlands över ett år och som har fast an-
knytning till Finland och som 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) är studerande eller forskare på heltid el-
ler stipendiat. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. 
 
 
 
 

 
————— 
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13. 

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras  i lagen av den 11 maj 2007 om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 12 § 

2 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1154/2007, som följer: 
 
 

12 § 

Årsinkomst 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 

1 mom. 
1) beaktas som företagares, lantbruksföre-

tagares och stipendiats inkomst den enligt la-
gen om pension för företagare (1272/2006) 
och lagen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006) fastställda arbetsinkomsten, 
samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.  
Om en person får bostadsbidrag när denna 

lag träder i kraft, beaktas i hans eller hennes 
bostadsbidrag inte den arbetsinkomst som 
fastställts för honom eller henne med stöd av 
21 a § i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare förrän hans eller hennes bostadsbidrag 
med stöd av 17 § ska justeras av någon annan 
orsak. 

 
 
 
 

————— 
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14. 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 december 2001 om företagshälsovård (1383/2001) 3 § 1 mom. 

6 punkten, sådan den lyder i lag 1279/2006, som följer: 
 

3 § 

Definitioner 

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

6) företagare och andra som utför eget ar-
bete en person som avses i lagen om pension 

för företagare (1272/2006) eller en lantbruks-
företagare som avses i 3 och 13 § i lagen om 
pension för lantbruksföretagare (1280/2006). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. 

————— 
 

Helsingfors den 12 juni 2008 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssälä 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

Lag 

om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 22 december 2006 om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 

2 § 1 mom. 5 punkten, rubriken för 10 §, rubriken för 12 §, rubriken för 14 § och 14 § 
1 mom., 22 § 1 och 4 mom., 23 och 25 §, rubriken för 26 § och 26 § 1 mom., 27, 29 och 
125 §, 135 § 1 och 3 mom. samt 154 § 1 mom., av dem 135 § 1 mom. sådant det lyder i lag 
1170/2007, samt 

fogas till lagen nya 1 a, 8 a, 8 b, 9 a, 10 a—10 c, 12 a, 12 b, 21 a—21 c, 135 a, 141 a och 
141 b § samt till 11 § ett nytt 2 mom. och till 114 § ett nytt 5 mom. som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 1 kap. 

Lagens syfte 

1 a § 

Tillämpning av lagen på stipendiater 

I denna lag föreskrivs också om den rätt 
till pensioner och rehabilitering enligt 1 § 
1 mom. som stipendiater som bedriver ve-
tenskaplig forskning eller konstnärlig verk-
samhet har samt om den rätt till familjepen-
sion och grupplivförsäkringsersättning som 
stipendiaters förmånstagare har. 

Stipendiater som är bosatta i Finland och 
som arbetar med stöd av stipendium som 
beviljats från Finland ska försäkra sig i 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt för 
ålderdom, invaliditet och dödsfall såsom fö-
reskrivs i denna lag. 
 



 RP 92/2008 rd 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

86

 
 

2 §  

Centrala definitioner 

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

5) arbetsinkomst den årliga arbetsinkomst 
som fastställts för en lantbruksföretagare i 
enlighet med 14 §, 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

2 § 

Centrala definitioner 

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

5) arbetsinkomst den årliga arbetsinkomst 
som fastställts för en lantbruksföretagare i 
enlighet med 14 § och för en stipendiat i 
enlighet med 21 a §, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 8 a § 

Stipendiat 

I denna lag avses med stipendiat en i Fin-
land bosatt person som utan att stå i an-
ställningsförhållande till den som beviljat 
stipendiet bedriver vetenskaplig forskning 
eller konstnärlig verksamhet i Finland med 
stöd av ett stipendium som beviljats honom 
eller henne personligen från Finland. Det-
samma gäller en person som på motsvaran-
de sätt utan att stå i anställningsförhållande 
arbetar i en forskar- eller konstnärsgrupp 
som beviljats stipendium. Som en ovan av-
sedd stipendiat betraktas också en person 
som medan han eller hon står i anställ-
ningsförhållande eller bedriver företagar-
verksamhet får stipendium för forskning el-
ler konstnärlig verksamhet som bedrivs se-
parat från anställningsförhållandet eller fö-
retagarverksamheten. Bosättning i Finland 
förutsätts ändå inte av en stipendiat på vil-
ken tillämpas den finska lagstiftningen om 
social trygghet på basis av bestämmelserna 
om tillämplig lagstiftning i EG:s förordning 
om social trygghet eller en överenskommel-
se om social trygghet. 

Med vetenskaplig forskning eller konst-
närlig verksamhet som bedrivs i Finland 
jämställs forskning eller konstnärlig verk-
samhet som bedrivs utomlands, om stipen-
dium har beviljats från Finland för forsk-
ning eller konstnärlig verksamhet som be-
drivs någon annanstans än i Finland. 
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Som bedrivande av ovan avsedd veten-
skaplig forskning eller konstnärlig verk-
samhet betraktas inte studier eller lärdoms-
prov i anslutning till yrkesinriktad grund-
examen, yrkeshögskoleexamen eller lägre 
eller högre högskoleexamen. 
 

 
 
 
 8 b § 

Stipendiatarbete som faller utanför lagens 
tillämpningsområde 

Denna lag gäller inte stipendiatarbete 
1) före ingången av den kalendermånad 

som följer efter uppnådd 18 års ålder, eller 
arbete som fortgår efter den kalendermå-
nad då stipendiaten fyller 68 år, 

2) som efter ingången av den kalender-
månad som följer efter uppnådd 18 års ål-
der inte har fortgått minst fyra månader 
utan avbrott, 

3) som har börjat eller fortgått efter det 
att stipendiaten har avgått med ålderspen-
sion enligt arbetspensionslagarna, 

4) för tid under vilken stipendiatens upp-
skattade årliga arbetsinkomst är lägre än 
2 752,07 euro, 

5) om den finska lagstiftningen om social 
trygghet inte tillämpas på stipendiaten på 
basis av bestämmelserna om tillämplig lag-
stiftning i EG:s förordning om social trygg-
het eller en överenskommelse om social 
trygghet. 
 

 
 
 
 9 a § 

Bestämmelser som gäller stipendiater 

Stipendiaters rätt till ålderspension, del-
tidspension, rehabilitering och invalidpen-
sion samt stipendiaters förmånstagares rätt 
till familjepension och grupplivförsäkring-
sersättning bestäms på samma sätt som i 
fråga om lantbruksföretagare och lant-
bruksföretagares förmånstagare. Vad som i 
denna lag och lagen om införande av lagen 
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om pension för lantbruksföretagare 
(1281/2006) föreskrivs om lantbruksföreta-
gare och lantbruksföretagarverksamhet 
gäller på motsvarande sätt också stipendia-
ter och arbete på stipendium, om inte något 
annat föreskrivs särskilt om stipendiater 
och arbete på stipendium. 

För stipendiater och arbete på stipendium 
gäller dock inte det som föreskrivs i denna 
lags 

1) 3 § om lantbruksföretagare, 4 § om 
lantbruksföretagares familjemedlem, 5 § 
om lantbruksföretagare i aktiebolag eller 
annat företag, 6 § om brukningsenhet, 7 § 
om lantbruksföretagarverksamhet som fal-
ler utanför lagens tillämpningsområde, 8 § 
om lantbruksföretagarverksamhet utom-
lands, 10 § om att teckna försäkring för 
lantbruksföretagare, 12 § om pensionsan-
staltens skyldighet att utöva tillsyn samt 
tvångsförsäkring för lantbruksföretagare, 
13 § om försäkring när lantbruksföretaga-
ren inte uppfyller nedre gränsen för försäk-
ring eller när lantbruksföretagaren får ål-
derspension, 14 § om fastställande och ju-
stering av arbetsinkomsten, 15 § om bruk-
ningsenhetens arbetsinkomst, 16 § om ar-
betsinkomsten av odlad jordbruksmark, 17 
§ om arbetsinkomsten av växtlig skogsmark, 
18 § om fördelning av arbetsinkomsten från 
brukningsenheten, 19 § om arbetsinkomsten 
för lantbruksföretagares familjemedlem, 
20 § om renägares arbetsinkomst och 21 § 
om arbetsinkomsten för lantbruksföretagare 
som får invalid- eller deltidspension,  

2) 24 § om förhöjning på grund av för-
summelse och 26 § 2—4 mom. om lant-
bruksföretagarens ansvar för arbetspen-
sionsförsäkringsavgifterna, och inte 

3) 115 § om Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalts uppgifter i anslutning till före-
tagshälsovården för lantbruksföretagare, 
141 § om lantbruksföretagarnas skyldighet 
att lämna uppgifter och 144 § om gårdsbe-
söksregister för företagshälsovården för 
lantbruksföretagare. 
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10 §  

Att teckna försäkring 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 kap. 

Ordnande av pensionsskydd 

10 § 

Att teckna försäkring för lantbruksföreta-
gare 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 10 a § 

Att teckna försäkring för stipendiater  

En stipendiat är skyldig att teckna i 1 a § 
avsedd försäkring när han eller hon har be-
viljats ett stipendium från Finland med stöd 
av vilket stipendiaten arbetar minst fyra 
månader utan avbrott i Finland och belop-
pet av det beviljade stipendiet omvandlat 
till årlig arbetsinkomst på det sätt som före-
skrivs i 21 a § är minst 2 752,07 euro per 
år. Stipendiaten ansluts även till gruppliv-
försäkringen enligt denna lag. 

Stipendiaten är skyldig att teckna i 1 
mom. avsedd försäkring i Lantbruksföreta-
garnas pensionsanstalt inom tre månader 
från det att arbetet på stipendiet inleddes. 
Pensionsanstalten fastställer försäkringen 
på grundval av det stipendiebeslut som sti-
pendiaten visar upp eller anmälan enligt 
141 b § från den som beviljat stipendiet. Av 
stipendiebeslutet eller någon annan utred-
ning som ska visas upp utöver det eller av 
anmälan enligt 141 b § ska framgå beloppet 
av stipendiatens personliga stipendium. 

Arbetet på stipendiet anses börja och slu-
ta i enlighet med den arbetsperiod som 
nämns i stipendiebeslutet eller i den anmä-
lan som avses i 141 b §. I annat fall anses 
arbetet på stipendiet börja den begynnelse-
dag som stipendiaten uppger och fortsätta 
till den slutdag som stipendiaten uppger. 
Arbetet på stipendiet kan dock anses ha 
börjat tidigast från och med tidpunkten för 
beslutet om beviljande av stipendiet. För-
säkringen fastställs för den arbetsperiod 
som avses ovan. 
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Försäkringen kan inte fastställas retroak-
tivt för längre tid än för det pågående ka-
lenderåret och det närmast föregående ka-
lenderåret. Har försäkringsskyldigheten 
försummats för tid som föregår den som av-
ses ovan, är rätten till pension enligt denna 
lag till denna del förverkad. 
 

 
 
 10 b § 

Giltighet för stipendiatens försäkring och 
upphörande av den 

En försäkring som avses i 10 a § 3 mom. 
fortsätter att gälla oberoende av stipendia-
tens bosättning och arbete i ett annat land 
än ett EU- eller EES-land eller ett land med 
vilket Finland har en överenskommelse om 
social trygghet, om den finska lagstiftning-
en om social trygghet fortfarande tillämpas 
på stipendiaten med stöd av lagen om till-
lämpning av lagstiftningen om bosättnings-
baserad social trygghet (1573/1993). Ovan 
nämnda försäkring fortsätter också att gäl-
la trots stipendiatens bosättning och arbete 
i ett EU- eller EES-land eller ett land med 
vilket Finland har en överenskommelse om 
social trygghet, om den finska lagstiftning-
en om social trygghet tillämpas på stipen-
diaten med stöd av bestämmelserna i EG:s 
förordning om social trygghet eller en 
överenskommelse om social trygghet. 

Om det arbete som beaktats i en försäk-
ring som fastställts för en stipendiat avbryts 
för minst fyra månader på grund av stipen-
diatens sjukdom, rehabilitering, barnaföd-
sel eller vård av ett barn under tre år, 
värnplikt, civiltjänstgöring eller av någon 
annan orsak som kan jämföras med dessa 
och stipendiaten också har underrättat den 
som beviljat stipendiet om att arbetet av-
bryts, kan försäkringen på stipendiatens an-
sökan avbrytas från ingången av kalender-
månaden efter den då arbetet på stipendiet 
har avbrutits. När stipendiaten efter avbrot-
tet börjar arbeta på stipendiet på nytt, fort-
sätter försäkringen på stipendiatens ansö-
kan att gälla för den återstående, minst fyra 
månader långa arbetsperioden enligt det 
ursprungliga försäkringsbeslutet. 
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Försäkringen upphör att gälla tidigare än 
den slutdag som avses i 10 a § 3 mom., om 
det på grundval av stipendiatens anmälan 
eller någon annan utredning framgår att 
stipendiaten har avslutat det arbete som av-
ses i 10 a § eller om stipendiaten annars 
inte längre är skyldig att ordna med försäk-
ring. Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt kan efter att ha fått utredningen kon-
trollera det beslut som getts med stöd av 10 
a § 3 mom. så att beslut om försäkringen 
fattas retroaktivt till den dag då förutsätt-
ningar för att teckna försäkring inte före-
ligger. 
 

 
 
 10 c § 

Att teckna försäkring för stipendiater som 
bedriver lantbruksföretagarverksamhet 

Om en lantbruksföretagare också utför 
arbete som omfattas av denna lag i egen-
skap av stipendiat fastställs försäkringen 
för lantbruksföretagarverksamheten och 
arbetet som stipendiat särskilt. 
 

 
 
 11 § 

Villkoren för grupplivförsäkringen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Villkoren för den grupplivförsäkring som 

avses i 1 mom. tillämpas också på stipendi-
ater som är försäkrade enligt 10 a §. Vad 
som i nämnda villkor föreskrivs om lant-
bruksföretagare gäller på motsvarande sätt 
även stipendiater. 
 

 
 

12 §  

Pensionsanstaltens skyldighet att utöva till-
syn samt tvångsförsäkring 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Pensionsanstaltens skyldighet att utöva till-
syn samt tvångsförsäkring för lantbruksfö-

retagare 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 12 a § 

Pensionsanstaltens skyldighet att utöva till-
syn samt tvångsförsäkring för stipendiater  

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
övervakar att stipendiaterna fullgör sin 
skyldighet att ordna med försäkring enligt 
denna lag. En stipendiat är skyldig att läm-
na pensionsanstalten uppgifter enligt 
141 a §. 

Har en stipendiat försummat att teckna 
försäkring enligt denna lag ska pensionsan-
stalten uppmana stipendiaten att rätta till 
försummelsen. Rättar stipendiaten inte till 
försummelsen inom en tid som pensionsan-
stalten föreskriver, försäkrar pensionsan-
stalten stipendiaten i enlighet med denna 
lag (tvångsförsäkring). 

När stipendiaten tvångsförsäkras tilläm-
pas i fråga om försäkringens början och 
rätten till pension för den retroaktiva tiden 
vad som föreskrivs i 10 a § 3 och 4 mom. I 
samband med tvångsförsäkrandet faststäl-
ler pensionsanstalten en arbetsinkomst för 
stipendiaten på grundval av inhämtad ut-
redning eller, om sådan saknas, enligt upp-
skattning och tar ut arbetspensionsförsäk-
ringsavgiften. 
 

 
 
 12 b § 

Kringgående av skyldigheten att ordna med 
försäkring 

Om en rättshandling för att skyldigheten 
att ordna med försäkring enligt denna lag 
ska kunna kringgås eller av något annat 
liknande skäl har getts ett sådant innehåll 
som inte motsvarar sakens faktiska natur el-
ler syfte ska, när försäkringsavgiften fast-
ställs eller när ett ärende behandlas, förfa-
ras enligt sakens faktiska natur och syfte. 
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14 §  

Fastställande och justering av arbetsin-
komsten 

När försäkringen börjar fastställer Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt en årlig 
arbetsinkomst för lantbruksföretagaren. För 
lantbruksföretagaren fastställs den arbetsin-
komst som skäligen kan uppskattas fortgå-
ende motsvara hans eller hennes arbetsin-
sats i verksamhet som faller under denna 
lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Fastställande och justering av arbetsin-
komsten för lantbruksföretagare 

När försäkringen börjar fastställer Lant-
bruksföretagarnas pensionsanstalt en årlig 
arbetsinkomst för lantbruksföretagaren. För 
lantbruksföretagaren fastställs den arbetsin-
komst som skäligen kan uppskattas fortgå-
ende motsvara hans eller hennes arbetsin-
sats i lantbruksföretagarverksamhet som 
faller under denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 21 a § 

Fastställande av arbetsinkomsten för sti-
pendiater 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
fastställer från och med det att arbete som 
avses i 10 a § börjar en årlig arbetsinkomst 
för stipendiaten för den arbetsperiod som 
avses i 10 a § 3 mom. Stipendiatens årliga 
arbetsinkomst bestäms så att det stipendium 
som beviljats honom eller henne för arbetet 
divideras med antalet dagar som ingår i sti-
pendieperioden och det erhållna penningbe-
loppet multipliceras med trehundrasextio. 

Om det av beslutet om beviljande av sti-
pendiet eller av anmälan enligt 141 b § 
framgår att en del av stipendiet har beviljats 
för ersätta material- och andra kostnader för 
arbetet på stipendiet, ska stipendiaten förete 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt en 
kalkyl över den andel som motsvarar kost-
naderna. Innan den årliga arbetsinkomsten 
fastställs dras den andel som enligt pen-
sionsanstaltens uppskattning motsvarar 
kostnaderna av från det beviljade stipendiet. 

Om flera stipendier har beviljats för 
samma eller delvis samma arbetsperiod, och 
vart och ett av dem uppfyller villkoren en-
ligt 10 a § 1 mom., fastställs den årliga ar-
betsinkomsten särskilt för arbetet på respek-
tive stipendium på det sätt som föreskrivs i 
1 och 2 mom. 
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 21 b § 

Arbetsinkomsten för stipendiater som får 
invalid- eller deltidspension 

Såsom arbetsinkomst för en stipendiat 
som är berättigad till invalidpension fast-
ställs räknat från pensionsfallet den arbets-
inkomst som svarar mot hans eller hennes 
återstående förmåga att utföra arbete på 
stipendiet. 

Arbetsinkomsten för en stipendiat som får 
deltidspension är hälften av den stabilise-
rade arbetsinkomst som avses i 36 § 4 mom. 
1 punkten, om stipendiaten fortsätter med 
sitt arbete som stipendiat under den tid han 
eller hon får deltidspension enligt denna 
lag. 
 

 
 
 21 c § 

Fastställande av arbetsinkomsten för sti-
pendiater som bedriver lantbruksföretagar-

verksamhet 

Om en lantbruksföretagare också utför 
arbete som omfattas av denna lag i egen-
skap av stipendiat, fastställs arbetsinkoms-
ten av lantbruksföretagarverksamhet enligt 
3 § särskilt med iakttagande av 14—21 § 
och inkomsten av arbetet som stipendiat 
särskilt med iakttagande av 21 a § och 
21 b §. 
 

 
22 §  

Arbetspensionsförsäkringsavgift 

För finansiering av pensionsskyddet en-
ligt denna lag är lantbruksföretagaren skyl-
dig att betala en arbetspensionsförsäkrings-
avgift som räknas ut på basis av arbetsin-
komsten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Från och med ingången av det kalenderår 
som följer efter det att lantbruksföretagaren 
fyllt 53 år fastställs som basprocentsats för 
arbetspensionsförsäkringsavgiften dock den 
i 3 mom. avsedda basprocentsatsen ökad 

22 § 

Arbetspensionsförsäkringsavgift 

För finansiering av pensionsskyddet en-
ligt denna lag är lantbruksföretagaren och 
stipendiaten skyldig att betala en arbetspen-
sionsförsäkringsavgift som räknas ut på ba-
sis av arbetsinkomsten. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Från och med ingången av det kalenderår 
som följer efter det att lantbruksföretagaren 
och stipendiaten fyllt 53 år fastställs som 
basprocentsats för arbetspensionsförsäk-
ringsavgiften dock den i 3 mom. avsedda 
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med så många procentenheter som den i 
153 § i lagen om pension för arbetstagare 
avsedda pensionsavgiften för arbetstagare 
som fyllt 53 år överstiger pensionsavgiften 
för yngre arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — — 

basprocentsatsen ökad med så många pro-
centsatser som den i 153 § i lagen om pen-
sion för arbetstagare avsedda pensionsav-
giften för företagare som fyllt 53 år översti-
ger pensionsavgiften för yngre arbetstagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

23 §  

Grupplivförsäkringsavgift 

En lantbruksföretagare som avses i 10 § 
är skyldig att för grupplivförsäkringen beta-
la en försäkringsavgift enligt de grunder 
som social- och hälsovårdsministeriet fast-
ställer på förslag av Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt. Avgiften beräknas som en 
årlig fast avgift så att det sammanlagda be-
loppet av avgifterna skall täcka två tredje-
delar av utgifterna för ersättningarna enligt 
grupplivförsäkringen. På de försäkringsav-
gifter som avses i denna paragraf iakttas i 
övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs 
om arbetspensionsförsäkringsavgifter i en-
lighet med 22 §. 

23 § 

Grupplivförsäkringsavgift 

En lantbruksföretagare som ska försäkras 
enligt 10 § och en stipendiat som ska för-
säkras enligt 10 a § är skyldig att för 
grupplivförsäkringen betala en försäk-
ringsavgift enligt de grunder som social- 
och hälsovårdsministeriet fastställer på an-
sökan av Lantbruksföretagarnas pensions-
anstalt. Försäkringsavgiften för gruppliv-
försäkringen för lantbruksföretagare  be-
räknas som en årlig fast avgift så att det 
sammanlagda beloppet av avgifterna ska 
täcka två tredjedelar av utgifterna för er-
sättningarna enligt grupplivförsäkringen 
för lantbruksföretagare. Även försäkrings-
avgiften för grupplivförsäkringen för sti-
pendiater beräknas som en årlig fast avgift 
så att det sammanlagda beloppet av avgif-
terna ska täcka två tredjedelar av utgifterna 
för ersättningarna enligt grupplivförsäk-
ringen för stipendiater. 

En lantbruksföretagare som är försäkrad 
enligt 10 § och som också är försäkrad i en-
lighet med 10 a § i egenskap av stipendiat, 
är skyldig att betala endast försäkringsav-
giften för grupplivförsäkringen för lant-
bruksföretagare för den tid då försäkring-
arna enligt 10 § och 10 a § gäller samtidigt. 

På de försäkringsavgifter som avses i 
denna  paragraf  tillämpas  också  vad som 
i 24—30 § föreskrivs om arbetspensionsför-
säkringsavgifter i enlighet med 22 §. På 
försäkringsavgiften för grupplivförsäkring-
en för stipendiater tillämpas dock inte 24 §. 
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25 §  

Dröjsmålsränta på arbetspensionsförsäk-
ringsavgift 

Om lantbruksföretagaren har försummat att 
betala arbetspensionsförsäkringsavgiften 
har pensionsanstalten rätt att för dröjsmåls-
tiden ta ut en årlig dröjsmålsränta enligt den 
räntefot som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen 
(633/1982). 

25 § 

Dröjsmålsränta på arbetspensionsförsäk-
ringsavgift 

Om lantbruksföretagaren eller stipendia-
ten har försummat att betala arbetspensions-
försäkringsavgiften har pensionsanstalten 
rätt att ta för dröjsmålstiden ut en årlig 
dröjsmålsränta enligt den räntefot som av-
ses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982). 
 

 
 
 

26 §  

Lantbruksföretagarens ansvar för arbets-
pensionsförsäkringsavgifterna 

Lantbruksföretagaren svarar personligen 
för i denna lag avsedd arbetspensionsför-
säkringsavgift. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

26 § 

Lantbruksföretagarens och stipendiatens 
ansvar för arbetspensionsförsäkringsavgif-

terna 

Lantbruksföretagaren och stipendiaten 
svarar personligen för i denna lag avsedd 
arbetspensionsförsäkringsavgift. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 

27 §  

Avbrott i uttag av arbetspensionsförsäk-
ringsavgift 

Om lantbruksföretagaren söker ändring av 
ett beslut som getts med stöd av denna lag, 
kan pensionsanstalten avbryta uttaget av ar-
betspensionsförsäkringsavgiften tills ansö-
kan om ändring har behandlats om besvärs-
instansens avgörande kan inverka på ar-
betspensionsförsäkringsavgiften. Om lant-
bruksföretagaren ansöker om pension kan 
pensionsanstalten likaså avbryta uttaget till 
dess pensionsansökan har avgjorts, om av-
görandet kan inverka på avgiften. 

27 § 

Avbrott i uttag av arbetspensionsförsäk-
ringsavgift 

Om lantbruksföretagaren och stipendiaten 
söker ändring av ett beslut som getts med 
stöd av denna lag, kan pensionsanstalten 
avbryta uttaget av arbetspensionsförsäk-
ringsavgiften tills ansökan om ändring har 
behandlats om besvärsinstansens avgörande 
kan inverka på arbetspensionsförsäkrings-
avgiften. Om lantbruksföretagaren eller sti-
pendiaten ansöker om pension kan pen-
sionsanstalten likaså avbryta uttaget till 
dess pensionsansökan har avgjorts, om av-
görandet kan inverka på avgiften. 
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29 §  

Preskription av arbetspensionsförsäkrings-
avgifter 

Arbetspensionsförsäkringsavgiften skall 
tas ut av lantbruksföretagaren eller av i 26 § 
avsedd annan betalningsskyldig senast inom 
de fem kalenderår som omedelbart följer ef-
ter det år under vilket avgiften har påförts. 
Om arbetspensionsförsäkringsavgiften inte 
har betalats inom nämnda tid, har avgiften 
preskriberats. 

29 § 

Preskription av arbetspensionsförsäkrings-
avgifter 

Arbetspensionsförsäkringsavgiften ska tas 
ut av lantbruksföretagaren, stipendiaten el-
ler av i 26 § avsedd annan betalningsskyl-
dig senast inom de fem kalenderår som 
omedelbart följer efter det år under vilket 
avgiften har påförts. Om arbetspensionsför-
säkringsavgiften inte har betalats inom 
nämnda tid, har avgiften preskriberats. 
 

 
 
 114 § 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts 
uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 

kan använda namnförkortningen LPA. 
 

 
 
 

125 §  

Ansvarsskuld och täckning av ansvarsskul-
den 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
skall enligt de grunder som social- och häl-
sovårdsministeriet fastställer på ansökan av 
pensionsanstalten såsom ansvarsskuld bok-
föra de medel som behövs för täckande av 
de framtida utgifterna för ordnandet av pen-
sionsskydd enligt denna lag upp till det be-
lopp som sådana inkomster för pensionsan-
stalten som inte skall användas för något 
annat ändamål räcker till när det gäller att 
täcka nämnda utgifter. 

Pensionsanstalten skall vid täckande av 
ansvarsskulden enligt 1 mom. samt andra 
med ansvarsskuld jämställbara poster i till-
lämpliga delar iaktta 10 kap. 3 § 3 mom. 2, 
3 och 7 punkten i lagen om försäkringsbo-
lag (1062/1979). Närmare bestämmelser om 
med ansvarsskuld jämställbara poster och 
poster som får dras av utfärdas genom för-

125 §

Ansvarsskuld och täckning av ansvarsskul-
den 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska 
enligt de grunder som social- och hälso-
vårdsministeriet fastställer på ansökan av 
pensionsanstalten såsom ansvarsskuld bok-
föra de medel som behövs för täckande av 
de framtida utgifterna för ordnandet av pen-
sionsskydd enligt denna lag för lantbruksfö-
retagare upp till det belopp som sådana in-
komster för pensionsanstalten som inte kan 
användas för något annat ändamål räcker 
till när det gäller att täcka nämnda utgifter. 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
ska enligt de grunder som social- och häl-
sovårdsministeriet fastställer på ansökan av 
pensionsanstalten såsom ansvarsskuld bok-
föra de medel som behövs för täckande av 
de framtida utgifterna för ordnandet av 
pensionsskydd enligt denna lag för stipen-
diater upp till det belopp som sådana in-
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ordning av social- och hälsovårdsministeri-
et. 

komster för pensionsanstalten som inte kan 
användas för något annat ändamål räcker 
till när det gäller att täcka nämnda utgifter. 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts 
ansvarsskuld består av det sammanlagda 
beloppet av de ansvarsskulder som avses i 
1  och 2 mom. De inkomster och utgifter 
som beror på ordnandet av pensionsskydd 
enligt denna lag för stipendiater ska hållas 
isär från pensionsanstaltens övriga inkoms-
ter och utgifter. 

Pensionsanstalten ska vid täckande av 
ansvarsskulden enligt 3 mom. samt andra 
med ansvarsskuld jämställbara poster iakt-
ta lagen om beräkning av solvensgränsen 
för pensionsanstalter och om täckning av 
ansvarsskulden (1114/2006) och dessutom i 
tillämpliga delar iaktta vad som föreskrivs i 
10 kap. 3 § 2 och 3 punkten samt 25 § 
3 punkten i försäkringsbolagslagen ( / ). 
Närmare bestämmelser om med ansvars-
skuld jämställbara poster och poster som 
får dras av  utfärdas  genom förordning av 
social- och hälsovårdsministeriet. 
 

 
 

135 §  

Pensionsanstaltens och statens ansvar för 
pensioner och andra förmåner 

 
Kostnaderna för pensioner, pensionsdelar 

som i enlighet med 136 § 1 mom. intjänats 
för oavlönad tid och övriga förmåner enligt 
denna lag betalas av Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt och staten. Pensionsanstal-
tens andel består av de till pensionsanstalten 
inbetalda försäkringsavgifterna, minskade 
med pensionsanstaltens skäliga förvalt-
ningskostnader, och avkastningen av pla-
ceringarna. I övrigt svarar staten för kost-
naderna för pensioner och övriga förmåner. 
Statens andel av utgifterna för ersättningar-
na från grupplivförsäkringen ska dock vara 
en tredjedel. Som försäkringsavgifter beak-
tas inte sådana obetalda försäkringsavgifter 
som förts till utsökning eller bevakats i 
konkurs. Som försäkringsavgifter beaktas 
inte heller sådana obetalda försäkringsav-
gifter som ingår i ett saneringsprogram en-

135 § 

Pensionsanstaltens och statens ansvar för 
lantbruksföretagares pensioner och andra 

förmåner 

Kostnaderna för lantbruksföretagares 
pensioner, pensionsdelar som i enlighet 
med 136 § 1 mom. intjänats för oavlönad 
tid och lantbruksföretagares övriga förmå-
ner enligt denna lag betalas av Lantbruksfö-
retagarnas pensionsanstalt och staten. Pen-
sionsanstaltens andel består av de försäk-
ringsavgifter som lantbruksföretagarna be-
talat in till pensionsanstalten, minskade med 
pensionsanstaltens skäliga förvaltnings-
kostnader, och avkastningen av placering-
arna. I övrigt svarar staten för kostnaderna 
för pensioner och övriga förmåner. Statens 
andel av utgifterna för ersättningarna från 
grupplivförsäkringen ska dock vara en tred-
jedel. Som försäkringsavgifter beaktas inte 
sådana obetalda försäkringsavgifter som 
förts till utsökning eller bevakats i konkurs. 
Som försäkringsavgifter beaktas inte heller 
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ligt lagen om företagssanering (47/1993) el-
ler i ett betalningsprogram enligt lagen om 
skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 
eller i en sådan frivillig skuldsanering som 
till innehållet motsvarar principerna i de 
nämnda lagarna.  

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Social- och hälsovårdsministeriet faststäl-

ler på framställning av Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt grunderna för beräk-
nandet av de i 1 mom. avsedda skäliga för-
valtningskostnaderna samt den i 1 och 
2 mom. avsedda avkastningen av placering-
ar. Ministeriet meddelar även närmare an-
visningar om tillämpningen av denna para-
graf. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

sådana obetalda försäkringsavgifter som in-
går i ett saneringsprogram enligt lagen om 
företagssanering (47/1993) eller i ett betal-
ningsprogram enligt lagen om skuldsane-
ring för privatpersoner (57/1993) eller i en 
sådan frivillig skuldsanering som till inne-
hållet motsvarar principerna i de nämnda 
lagarna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Social- och hälsovårdsministeriet faststäl-
ler på ansökan av Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt grunderna för beräknandet 
av de i 1 mom. avsedda skäliga förvalt-
ningskostnaderna samt den i 1 och 2 mom. 
avsedda avkastningen av placeringar. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 135 a §

Pensionsanstaltens och statens ansvar för 
stipendiaters pensioner och andra förmåner 

Kostnaderna för pensioner som beviljats 
stipendiater, pensionsdelar som i enlighet 
med 136 § 1 mom. intjänats för oavlönad 
tid och stipendiaters övriga förmåner enligt 
denna lag betalas av Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalt och staten. Pensionsan-
staltens andel består av de försäkringsav-
gifter som stipendiaterna betalat in till pen-
sionsanstalten, minskade med pensionsan-
staltens skäliga förvaltningskostnader, och 
avkastningen av placeringarna. I övrigt 
svarar staten för kostnaderna för pensioner 
och övriga förmåner. Statens andel av ut-
gifterna för ersättningarna från gruppliv-
försäkringen för stipendiater  ska dock vara 
en tredjedel. Som försäkringsavgifter beak-
tas inte sådana obetalda försäkringsavgifter 
som förts till utsökning eller bevakats i kon-
kurs. Som stipendiaters försäkringsavgifter 
beaktas inte heller sådana obetalda försäk-
ringsavgifter som ingår i ett betalningspro-
gram enligt lagen om skuldsanering för pri-
vatpersoner eller i en sådana frivillig skuld-
sanering som till innehållet motsvarar prin-
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ciperna i den nämnda lagen. 
Social- och hälsovårdsministeriet faststäl-

ler på ansökan av Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt grunderna för beräknandet 
av de i 1 mom. avsedda skäliga förvalt-
ningskostnaderna samt den i 1 mom. avsed-
da avkastningen av placeringar. 

Staten ska varje år i förskott betala ett be-
lopp som motsvarar vad staten uppskattas 
komma att betala som sin andel enligt 
1 mom.. 

Närmare föreskrifter om statens andel 
och betalning av förskott utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

 
 
 
 
 141 a § 

Stipendiaternas skyldighet att lämna upp-
gifter 

En stipendiat är skyldig att utan dröjsmål 
lämna Lantbruksföretagarnas pensionsan-
stalt uppgifter om arbete som inletts med 
stöd av ett stipendium på minst 917,36 euro 
som beviljats för en arbetsperiod av minst 
fyra månader och om när sådant arbete på 
stipendium som är försäkrat enlighet med 
denna lag upphör. 

Oberoende av stipendiatens underrättel-
seskyldighet enligt 1 mom. kan pensionsan-
stalten kräva att stipendiaten lämnar en ut-
redning över de omständigheter som nämns 
1 mom. samt om andra motsvarande om-
ständigheter som kan inverka på försäk-
ringsskyldigheten, arbetspensionsförsäk-
ringsavgiften, skötseln av försäkringen samt 
arbetsinkomsten enligt denna lag. 

Om det är fråga om ett stipendium som 
har beviljats en person som bedriver veten-
skaplig forskning eller konstnärlig verk-
samhet och dennes arbetsgrupp, är den 
person som nämns i stipendiebeslutet skyl-
dig att lämna Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt namn och kontaktuppgifter för 
de personer som arbetar i arbetsgruppen 
för utredande av försäkringsskyldigheten 
enligt denna lag. 
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 141 b § 

Skyldighet för den som beviljat stipendium 
att lämna uppgifter 

För fullgörande av Lantbruksföretagar-
nas pensionsanstalts tillsynsskyldighet en-
ligt 12 a § i denna lag ska den som beviljar 
stipendium enligt 8 a § skriftligen meddela 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt när 
en i 8 a § avsedd stipendiat har beviljats ett 
stipendium som uppgår till minst 917,36 
euro för en arbetsperiod av minst fyra må-
nader. 

I den anmälan som avses i 1 mom. ska 
nämnas stipendiatens namn, personbeteck-
ning, beloppet av det beviljade stipendiet 
och ändamålet med det samt om även kost-
nader som avses i 21 a § 2 mom. ingår i sti-
pendiet. Om stipendiet har beviljats för en 
viss arbetsperiod, ska i anmälan dessutom 
nämnas den arbetsperiod för vilken stipen-
diet har beviljats. Anmälan ska göras se-
nast tre månader efter det att stipendiet har 
börjat betalas ut. Uppgifterna kan lämnas 
till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
även i elektronisk form med iakttagande av 
vad som föreskrivs i lagen om elektronisk 
kommunikation i myndigheternas verksam-
het (13/2003). 

Utan hinder av sekretessbestämmelserna 
och andra begränsningar som gäller rätten 
att få uppgifter har Lantbruksföretagarnas 
pensionsanstalt också rätt att av den som 
beviljat stipendiet avgiftsfritt få de uppgifter 
om stipendiet och om den ansökan som lig-
ger till grund för det som är nödvändiga för 
avgörandet av ett ärende som är under be-
handling. 
 

 
 

154 §  

Beräkning av tidsperioders längd 

När tidsperioders längd beräknas anses i 
en kalendermånad ingå 30 dagar vid 

1) bedömning av om denna lag skall till-
lämpas på en lantbruksföretagare, 

 
2) bestämmande av arbetspensionsförsäk-

154 §

Beräkning av tidsperioders längd 

När tidsperioders längd beräknas anses i 
en kalendermånad ingå 30 dagar vid 

1) bedömning av om denna lag ska till-
lämpas på en lantbruksföretagare eller sti-
pendiat, 

2) bestämmande av arbetsinkomst enligt 
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ringsavgift enligt denna lag, 
3) beräkning av pension enligt denna lag, 

och 
4) betalning av rehabiliteringspenning. 
 
 

— — — — — — — — — — — — — — 

21 a § i denna lag, 
3) bestämmande av arbetspensionsförsäk-

ringsavgift enligt denna lag, 
4) beräkning av pension enligt denna lag, 

och 
5) betalning av rehabiliteringspenning. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2009. 

Lagen tillämpas på arbete på stipendium 
som beviljats efter lagens ikraftträdande. 

En stipendiat som har beviljats stipendi-
um före lagens ikraftträdandet, kan dock 
teckna en pensionsförsäkring enligt 10 a § i 
denna lag i Lantbruksföretagarnas pen-
sionsanstalt, om arbetet på stipendiet bör-
jar eller fortsätter efter lagens ikraftträ-
dande och pågår minst fyra månader utan 
avbrott och stipendiebeloppet omvandlat till 
årlig arbetsinkomst för den arbetsperiod 
som återstår efter lagens ikraftträdande är 
minst 2 752,70 euro och stipendiatens arbe-
te efter lagens ikraftträdande även i övrigt 
uppfyller de villkor för tecknande av försäk-
ring för stipendiater som förskrivs i denna 
lag. Då kan försäkring tecknas inom sex 
månader efter det att lagen trätt i kraft el-
ler, om arbetet på stipendiet inleds efter 
ikraftträdandet, inom sex månader efter det 
att arbetet inletts. Försäkringen kan fast-
ställas tidigast från och med lagens ikraft-
trädande och den kan inte fastställas retro-
aktivt för längre tid än ovan nämnda sex 
månader. Om stipendiaten tecknar en för-
säkring som avses ovan inom föreskrivna 
sex månader, tillämpas denna lag på sti-
pendiatens arbete, om inte något annat föl-
jer av det som sägs ovan. Vad som i 141 b § 
föreskrivs om skyldighet för den som bevil-
jat stipendium att lämna uppgifter gäller 
dock inte stipendier som beviljats före la-
gens ikraftträdande. En stipendiat som 
tecknat försäkring med stöd av detta mo-
ment ska betraktas som en försäkringsskyl-
dig stipendiat enligt 10 a § i denna lag vid 
tillämpningen av annan lagstiftning om so-
cial trygghet. 

Vad som föreskrivs i 3 mom. gäller dock 
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inte arbete på femårigt stipendium enligt 
lagen om konstnärsprofessurer och om sta-
tens konstnärsstipendier (734/1969) som 
beviljats före denna lags ikraftträdande och 
till vilket hänför sig pensionsskydd enligt 3 
b—3 e § den lagen, enligt den lydelse para-
graferna hade vid ikraftträdandet av dessa 
lag. Nämnda 3 mom. tillämpas inte heller 
på arbete på statens konstnärsstipendium 
för längre tid än fem år som beviljats före 
lagens ikraftträdande. 

Bestämmelserna i 10 a § 4 mom. i denna 
lag tillämpas så att försäkringen fastställs 
retroaktivt, dock tidigast från och med den 
1 januari 2009. 

De penningbelopp och gränsbelopp som 
avses i denna lag motsvarar värdet ett 
(1,000) för den lönekoefficient som avses i 
96 § i lagen om pension för arbetstagare 
(395/2006) 2004. 

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

——— 
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2. 

Lag 

om ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen av den 28 november 1969 om konstnärsprofessurer och om statens konst-

närsstipendier (734/1969) 3 a § 3 mom. och 3 b—3 e §,  sådana de  lyder, 3 a §  3 mom. i lag  
143/1995, 3 b—3 d § i lag 947/1981 och i nämnda lag 143/1995 samt 3 e § i nämnda lag 
947/1981, samt 

ändras 3 och 4 c §, sådana de lyder, 3 § i nämnda lag 143/1995 samt i lagarna 367/2000 och 
196/2005 och 4 c § i lag 666/2002, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 §  
I statsbudgeten intas årligen ett anslag av 

vilket till stöd för konstutövares arbete och 
studier inom olika konstområden delas ut 
statliga konstnärsstipendier till ett belopp 
som motsvarar 395 stipendieår samt från 
och med 2001 till ett belopp som motsvarar 
445 stipendieår och från och med 2006 till 
ett belopp som motsvarar 495 stipendieår. 
Stipendieperioden kan omfatta minst sex 
månader och längst fem år. Dessutom re-
serveras ett anslag som motsvarar minst 
50 konstnärsstipendier för att delas ut som 
projektstipendier för genomförandet av be-
stämda arbetsplaner.  

Undervisningsministeriet beslutar om 
storleken på statens konstnärsstipendier.  
Genom förordning kan stadgas att ett 
konstnärsstipendium och ett projektstipen-
dium av särskilda skäl kan beviljas även en 
annan person än i 1 mom. avsedd konstut-
övare. 

3 § 
I statsbudgeten intas årligen ett anslag av 

vilket till stöd för konstutövares arbete och 
studier inom olika konstområden delas ut 
statliga konstnärsstipendier till ett belopp 
som motsvarar 545 stipendieår. Stipendie-
perioden kan omfatta minst sex månader 
och längst fem år. 

 
 
 
 
 
 
 
Undervisningsministeriet beslutar om 

storleken på statens konstnärsstipendier.  
Genom förordning av statsrådet kan före-

skrivas att ett konstnärsstipendium av sär-
skilda skäl kan bevljas även en annan per-
son än en i 1 mom. avsedd konstutövare. 
 

 
 

3 a §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Projektstipendium kan även beviljas två 
eller flera konstutövare tillsammans eller 
en arbetsgrupp som består av en eller flera 
konstutövare jämte medarbetare.  
 

3 a §  
 

(upphävs) 
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3 b §  

En konstutövare som åtnjuter eller har 
åtnjutit ett konstnärsstipendium för fem år 
har efter det att han inte mera åtnjuter sti-
pendiet rätt till ålders- och invalidpension i 
tillämpliga delar enligt samma stadganden 
som en person i tjänste- eller arbetsförhål-
lande till staten, om det vid beviljandet av 
stipendiet har bestämts att mottagaren inte 
får ha avlönat arbete som huvudsyssla.  

Avlider i 1 mom. avsedd konstutövare, be-
talas efter honom familjepension av statens 
medel, i tillämpliga delar enligt samma 
stadganden som efter person i tjänste- eller 
arbetsförhållande till staten. 
 

3 b §  
(upphävs) 

 
3 c §  

Förutsättning för att erhålla ålderspen-
sion är att konstutövaren har uppnått 65 
års ålder.  

Förutsättning för erhållande av invalid-
pension är att konstutövaren för en tid av 
minst ett år har blivit oförmögen till arbete 
som med beaktande av hans ålder, yrkes-
skicklighet och övriga omständigheter bör 
anses lämpa sig för honom och trygga en 
skälig utkomst. 
 

3 c §  
(upphävs) 

 
3 d §  

Som pensionstid räknas den tid under vil-
ken en konstutövare har åtnjutit ett konst-
närsstipendium för fem år. Om betalningen 
av stipendiet har avbrutits på grund av 
sjukdom, lyte eller skada eller på grund av 
stipendiatens död innan stipendietiden gått 
ut, räknas som pensionstid även tiden från 
det betalningen av stipendiet avbrutits till 
utgången av stipendietiden.  

För konstnärsstipendium som utbetalas 
enligt denna lag fastställs pensionen enligt 
stipendiets belopp vid den tidpunkt då pen-
sionen börjar utgå, och pensionen uppgår 
till 11/60 procent av stipendiet för varje till 
pensionstiden hänförlig full månad. 
 

3 d §  
(upphävs) 

 
3 e §  

Med pension eller familjepension som ut-
går enligt denna lag samordnas övriga pen-

3 e §  
(upphävs) 
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sioner eller familjepensioner eller motsva-
rande naturaprestationer såsom i 12 § la-
gen om statens pensioner är stadgat om 
pension grundad på statstjänst eller i 7 § 
lagen om statens familjepensioner om fa-
miljepension grundad på statstjänst. 

Pensionens belopp samt, då pension på 
nytt samordnas, det pensionsgrundande 
konstnärsstipendiet justeras såsom i 16 § 
lagen om statens pensioner är stadgat. 

Om förfarandet i pensions- och familje-
pensionsärende som avses i denna lag och 
om förhandsbesked beträffande pensioner 
samt om rättelseyrkande och sökande av 
ändring i fråga om statskontorets beslut 
gäller vad i lagen om statens pensioner 
(280/66) och lagen om statens familjepen-
sioner (744/68) är stadgat. 
 
 
 

4 c §  
Statens konstkommissioner kan ställa som 

villkor för statens konstnärsstipendium eller 
projektstipendium att mottagaren inte har 
avlönat arbete under stipendieperioden. 

4 c § 
Statens konstkommissioner kan ställa som 

villkor för statens konstnärsstipendium att 
mottagaren inte har avlönat arbete under sti-
pendieperioden. 

 
 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2009. 
De bestämmelser som upphävs genom 

denna lag tillämpas dock på dem som före 
denna lags ikraftträdande fått statens 
konstnärsstipendium för minst fem år och 
vilkas stipendieperiod är förenad med ål-
ders- och invalidpension samt familjepen-
sion enligt de bestämmelser som gällde när 
denna lag trädde i kraft. 

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

——— 
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3. 

Lag 

om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 23 december 1981 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 

(1026/1981) 6 §, 7 § 1 mom. 1 punkten, 8 §, 11 § 1 och 2 mom., 12 § 3 mom., 14 § 1 mom., 
15 § 1 och 3 mom., 17 § 1, 2 och 8 mom., 18 § 1 mom., 20 § och 21 § 5 mom., 

sådana de lyder, 6 §  i lagarna 1345/1988, 977/1993, 1274/1997 och 924/2003, 7 § 1 mom. 
1 punkten, 11 § 1 och 2 mom., 17 § 1 och 2 mom. samt 18 § 1 mom. i lag 1287/2006, 8 § i lag 
724/2002, 12 § 3 mom. i lag 1644/1992, 14 § 1 mom. och 21 § 5 mom. i lag 1362/2004, 15 § 
1 mom. i lag 1172/2007, 15 § 3 mom. och 20 § i nämnda lag 924/2003 och 17 § 8 mom. i lag 
1415/2006, samt 

fogas till 1 § ett nytt 3 mom., till lagen nya 4 § och 5 § i stället för de 4 § och 5 § som upp-
hävts genom nämnda lag 977/1993, till lagen en ny 6 a § samt till 12 §, sådan den lyder i 
nämnda lagar 1644/1992, 977/1993, 1362/2004 och 1287/2006, ett nytt 3 mom., varvid det 
ändrade 3 mom. och nuvarande 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer: 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 1 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
En i Finland bosatt stipendiats och sti-

pendiatens anhörigas rätt till ersättning för 
arbetsskada samt begravningshjälp bestäms 
också enligt denna lag. 
 

 
 
 4 § 

Med stipendiat avses en försäkringsskyl-
dig stipendiat enligt 10 a § i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare. Som stipendi-
atarbete betraktas vetenskaplig forskning 
eller konstnärlig verksamhet enligt 8 a § i 
nämnda lag som stipendiaten bedriver. 

Vad som nedan i denna lag föreskrivs om 
lantbruksföretagare gäller också stipendia-
ter om inte något annat föreskrivs särskilt 
om stipendiater. 

Stipendiater berörs dock inte av vad som 
föreskrivs 

1) i 6 § om lantbruksföretagares olycks-
fall i arbete, 



 RP 92/2008 rd 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 

108

2) i 12 § 1 och 2 mom. om bestämmande 
av årsarbetsförtjänsten, 

3) i 17 § 3 - 7 mom. om bestämmande av 
lantbruksföretagares försäkringspremie och 
företagshälsovårdens gårdsbesök samt i 22 
§ 4 mom. om rätt för lantbruksföretagarnas 
olycksfallsäkringsanstalt att få uppgifter om 
de lantbruksföretagare som omfattas av fö-
retagshälsovården, och 

4) i 21 § 1 mom. om frivillig försäkring 
för arbetstid. 
 

 
 5 § 

Med arbetsskada avses i denna lag 
olycksfall i arbete och yrkessjukdom enligt 
6 och 6 a §. 

Med yrkessjukdom avses en sjukdom som 
enligt yrkessjukdomslagen (1343/1988) har 
orsakats av fysikaliska, kemiska eller biolo-
giska faktorer i lantbruksföretagararbete 
eller stipendiatarbete.  

Arbetsskadan anses ha inträffat då 
olycksfallet drabbade lantbruksföretagaren 
eller stipendiaten eller yrkessjukdomen yp-
pade sig. 

På grund av ett olycksfall i arbete eller 
yrkessjukdom betalas också ersättning då 
en skada eller sjukdom som inte ska anses 
vara ett olycksfall i arbetet eller en yrkes-
sjukdom har förvärrats väsentligt på det 
sätt som bestäms i 4 § 4 mom. lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/1948) och i 1 § 2 
mom. yrkessjukdomslagen. 
 

 
 

6 §  
Med arbetsskada avses i denna lag 

olycksfall i arbete och yrkessjukdom. 
Med olycksfall i arbete avses olycksfall 

som med orsakande av skada eller sjukdom 
har drabbat en lantbruksföretagare i lant-
bruksföretagararbetet eller under förhållan-
den som härflyter av detta. Såsom olycks-
fall i arbete ersätts dock inte olycksfall som 
skett under färd från bostaden till arbets-
platsen eller i motsatt riktning, eller olycks-
fall som skett under en färd då ärenden ut-
rättats, om inte färden har haft ett samband 
med lantbruksföretagarens lantbruksföreta-
gararbete.  

6 § 
Med lantbruksföretagares olycksfall i ar-

bete avses olycksfall som med orsakande av 
skada eller sjukdom har drabbat en lant-
bruksföretagare i lantbruksföretagararbetet 
eller under förhållanden som härflyter av 
detta. Såsom olycksfall i arbete ersätts dock 
inte olycksfall som skett under färd från bo-
staden till arbetsplatsen eller i motsatt rikt-
ning, eller olycksfall som skett under en 
färd då ärenden uträttats, om inte färden har 
haft ett samband med lantbruksföretagarens 
lantbruksföretagararbete. 
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En skada som lantbruksföretagaren ådrar 
sig i lantbruksföretagararbete som avses i 2 
mom. eller under förhållanden som härfly-
ter av detta kan, i enlighet med vad som be-
stäms i 4 § 2 mom. lagen om olycksfallsför-
säkring (608/1948), när den uppkommit un-
der en kortare, högst ett dygn lång tid och 
inte ersätts som yrkessjukdom, anses vara 
orsakad av olycksfall i arbetet.  

Med yrkessjukdom avses en sjukdom som 
enligt yrkessjukdomslagen (1343/88) har 
orsakats av fysikaliska, kemiska eller biolo-
giska faktorer i lantbruksföretagararbete.  

Arbetsskadan anses ha inträffat då 
olycksfallet drabbade lantbruksföretagaren 
eller yrkessjukdomen yppade sig.  
 

En skada som lantbruksföretagaren ådrar 
sig i lantbruksföretagararbete som avses i 1 
mom. eller under förhållanden som härfly-
ter av detta kan, i enlighet med vad som be-
stäms i 4 § 2 mom. i lagen om olycksfalls-
försäkring, när den uppkommit under en 
kortare, högst ett dygn lång tid och inte er-
sätts som yrkessjukdom, anses vara orsakad 
av olycksfall i arbetet. 
 

 
 
 6 a § 

Med stipendiats olycksfall i arbete avses 
olycksfall som med orsakande av skada el-
ler sjukdom har drabbat en stipendiat 

1) i hans eller hennes i 4 § avsedda sti-
pendiatarbete medan han eller hon bedrivit 
vetenskaplig forskning eller konstnärlig 
verksamhet, 

2) under förhållanden som härflyter av 
arbete enligt 1 punkten: 

a) på stipendiatens arbetsplats eller på ett 
område som hör till arbetsplatsen, 

b) under färd från bostaden till arbets-
platsen eller i motsatt riktning, 

c) under en färd då stipendiaten uträttat 
ärenden som har ett nära samband med den 
vetenskapliga forskningen eller den konst-
närliga verksamheten, och   

d) under en arbetsresa i samband med 
den vetenskapliga forskningen eller den 
konstnärliga verksamheten och olycksfallet 
har drabbat stipendiaten under förhållan-
den som har ett nära samband med arbete 
enligt 1 punkten. 

En skada som stipendiaten ådrar sig i ar-
bete som avses i 1 mom. 1 punkten eller un-
der i 1 mom. 2 punkten avsedda förhållan-
den som härflyter av arbetet kan, i enlighet 
med vad som bestäms i 4 § 2 mom. i lagen 
om olycksfallsförsäkring, när den uppkom-
mit under en kortare, högst ett dygn lång tid 
och inte ersätts som yrkessjukdom, anses 
vara orsakad av olycksfall i arbetet. 
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Vad som i denna lag föreskrivs om 
olycksfall i arbete tillämpas också, med 
iakttagande av vad som bestäms i 4 a § i 
lagen om olycksfallsförsäkring, på sådan 
skada eller sjukdom som under omständig-
heter som avses i 1 mom. har åsamkats sti-
pendiaten av misshandel eller någon annan 
uppsåtlig gärning som begåtts av en annan 
person. 
 

 
 

7 §  
Ersättning enligt denna lag betalas om en 

arbetsskada har drabbat 
1) en person som avses i 3 § 1—4 eller 

6 punkten i lagen om pension för 
lantbruksföretagare under en tid för 
vilken han eller hon är skyldig att 
teckna försäkring enligt 10 § i nämn-
da lag,  

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — — 

7 §  
Ersättning enligt denna lag betalas om en 

arbetsskada har drabbat 
1) en lantbruksföretagare som avses i 3 § 

1—4 eller 6 punkten i lagen om pension för 
lantbruksföretagare under en tid för vilken 
han eller hon är skyldig att teckna försäk-
ring enligt 10 § i nämnda lag eller en sti-
pendiat som avses i 8 a § i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare under en tid 
för vilken han eller hon är skyldig att teck-
na försäkring enligt 10 a § i nämnda lag, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

8 §  
Ansökan om ersättning enligt denna lag för 
arbetsskada söks med en skadeanmälan. 
Lantbruksföretagaren skall ge in skadean-
mälan till lantbruksföretagarnas olycksfalls-
försäkringsanstalt. I skadeanmälan skall an-
ges den skadades namn, personbeteckning 
och andra individualiserings- och kontakt-
uppgifter. I anmälan skall dessutom lämnas 
uppgift om arbetsskadans art, förhållanden 
kring och orsakerna till arbetsskadan, upp-
gift om annan företagsverksamhet och den 
skadades arbetsförhållanden samt andra 
uppgifter som är nödvändiga för behand-
lingen av ersättningsärendet. Närmare be-
stämmelser om de uppgifter som skall ges i 
skadeanmälan kan utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. Social- och hälsovårds-
ministeriet fastställer på ansökan av lant-
bruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsan-
stalt formuläret för blanketten för skadean-
mälan. 

8 § 
Ersättning enligt denna lag för arbetsska-

da söks med en skadeanmälan. Skadeanmä-
lan ska ges in till lantbruksföretagarnas 
olycksfallsförsäkringsanstalt. I skadeanmä-
lan ska anges den skadades namn, person-
beteckning och andra individualiserings- 
och kontaktuppgifter. I anmälan ska dessut-
om lämnas uppgift om arbetsskadans art, 
förhållandena kring och orsakerna till ar-
betsskadan, uppgift om annan företagsverk-
samhet och den skadades anställningsför-
hållanden samt andra uppgifter som är nöd-
vändiga för behandlingen av ersättnings-
ärendet. Lantbruksföretagarnas olycksfalls-
försäkringsanstalt fastställer formuläret för 
blanketten för skadeanmälan. 
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11 §  

En lantbruksföretagares årsarbetsförtjänst 
anses vara hans eller hennes arbetsinkomst 
enligt lagen om pension för lantbruksföre-
tagare vid den tidpunkt då arbetsskadan in-
träffade.  

För en lantbruksföretagare som då arbets-
skadan inträffar inte har gällande försäkring 
enligt lagen om pension för lantbruksföre-
tagare fastställs årsarbetsförtjänsten med 
iakttagande i tillämpliga delar av de grunder 
som föreskrivs i nämnda lag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — — 

11 §  
En lantbruksföretagares årsarbetsförtjänst 

anses vara hans eller hennes arbetsinkomst 
enligt lagen om pension för lantbruksföre-
tagare vid den tidpunkt arbetsskadan inträf-
fade till följd av lantbruksföretagararbete 
som avses i 3 § i denna lag. En stipendiats 
årsarbetsförtjänst anses vara den för ho-
nom eller henne enligt 21 a § i lagen om 
pension för lantbruksföretagare fastställda 
årliga arbetsinkomsten av stipendiatarbetet 
eller de sammanlagda årliga arbetsinkoms-
terna vid den tidpunkt arbetsskadan inträf-
fade. Årsarbetsförtjänsten för en stipendiat 
som bedriver lantbruksföretagarverksamhet 
anses vara det sammanlagda beloppet av de 
fastställda arbetsinkomsterna av lantbruks-
företagararbetet och stipendiatarbetet vid 
den tidpunkt arbetsskadan inträffade. 

För en lantbruksföretagare och stipendiat 
som då arbetsskadan inträffar inte har gäl-
lande försäkring enligt lagen om pension 
för lantbruksföretagare fastställs årsarbets-
förtjänsten med iakttagande i tillämpliga 
delar av de grunder som föreskrivs i nämn-
da lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 
Har en lantbruksföretagare vid sidan av 

sitt lantbruksföretagararbete utfört annat 
förvärvsarbete, beaktas även den arbetsför-
tjänst som han fått i detta arbete så som 
stadgas i 16 a, 28 och 28 a §§ lagen om 
olycksfallsförsäkring. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Dagpenningen uppgår i fråga om stipen-
diatarbete som avses i 4 § till 1/360 av den 
årsarbetsförtjänst som avses i 11 §. 

Har en  lantbruksföretagare  eller stipen-
diat vid sidan av sitt lantbruksföretagarar-
bete eller stipendiatarbete utfört annat för-
värvsarbete, beaktas även den arbetsför-
tjänst som han eller hon fått i detta arbete så 
som bestäms i 16 a, 28 och 28 a § i lagen 
om olycksfallsförsäkring. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

14 §  
För de i 13 § 1 mom. nämnda utgifterna 

för skydd i arbete reserveras 1,75 procent 
av totalkostnaderna för olycksfallsförsäk-
ringen. Detta belopp använder olycksfalls-

14 § 
För de i 13 § 1 mom. nämnda utgifterna 

för skydd i arbete reserveras 1,75 procent 
av totalkostnaderna för olycksfallsförsäk-
ringen. Detta belopp använder olycksfalls-
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försäkringsanstalten för främjande av så-
dant arbetarskydd som tjänar lantbruksföre-
tagarnas intressen. Medlen kan också an-
vändas till forskning, utbildning och infor-
mation som främjar sådant arbetarskydd 
och sådant utvecklande av arbetsförhållan-
dena som tjänar lantbruksföretagarnas in-
tressen. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

försäkringsanstalten för främjande av så-
dant arbetarskydd som tjänar lantbruksföre-
tagarnas och stipendiaternas intressen. 
Medlen kan också användas till forskning, 
utbildning och information som främjar så-
dant arbetarskydd och sådant utvecklande 
av arbetsförhållandena som tjänar lant-
bruksföretagarnas och stipendiaternas in-
tressen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

15 §  
Totalkostnaderna finansieras genom en 

grundskyddsandel, lantbruksföretagarnas 
försäkringspremieandel, statens andel och 
avkastningen av placeringar. Avkastningen 
av placeringar beräknas enligt de grunder 
som social- och hälsovårdsministeriet har 
fastställt med stöd av 135 § 3 mom. i lagen 
om pension för lantbruksföretagare. Innan 
finansieringsandelarna fastställs avdras från 
totalkostnaderna den nettoavkastning av 
placeringarna som överstiger den räntesats 
som använts som grund. Om avkastningen 
av placeringarna inte når en nivå som mot-
svarar den räntesats som använts som 
grund, fogas underskottsbeloppet på mot-
svarande vis till totalkostnaderna.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lantbruksföretagarnas försäkringspremie-
andel är 31,8 procent och statens andel 27,8 
procent av totalkostnaderna. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

15 § 
Totalkostnaderna finansieras genom en 

grundskyddsandel, lantbruksföretagarnas 
och stipendiaternas försäkringspremiean-
del, statens andel och avkastningen av pla-
ceringar. Avkastningen av placeringar be-
räknas enligt de grunder som social- och 
hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd 
av 135 § 3 mom. i lagen om pension för 
lantbruksföretagare. Innan finansieringsan-
delarna fastställs avdras från totalkostna-
derna den nettoavkastning av placeringarna 
som överstiger den räntesats som använts 
som grund. Om avkastningen av placering-
arna inte når en nivå som motsvarar den 
räntesats som använts som grund, fogas un-
derskottsbeloppet på motsvarande vis till 
totalkostnaderna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lantbruksföretagarnas och stipendiater-
nas försäkringspremieandel är 31,8 procent 
och statens andel 27,8 procent av de totala 
kostnaderna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

17 §  
En lantbruksföretagare som är skyldig att 

teckna en försäkring som motsvarar mini-
mipensionsskyddet enligt lagen om pension 
för lantbruksföretagare, skall för tiden för 
nämnda försäkring erlägga försäkringspre-
mie för arbetsskadeskydd enligt denna lag.  

 
Försäkringspremien utgörs av en för alla 

lantbruksföretagare lika stor basdel och av 
en förtjänstdel som bestäms på den arbets-
inkomst som har fastställts för lantbruksfö-

17 § 
En lantbruksföretagare och en stipendiat 

som är skyldig att teckna en försäkring som 
motsvarar minimipensionsskyddet enligt 
lagen om pension för lantbruksföretagare, 
ska för tiden för nämnda försäkring erlägga 
försäkringspremie för arbetsskadeskydd en-
ligt denna lag. 

Försäkringspremien utgörs av en för alla 
lantbruksföretagare lika stor basdel och av 
en förtjänstdel som bestäms på den arbets-
inkomst som har fastställts för lantbruksfö-
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retagare enligt lagen om pension för lant-
bruksföretagare. Försäkringspremiens bas-
del beräknas på lantbruksföretagarnas andel 
av de sammanlagda sjukvårdskostnader 
som har ersatts med stöd av denna lag. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Social- och hälsovårdsministeriet faststäl-
ler på framställning av olycksfallsförsäk-
ringsanstalten grunderna för försäkrings-
premien. Premiens storlek skall bestämmas 
så att den motsvarar den i 15 § 3 mom. av-
sedda försäkringspremieandelen för lant-
bruksföretagarna. 

retagare enligt lagen om pension för lant-
bruksföretagare. Stipendiaters försäkrings-
premie är 0,5 gånger lantbruksföretagares 
försäkringspremie som bestämts på det sätt 
som föreskrivs i detta moment. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Social- och hälsovårdsministeriet faststäl-
ler på ansökan av olycksfallsförsäkringsan-
stalten grunderna för försäkringspremien. 
Premiens storlek ska bestämmas så, att den 
motsvarar den i 15 § 3 mom. avsedda för-
säkringspremieandelen för lantbruksföreta-
garna och stipendiaterna. 
 

 
 

18 §  
Vad som i 12 § 3 och 4 mom. samt 24—

30 och 97 § i lagen om pension för lant-
bruksföretagare samt i den förordning av 
statsrådet som utfärdats med stöd av nämn-
da lag föreskrivs om försäkringsavgifter en-
ligt lagen om pension för lantbruksföretaga-
re skall på motsvarande sätt tillämpas på 
försäkringspremier enligt denna lag. För-
säkringspremien enligt denna lag uppbärs i 
samband med försäkringsavgiften enligt la-
gen om pension för lantbruksföretagare. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 
Vad som i 12 § 3 och 4 mom., 12 a § 

3 mom. samt 24—30 och 97 § i lagen om 
pension för lantbruksföretagare samt i den 
förordning av statsrådet som utfärdats med 
stöd av nämnda lag föreskrivs om försäk-
ringsavgifter enligt lagen om pension för 
lantbruksföretagare ska på motsvarande sätt 
tillämpas på försäkringspremier enligt den-
na lag. På stipendiater tillämpas dock inte 
vad som föreskrivs i 24 § och 26 § 2—4 
mom. i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare. Försäkringspremien enligt denna 
lag uppbärs i samband med försäkringsav-
giften enligt lagen om pension för lant-
bruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

20 §  
Det ansvar som ordnandet av arbetsskade-

skydd föranleder finansieras med en grund-
skyddsandel, statens andel och lantbruksfö-
retagarnas försäkringspremieandel enligt 
förhållandet mellan de finansieringsandelar 
som anges i 15 § 2 och 3 mom. De medel 
som behövs för täckande av dessa utgifter 
skall olycksfallsförsäkringsanstalten, i en-
lighet med de grunder som social- och häl-
sovårdsministeriet fastställt på framställ-
ning av anstalten, bokföra såsom ersätt-
ningsansvar. Till detta skall årligen överfö-
ras det belopp med vilket det sammanlagda 
beloppet av de i 15 § 1 mom. nämnda ande-
larna överstiger de under samma åt betalda 

20 § 
Det ansvar som ordnandet av arbetsskade-

skydd föranleder finansieras med en grund-
skyddsandel, statens andel och lantbruksfö-
retagarnas och stipendiaternas försäkrings-
premieandel enligt förhållandet mellan de 
finansieringsandelar som anges i 15 § 2 och 
3 mom. De medel som behövs för täckande 
av dessa utgifter ska olycksfallsförsäkrings-
anstalten, i enlighet med de grunder som 
social- och hälsovårdsministeriet fastställt 
på ansökan av anstalten, bokföra såsom er-
sättningsansvar. 
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ersättningarna samt de i 13 § avsedda ut-
gifterna för skydd i arbete och skäliga för-
valtningskostnader. 
 
 

21 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lantbruksföretagare, som berörs av det 
arbetsskadeskydd som avses i denna lag, 
har rätt att på villkor och mot premie som 
fastställs av social- och hälsovårdsministe-
riet teckna försäkring för sig själv även för 
annat än i denna lag eller i lagen om olycks-
fallsförsäkring avsett olycksfall. Försäkring 
kan inte fås för sådan ömhet som avses i 4 § 
2 mom. 7 punkten i lagen om olycksfalls-
försäkring eller för en i 4 a § 1 mom. i 
nämnda lag avsedd skada eller sjukdom 
som orsakats genom misshandel eller någon 
annan uppsåtlig gärning som begåtts av en 
annan person.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lantbruksföretagare och stipendiater, 
som berörs av det arbetsskadeskydd som 
avses i denna lag, har rätt att på villkor och 
mot premie som fastställts av social- och 
hälsovårdsministeriet teckna försäkring för 
sig själv även för annat än i denna lag eller i 
lagen om olycksfallsförsäkring avsett 
olycksfall. Försäkring kan inte fås för sådan 
ömhet som avses i 4 § 2 mom. 7 punkten i 
lagen om olycksfallsförsäkring eller för en i 
4 a § i nämnda lag avsedd skada eller sjuk-
dom som orsakats genom misshandel eller 
någon annan uppsåtlig gärning som begåtts 
av en annan person. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2009. 

Stipendiater har inte med stöd av denna 
lag rätt till ersättning på grundval av en 
sådan arbetsskada som har inträffat före 
lagens ikraftträdande. 

Olycksfallsförsäkringsanstalten kan vidta 
åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter innan lagen träder i kraft. Kostna-
der som förorsakats av åtgärder som vidta-
gits före lagens ikraftträdande räknas till de 
totala kostnaderna för olycksfallsförsäk-
ringen 2009. 

——— 
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4. 

Lag 

om ändring av 16 a och 28 § i lagen om olycksfallsförsäkring 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948) 16 a § 5 mom. 

och 28 § 5 mom., sådana de lyder i lag 1314/2002, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

16 a §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Om arbetstagaren vid tiden för olycksfal-
let samtidigt står i två eller flera anställ-
ningsförhållanden, skall dagpenningen för 
den tid som avses i 1 mom. fastställas sepa-
rat på grundval av varje anställningsförhål-
lande. Om arbetstagaren vid tiden för 
olycksfallet är verksam som lantbruksföre-
tagare eller annan företagare, utgör dagpen-
ningen för företagarverksamhetens del 
1/360 av årsarbetsförtjänsten vid tiden för 
olycksfallet enligt en sådan försäkring en-
ligt lagen om olycksfallsförsäkring för lant-
bruksföretagare (1026/1981) som avser 
lantbruksföretagarverksamheten, eller enligt 
en sådan försäkring som avses i 57 § 
1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — — 

16 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om arbetstagaren vid tiden för olycksfal-
let samtidigt står i två eller flera anställ-
ningsförhållanden, ska dagpenningen för 
den tid som avses i 1 mom. fastställas sepa-
rat på grundval av varje anställningsförhål-
lande. Om arbetstagaren vid tiden för 
olycksfallet utför arbete som är försäkrat 
enligt lagen om olycksfallsförsäkring för 
lantbruksföretagare (1026/1981) eller an-
nat företagararbete som är försäkrat enligt 
57 §, utgör dagpenningen 1/360 av årsar-
betsförtjänsten vid tiden för olycksfallet en-
ligt en försäkring enligt lagen om olycks-
fallsförsäkring för lantbruksföretagare eller 
enligt en sådan försäkring som avses i 57 § 
1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

28 §  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Om en arbetstagare vid tiden för olycks-
fallet har utfört också lantbruksföretagarar-
bete som var försäkrat enligt lagen om 
olycksfallsförsäkring för lantbruksföretaga-
re eller företagararbete som var försäkrat 
enligt 57 § 1 mom. i denna lag, skall i ar-
betstagarens årsarbetsförtjänst beaktas ock-
så årsarbetsförtjänsten enligt nämnda för-
säkring vid tiden för olycksfallet.  
— — — — — — — — — — — — — — 

28 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om en arbetstagare vid tidpunkten för 
olycksfallet har utfört också arbete som var 
försäkrat enligt lagen om olycksfallsförsäk-
ring för lantbruksföretagare eller företagar-
arbete som var försäkrat enligt 57 § 1 mom. 
i denna lag, ska i arbetstagarens årsarbets-
förtjänst beaktas också årsarbetsförtjänsten 
enligt nämnda försäkring vid tiden för 
olycksfallet. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
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 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2009. 

Denna lag tillämpas på sådana olycksfall 
i arbetet som inträffar och sådana yrkes-
sjukdomar som yppar sig efter lagens 
ikraftträdande. 

——— 
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5. 

Lag 

om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004  (1224/2004) 1 kap. 4 § 9 punkten, 

7 kap. 4 § 2 mom. 2 punkten, 11 kap. 2 § 2 mom., 18 kap. 14 § 2 mom. 8 och 9 punkten och 
3 mom. samt 15 § 3 mom. 7 och 8 punkten och 4 mom., 

sådana de lyder, 1 kap. 4 § 9 punkten, 7 kap. 4 mom. 2 punkten, 11 kap. 2 § 2 mom. samt 
18 kap. 14 § 3 mom. och 15 § 4 mom. i lag 1276/2006, 18 kap. 14 § 2 mom. 8 och 9 punkten i 
lag 1113/2005, samt 

fogas till 18 kap. 14 § 2 mom., sådant det lyder i nämnda lagar 1113/2005 och 1276/2006, 
en ny 10 punkt och till 18 kap. 15 § 3 mom., sådant det lyder i nämnda lagar 1113/2005 och 
1276/2006, en ny 9 punkt som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap  

Lagens syfte och tillämpningsområde 

4 §  

Definitioner 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) arbetstagare en person i arbetsavtals-
förhållande, tjänsteförhållande eller annat 
anställningsförhållande och en person som 
avses i 7 § i lagen om pension för arbetsta-
gare (395/2006), vars arbetstid och inkoms-
ter uppfyller kraven enligt 5 kap. 4 § i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa 
(1290/2002) samt med företagare en person 
som är skyldig att teckna försäkring enligt 
1 § 2 mom. i lagen om pension för företaga-
re (1272/2006) eller enligt lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare (1280/2006). 

1 kap. 

Lagens syfte och tillämpningsområde 

4 § 

Definitioner 

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

9) arbetstagare en person i arbetsavtals-
förhållande, tjänsteförhållande eller annat 
anställningsförhållande och en person som 
avses i 7 § i lagen om pension för arbetsta-
gare (395/2006), vars arbetstid och inkoms-
ter uppfyller kraven enligt 5 kap. 4 § i lagen 
om utkomstskydd för arbetslösa 
(1290/2002) samt med företagare en person 
som är skyldig att teckna försäkring enligt 
1 § 2 mom. i lagen om pension för företaga-
re (1272/2006) eller enligt 1 § 2 mom. i la-
gen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006). 
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7 kap  

Allmänna förutsättningar för erhållande 
av dagpenningsförmåner 

4 §  

Arbetsgivares rätt till dagpenningsförmån 

— — — — — — — — — — — — — —  
En dagpenningsförmån 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) delas enligt lagen om pension för före-

tagare eller lagen om pension för lantbruks-
företagare mellan den försäkrade och den-
nes arbetsgivare i förhållande till den ar-
betsinkomst som fastställts enligt dessa 
pensionslagar och den lön som arbetsgiva-
ren betalat, om den försäkrade är verksam 
som företagare enligt 1 § i lagen om pen-
sion för företagare eller 1 § i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare samtidigt som 
han eller hon är anställd hos en annan ar-
betsgivare. 

7 kap. 

Allmänna förutsättningar för erhållande 
av dagpenningsförmåner 

4 § 

Arbetsgivares rätt till dagpenningsförmån 

— — — — — — — — — — — — — —  
En dagpenningsförmån 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) delas enligt lagen om pension för före-

tagare eller lagen om pension för lantbruks-
företagare mellan den försäkrade och den-
nes arbetsgivare i förhållande till den ar-
betsinkomst som fastställts enligt dessa 
pensionslagar och den lön som arbetsgiva-
ren betalat, om den försäkrade är verksam 
som företagare enligt lagen om pension för 
företagare eller lantbruksföretagare eller 
stipendiat enligt lagen om pension för lant-
bruksföretagare samtidigt som han eller hon 
är anställd hos en annan arbetstagare. 
 

 
 
 

11 kap  

Beloppet av dagpenningsförmånerna  

2 §  

Arbetsinkomst 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en försäkrad inte är skyldig att teckna 

försäkring enligt lagen om pension för före-
tagare eller lagen om pension för lantbruks-
företagare, beaktas som hans eller hennes 
arbetsinkomst förvärvsinkomsten enligt in-
komstskattelagen (1535/1992) av närings-
verksamhet, jordbruk och sammanslutning, 
löneinkomst av eget företag eller jordbruk, 
arbetsersättning i anslutning till företagar-
verksamhet, värdet av leveransarbete och 
förvärvsinkomst av renskötsel. Om en för-
säkrad som inte är skyldig att teckna en för-
säkring enligt nämnda lagar frivilligt teck-

11 kap.

Beloppet av dagpenningsförmånerna 

2 § 

Arbetsinkomst 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om en försäkrad inte är skyldig att teckna 

försäkring enligt lagen om pension för före-
tagare eller lagen om pension för lantbruks-
företagare, beaktas som hans eller hennes 
arbetsinkomst förvärvsinkomsten enligt in-
komstskattelagen (1535/1992) av närings-
verksamhet, jordbruk och sammanslutning, 
löneinkomst av eget företag eller jordbruk, 
arbetsersättning i anslutning till företagar-
verksamhet, värdet av leveransarbete, för-
värvsinkomst av renskötsel och skatteplik-
tigt stipendium. Om en försäkrad som inte 
är skyldig att teckna en försäkring enligt 
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nar en sådan försäkring, beaktas dock som 
hans eller hennes arbetsinkomst den in-
komst som avses i 1 mom. 2 punkten.  

 
— — — — — — — — — — — — — — 

nämnda lagar frivilligt tecknar en sådan för-
säkring, beaktas dock som hans eller hennes 
arbetsinkomst den inkomst som avses i 
1 mom. 2 punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

18 kap  

Sjukförsäkringsfonden och försäkrings-
premier och försäkringsavgifter 

14 §  

Grunden för sjukförsäkringens sjukvårds-
premie 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den arbetsinkomst som fastställts för re-

spektive år och som avses i lagen om pen-
sion för företagare eller lagen om pension 
för lantbruksföretagare används som grund 
för sjukförsäkringens sjukvårdspremie för 
dem som är försäkrade med stöd av dessa 
lagar, till den del denna arbetsinkomst er-
sätter 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) värdet av leveransarbete, samt 
9) förvärvsinkomstandelen av dividend 

som en delägare fått från ett bolag samt för-
täckt dividend i fråga om en sådan arbetsta-
gare som inte anses stå i anställningsförhål-
lande till bolaget i fråga. 
 

18 kap. 

Sjukförsäkringsfonden och försäkrings-
premier och försäkringsavgifter 

14 § 

Grunden för sjukförsäkringens sjukvårds-
premie 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den arbetsinkomst som fastställts för re-

spektive år och som avses i lagen om pen-
sion för företagare eller lagen om pension 
för lantbruksföretagare används som grund 
för sjukförsäkringens sjukvårdspremie för 
dem som är försäkrade med stöd av dessa 
lagar, till den del denna arbetsinkomst er-
sätter 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) värdet av leveransarbete, 
9) förvärvsinkomstandelen av dividend 

som en delägare fått från ett bolag samt för-
täckt dividend i fråga om en sådan arbetsta-
gare som inte anses stå i anställningsförhål-
lande till bolaget i fråga, samt 

10) stipendium. 
När sjukförsäkringens sjukvårdspremie 

fastställs för en företagare, en lantbruksfö-
retagare eller en stipendiat iakttas i tillämp-
liga delar vad som bestäms om beräkning 
av den beskattningsbara inkomsten vid 
kommunalbeskattningen. När sjukvårds-
premien fastställs avdras dock inte en för-
säkringsavgift som betalats med stöd av la-
gen om pension för företagare eller lagen 
om pension för lantbruksföretagare. 
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15 §  

Grunden för sjukförsäkringens dagpen-
ningspremie 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den arbetsinkomst som fastställts för re-

spektive år och som avses i lagen om pen-
sion för företagare eller lagen om pension 
för lantbruksföretagare används som grund 
för sjukförsäkringens dagpenningspremie 
för dem som är försäkrade med stöd av des-
sa lagar, till den del denna arbetsinkomst 
ersätter 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) förvärvsinkomst av renskötsel, samt 
8) värdet av leveransarbete. 

 
Om den försäkrade är befriad från försäk-

ringsskyldighet enligt lagen om pension för 
företagare eller lagen om pension för lant-
bruksföretagare eller om den försäkrade 
inte enligt nämnda lagar är skyldig att teck-
na försäkring, fastställs sjukförsäkringens 
dagpenningspremie för honom eller henne 
utifrån den arbetsinkomst som avses i 3 
mom. 1—8 punkten och den löneinkomst 
som inte ingår i denna arbetsinkomst. 

15 § 

Grunden för sjukförsäkringens dagpen-
ningspremie 

— — — — — — — — — — — — — —  
Den arbetsinkomst som fastställts för re-

spektive år och som avses i lagen om pen-
sion för företagare eller lagen om pension 
för lantbruksföretagare används som grund 
för sjukförsäkringens dagpenningspremie 
för dem som är försäkrade med stöd av des-
sa lagar, till den del denna arbetsinkomst 
ersätter 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) förvärvsinkomsten av renskötsel,  
8) värdet av leveransarbete, samt 
9) stipendium. 
Om den försäkrade är befriad från försäk-

ringsskyldighet enligt lagen om pension för 
företagare eller lagen om pension för lant-
bruksföretagare eller om den försäkrade 
inte enligt nämnda lagar är skyldig att teck-
na försäkring, fastställs sjukförsäkringens 
dagpenningspremie för honom eller henne 
utifrån den arbetsinkomst som avses i 
3 mom. 1—9 punkten och den löneinkomst 
som inte ingår i denna arbetsinkomst. 

 
 
 
 ———

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2009. 

Denna lag tillämpas på dagpenningsför-
månen när den försäkrades arbetsoförmåga 
eller rätt till förmånen inträder den 1 juli 
2009 eller därefter. 

Om en i 1 a § 2 mom. i lagen om pension 
för lantbruksföretagare avsedd stipendiats 
arbetsoförmåga eller rätt till förmån inträ-
der mellan den 1 juli 2009 och den 31 de-
cember 2010 nämnda dagar medräknade, 
tillämpas arbetsinkomsten enligt 11 kap. 
2 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom. som 
grund för den dagpenningsförmån som de-
finieras i 1 kap. 4 § 1 mom. 6 punkten när 
arbetsinkomsterna uppskattas på det sätt 
som anges i 11 kap. 4 §. 

18 kap. 14 § 2 mom. 10 punkten och 15 § 
3 mom. 9 punkten tillämpas första gången 
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när den försäkrades sjukförsäkringspremie 
och dagpenningspremie faställs för 2009. 

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

——— 
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6. 

Lag 

om ändring av 47 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabili-
teringspenningförmåner  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 15 juli 2005 om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 

rehabiliteringspenningsförmåner (566/2005) 47 § 2 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 
579/2007, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

47 § 

Betalning till arbetsgivare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rehabiliteringspenningen skall 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) enligt lagen om pension för företagare 

(1272/2006) eller lagen om pension för 
lantbruksföretagare (1280/2006) delas mel-
lan den försäkrade och dennes arbetsgivare 
i förhållande till den arbetsinkomst som har 
fastställts enligt dessa pensionslagar och 
den lön som arbetsgivaren har betalat, om 
rehabiliteringsklienten är verksam som fö-
retagare enligt 3 § i lagen om pension för 
företagare eller 3 § i lagen om pension för 
lantbruksföretagare samtidigt som han eller 
hon är anställd hos någon annan arbetsgiva-
re. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

47 § 

Betalning till arbetsgivare 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rehabiliteringspenningen skall 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) enligt lagen om pension för företagare 

(1272/2006) eller lagen om pension för 
lantbruksföretagare (1280/2006) delas mel-
lan den försäkrade och dennes arbetsgivare 
i förhållande till den arbetsinkomst som har 
fastställts enligt dessa pensionslagar och i 
förhållande till den lön som arbetsgivaren 
har betalat, om rehabiliteringsklienten är 
verksam som företagare enligt lagen om 
pension för företagare eller lantbruksföre-
tagare eller stipendiat enligt lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare samtidigt som 
han eller hon är anställd hos någon annan 
arbetsgivare. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2009. 
Denna lag tillämpas på rehabiliterings-

penningen när den försäkrades rätt till re-
habiliteringspenning börjar den 1 juli 2009 
eller därefter. 

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

——— 
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7. 

Lag 

om ändring av 1 och 2 § i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden en-
ligt sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 17 januari 1991 om ersättning till lantbruksföretagare för självriskti-

den enligt sjukförsäkringslagen (118/1991) 1 och 2 §, av dem 2 § sådan den lyder i lag 
1288/2006, som följer: 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 
En lantbruksföretagare har enligt denna 

lag rätt att i ersättning för arbetsoförmåga 
till följd av sjukdom få dagpenning under 
den självrisktid som nämns i 19 § 1 mom. 
sjukförsäkringslagen. 

 
 
 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 

sköter verkställigheten av lagen. 
 

1 § 
Lantbruksföretagare och stipendiater som 

avses i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare (1280/2006) har rätt att i ersättning 
för arbetsoförmåga till följd av sjukdom få 
dagpenning under den självrisktid som 
nämns i 8 kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäk-
ringslagen (1224/2004) på det sätt som fö-
reskrivs i denna lag. 

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt 
sköter verkställigheten av lagen. 
 

 
2 § 

Med lantbruksföretagare avses den som 
då arbetsoförmågan inträder har en giltig 
försäkring som gäller minimipensionsskyd-
det enligt lagen om pension för lantbruksfö-
retagare (1280/2006), eller har ansökt om 
en sådan försäkring. 
 

2 § 
Med lantbruksföretagare och stipendiat 

avses den som då arbetsoförmågan inträder 
har en giltig försäkring som gäller minimi-
pensionsskyddet enligt lagen om pension 
för lantbruksföretagare eller har ansökt om 
en sådan försäkring.  Vad som nedan i den-
na lag eller i bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den föreskrivs om lantbruksfö-
retagare tillämpas också på stipendiater. 
 

 
 
 ———

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2009. 

Denna lag tillämpas på dagpenningen 
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när en stipendiats arbetsoförmåga inträder 
den 1 januari 2009 eller därefter. 

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

——— 
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8. 

Lag 

om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 

1 kap. 6 § 1 mom., rubriken för 2 kap. 4 §, 5 § 1—3 mom. och 11 § 2 mom. samt 5 kap. 3 § 
3 mom., 7 § 2 mom. och 10 § 4 mom., 

av dem 1 kap. 6 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1278/2006 och 2 kap. 5 § 3 mom. sådant det 
lyder i lag 14/2007 samt 5 kap. 3 § 3 mom. och 7 § 2 mom. sådana de lyder i lag 462/2006, 
och 

fogas till 2 kap. en ny 5 a § och till 9 kap. 5 § ett nytt 4 mom. som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

6 § 

Företagare 

Som företagare betraktas i denna lag en 
person som för sin huvudsyssla är skyldig 
att teckna försäkring enligt i lagen om pen-
sion för företagare (1272/2006) eller enligt 
lagen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006). 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

6 § 

Företagare 

Som företagare betraktas i denna lag en 
person som för sin huvudsyssla är skyldig 
att teckna försäkring enligt lagen om pen-
sion för företagare (1272/2006) eller lagen 
om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006). Som företagare betraktas 
ändå inte en stipendiat som avses i 1 a § 2 
mom. i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

2 kap. 

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för 
erhållande av förmåner 

4 § 

Företagsverksamhet 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 kap. 

Arbetskraftspolitiska förutsättningar för 
erhållande av förmåner 

4 § 

Företagsverksamhet och eget arbete 

— — — — — — — — — — — — — —  
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5 §

Upphörande med och avbrott i företags-
verksamhet 

Den som på det sätt som avses i 4 § 1 el-
ler 2 mom. har varit sysselsatt på heltid i fö-
retagsverksamhet eller eget arbete anses 
fortfarande vara sysselsatt fram till den tid-
punkt då företagsverksamheten eller det 
egna arbetet bevisligen har upphört eller i 
en följd har varit avbruten under fyra må-
nader. Företagsverksamhet eller eget arbete 
skall anses ha upphört då vederbörande för-
sätts i konkurs eller då arbetsförmågan hos 
den som tidigare har varit sysselsatt i före-
tagsverksamhet eller eget arbetet har för-
sämrats väsentligt eller då det annars är up-
penbart att företagsverksamheten eller det 
egna arbetet inte längre fortgår. Företags-
verksamhet eller eget arbete anses bevisli-
gen ha avbrutits då utifrån bolagets likvida-
tion eller ett avtal om upplösning av bolaget 
eller en yrkesutövares anmälningar och åt-
gärder kan dras den slutsatsen att produk-
tionsverksamheten och den ekonomiska 
verksamheten har avbrutis. Närmare be-
stämmelser om upphörande med eller av-
brott i företagsverksamhet eller eget arbete 
och om de utredningar som krävs därom ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 

Företagsverksamhet eller eget arbete an-
ses utgöra bisyssla om en person under 
minst 10 månader har haft heltidsarbete 
som inte har samband med företagsverk-
samheten eller det egna arbetet eller det 
annars kan dras den slutsatsen att den ar-
betsinsats som företagsverksamheten eller 
det egna arbetet kräver är så liten att den 
inte utgör något hinder för att ta emot hel-
tidsarbete. 

Det förutsätts inte att företagsverksamhe-
ten eller det egna arbetet upphör eller av-
bryts för fyra månader, om 

1) personen i fråga sporadiskt har varit 
sysselsatt på heltid, 

2) personens arbete har upphört på grund 
av att en produktionsinriktning har avslutats 
eller av motsvarande skäl, 

3) personen i fråga skall betraktas som en 

5 §

Upphörande med och avbrott i företags-
verksamhet 

Den som på det sätt som avses i 4 § 1 el-
ler 2 mom. har varit sysselsatt på heltid i fö-
retagsverksamhet anses fortfarande vara 
sysselsatt fram till den tidpunkt då företags-
verksamheten bevisligen har upphört eller i 
en följd har varit avbruten under fyra må-
nader. Företagsverksamhet ska anses ha 
upphört då vederbörande försätts i konkurs 
eller då arbetsförmågan hos den som tidiga-
re har varit sysselsatt i företagsverksamhet 
har försämrats väsentligt eller då det annars 
är uppenbart att företagsverksamheten inte 
längre fortgår. Företagsverksamhet anses 
bevisligen har avbrutits då utifrån bolagets 
likvidation eller ett avtal om upplösning av 
bolaget eller en yrkesutövares anmälningar 
och åtgärder kan dras den slutsatsen att 
produktionsverksamheten och den ekono-
miska verksamheten har avbrutits. Närmare 
bestämmelser om upphörande med eller av-
brott i företagsverksamhet eller eget arbete 
och om de utredningar som krävs därom ut-
färdas genom förordning av statsrådet. 

Företagsverksamhet anses utgöra bisyssla 
om en person under minst 10 månader har 
haft heltidsarbete som inte har samband 
med företagsverksamheten eller det annars 
kan dras den slutsatsen att den arbetsinsats 
som företagsverksamheten kräver är så liten 
att den inte utgör något hinder för att ta 
emot heltidsarbete. 

 
 
 
 
 
Det förutsätts inte att företagsverksamhe-

ten upphör eller avbryts för fyra månader, 
om 

1) personen i fråga sporadiskt har varit 
sysselsatt på heltid, 

2) personens arbete har upphört på grund 
av att produktionsinriktningen lagts ner el-
ler av någon motsvarande orsak, 

3) personen i fråga ska betraktas som en 
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företagare som kan jämställas med en lön-
tagare, eller 

4) företagsverksamheten på grund av na-
turförhållandena skall anses vara säsongbe-
tonad. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

företagare som kan jämställas med en lön-
tagare, eller 

4) företagsverksamheten på grund av na-
turförhållandena ska anses vara säsongbe-
tonad. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 5 a § 

Upphörande med eget arbete 

Den som på det sätt som avses i 4 § 1 el-
ler 2 mom. har varit sysselsatt på heltid i 
eget arbete anses fortfarande vara syssel-
satt fram till den tidpunkt då det på grund-
val av arbetssökandens utredning eller an-
nars är uppenbart att verksamheten inte 
fortsätter. 

Angående eget arbete som anses utgöra 
bisyssla gäller vad som föreskrivs om före-
tagsverksamhet som utgör bisyssla i 5 § 
2 mom. 

 
 
 

11 § 

Frånvaro från arbetsmarknaden 

— — — — — — — — — — — — — —  
En person har giltig orsak att vara borta 

från arbetsmarknaden på grund av sjukdom, 
anstaltsvård, rehabilitering, värnplikt, civil-
tjänstgöring, frihetsstraff, studier, barnaföd-
sel, vård av barn under skolåldern, vård av 
handikappad eller åldring eller av någon 
annan orsak som kan jämföras med dessa. 
 

11 § 

Frånvaro från arbetsmarknaden 

— — — — — — — — — — — — — —  
En person har giltig orsak att vara borta 

från arbetsmarknaden på grund av sjukdom, 
anstaltsvård, rehabilitering, värnplikt, civil-
tjänstgöring, frihetsstraff, studier, stipen-
dieperiod, barnafödsel, vård av barn under 
skolåldern, vård av handikappad eller åld-
ring eller av någon annan orsak som kan 
jämföras med dessa. 
 

 
 

5 kap. 

Förutsättningar för erhållande av arbets-
löshetsdagpenning 

3 § 

Löntagares arbetsvillkor 

5 kap. 

Förutsättningar för erhållande av arbets-
löshetsdagpenning 

3 § 

Löntagares arbetsvillkor 
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— — — — — — — — — — — — — —  
Om någon på grund av sjukdom, anstalts-

vård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgö-
ring, heltidsstudier, barnafödsel eller vård 
av barn som är högst 3 år eller av någon an-
nan godtagbar orsak som kan jämföras med 
dessa är förhindrad att vara på arbetsmark-
naden, förlängs den i 1 eller 2 mom. nämn-
da granskningsperioden i motsvarande mån, 
dock med högst sju år. Om någon är i arbete 
för vars lönekostnader sammansatt stöd el-
ler högsta förhöjda lönesubvention har be-
viljats, förlängs granskningsperioden med 
den tid för vilken arbetet på grund av be-
gränsningen i 4 § 4 mom. inte räknas in i 
arbetsvillkoret. Granskningsperioden för-
längs med den tid för vilken en person får 
partiell sjukdagpenning. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om någon på grund av sjukdom, anstalts-

vård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgö-
ring, heltidsstudier, stipendieperiod, barna-
födsel eller vård av barn som är högst 3 år 
eller av någon annan godtagbar orsak som 
kan jämföras med dessa är förhindrad att 
vara på arbetsmarknaden, förlängs den i 
1 eller 2 mom. nämnda granskningsperio-
den i motsvarande mån, dock med högst sju 
år. Om någon är i arbete för vars lönekost-
nader sammansatt stöd eller högsta förhöjda 
lönesubvention har beviljats, förlängs 
granskningsperioden med den tid för vilken 
arbetet på grund av begränsningen i 4 § 4 
mom. inte räknas in i arbetsvillkoret. 
Granskningsperioden förlängs med den tid 
för vilken en person får partiell sjukdag-
penning. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

7 § 

Företagares arbetsvillkor 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om någon på grund av sjukdom, anstalts-

vård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgö-
ring, heltidsstudier, barnafödsel, vård av 
barn som är högst 3 år eller av någon annan 
godtagbar orsak som kan jämföras med des-
sa är förhindrad att vara på arbetsmarkna-
den eller har arbetat medan han eller hon 
fått partiell sjukdagpenning, förlängs den i 
1 mom. nämnda granskningsperioden i 
motsvarande mån, dock med högst sju år. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Företagares arbetsvillkor 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om någon på grund av sjukdom, anstalts-

vård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgö-
ring, heltidsstudier, stipendieperiod, barna-
födsel, vård av barn som är högst 3 år eller 
av någon annan godtagbar orsak som kan 
jämföras med dessa är förhindrad att vara 
på arbetsmarknaden eller har arbetat medan 
han eller hon fått partiell sjukdagpenning, 
förlängs den i 1 mom. nämnda gransk-
ningsperioden i motsvarande mån, dock 
med högst sju år. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

10 § 

Arbetsvillkorets giltighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
En person anses ha varit på arbetsmark-

naden om han eller hon har varit i arbete 
som inräknas i arbetsvillkoret eller syssel-
satt i företagsverksamhet eller eget arbete 

10 § 

Arbetsvillkorets giltighet 

— — — — — — — — — — — — — —  
En person anses ha varit på arbetsmark-

naden om han eller hon har varit i arbete 
som inräknas i arbetsvillkoret eller syssel-
satt i företagsverksamhet eller eget arbete 
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eller har deltagit i en arbetskraftspolitisk åt-
gärd eller varit arbetslös arbetssökande vid 
arbetskraftsbyrån. En person anses ha haft 
godtagbart skäl till frånvaro från arbets-
marknaden på grund av sjukdom, anstalts-
vård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgö-
ring, heltidsstudier, barnafödsel, vård av 
barn som är högst 3 år eller någon annan 
orsak som kan jämföras med dessa. 
 
 

eller har deltagit i en arbetskraftspolitisk åt-
gärd eller varit arbetslös arbetssökande vid 
arbetskraftsbyrån. En person anses ha haft 
godtagbart skäl till frånvaro från arbets-
marknaden på grund av sjukdom, anstalts-
vård, rehabilitering, värnplikt, civiltjänstgö-
ring, heltidsstudier, stipendieperiod, barna-
födsel, vård av barn som är högst 3 år eller 
någon annan orsak som kan jämföras med 
dessa. 
 

 
 
 9 kap. 

Arbetsmarknadsstödets belopp och varak-
tighet 

5 § 

Arbetsmarknadsstöd utan behovsprövning 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till en person betalas arbetsmarknads-

stöd utan behovsprövning under de 130 för-
sta arbetslöshetsdagarna, om han eller hon 
före arbetslösheten började har varit för-
säkrad i enlighet med 10 a § i lagen om 
pension för lantbruksföretagare samman-
lagt 24 månader under de föregående 48 
månaderna (stipendiats försäkringsvill-
kor). De nämnda 130 arbetslöshetsdagarna 
börjar räknas från början när han eller hon 
på nytt har uppfyllt stipendiats försäkrings-
villkor efter att rätten till arbetsmarknads-
stöd började. Om någon på grund av sjuk-
dom, anstaltsvård, rehabilitering, värnplikt, 
civiltjänstgöring, heltidsstudier, barnaföd-
sel, vård av barn som är högst 3 år eller av 
någon annan godtagbar orsak som kan 
jämföras med dessa är förhindrad att vara 
på arbetsmarknaden, förlängs den ovan 
nämnda granskningsperioden på 48 måna-
der i motsvarande mån, dock med högst sju 
år. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2009. 

——— 
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9. 

Lag  

om ändring av 3 och 27 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 20 december 1996 om avbytarservice för lantbruksföretagare 

(1231/1996) 3 § 1 mom. 1 punkten och 27 §, sådana de lyder i lag 1289/2006, som följer: 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 

 
3 § 

Definition på lantbruksföretagare  

Med lantbruksföretagare avses i denna lag 
en person som genom att själv delta i arbe-
tet bedriver lantbruk och som 

1) varit skyldig att teckna en försäkring 
för minimipensionsskydd enligt lagen om 
pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006) och har nämnda försäkring i 
kraft eller har lämnat in en ansökan om en 
sådan, eller 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Definition på lantbruksföretagare 

Med lantbruksföretagare avses i denna lag 
en person som genom att själv delta i arbe-
tet bedriver lantbruk och som 

1) varit skyldig att teckna en försäkring 
som avses i 10 § i lagen om pension för 
lantbruksföretagare (1280/2006) och har 
nämnda försäkring i kraft eller har lämnat 
in en ansökan om en sådan, eller 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

27 § 

Avgift för vikariehjälp 

För vikariehjälp uppbärs hos den som får 
servicen en timavgift som inte får överstiga 
kostnaderna för tillhandahållandet av servi-
cen. Timavgiften är en euro per timme av-
bytartjänst ökad med ett belopp som fås ge-
nom att arbetsinkomsten enligt lagen om 
pension för lantbruksföretagare för den som 
får vikariehjälp divideras med 5 000, om 

27 § 

Avgift för vikariehjälp 

För vikariehjälp uppbärs hos den som får 
servicen en timavgift som inte får överstiga 
kostnaderna för tillhandahållandet av servi-
cen. Timavgiften är en euro per timme av-
bytartjänst ökad med ett belopp som fås ge-
nom att arbetsinkomsten enligt 14 § i lagen 
om pension för lantbruksföretagare för den 
som får vikariehjälp divideras med 5 000, 
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inte något annat bestäms nedan i denna lag. 
Avgiften bestäms enligt den arbetsinkomst 
som gällde för den som får vikariehjälp den 
första dagen under det år då vikariehjälpen 
inleds. Om sådan arbetsinkomst saknas, be-
stäms avgiften enligt den indexförhöjda ar-
betsinkomst som senast gällde för den som 
får vikariehjälp. Om den som får vikarie-
hjälp inte har haft någon försäkring enligt 
lagen om pension för lantbruksföretagare, 
skall den årliga arbetsinkomst för en ny fö-
retagare som i tillämpliga delar uppskattats 
enligt grunderna i nämnda lag läggas till 
grund för avgiften. 
 

om inte något annat bestäms nedan i denna 
lag. Avgiften bestäms enligt den arbetsin-
komst som gällde för den som får vikarie-
hjälp den första dagen under det år då vika-
riehjälpen inleds. Om sådan arbetsinkomst 
saknas, bestäms avgiften enligt den index-
förhöjda arbetsinkomst som senast gällde 
för den som får vikariehjälp. Om den som 
får vikariehjälp inte har haft någon försäk-
ring enligt 10 § i lagen om pension för lant-
bruksföretagare, ska den årliga arbetsin-
komst för en ny företagare som i tillämpliga 
delar uppskattats enligt grunderna i nämnda 
lag läggas till grund för avgiften. 

 
 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2009. 

——— 
 

 
 
 



 RP 92/2008 rd 
  
  

 

132

 
 
 
 
 
 
 

10. 

Lag 

om ändring av 29 och 41 i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 juli 2006 om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk 

(612/2006) 29 § 2 mom. och 41 § 2 och 3 mom., sådana de lyder, 29 § 2 mom. och 41 § 
3 mom. i sin finska språkdräkt i lag 1282/2006 samt 41 § 2 mom. i sist nämnda lag, som föl-
jer: 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

29 § 

Fastställande av grundbeloppet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Då grundbeloppets storlek fastställs beak-

tas inte sådan rätt till pension som grundar 
sig på lantbruksföretagarens arbetsavtals- 
eller tjänsteförhållande eller på annan före-
tagsverksamhet än den som avses i lagen 
om pension för lantbruksföretagare. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

29 § 

Fastställande av grundbeloppet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Då grundbeloppets storlek fastställs beak-

tas inte sådan rätt till pension som grundar 
sig på stipendiatarbete enligt 10 a § i lagen 
om pension för lantbruksföretagare, lant-
bruksföretagarens arbetsavtals- eller tjänst-
förhållande eller på annan företagsverk-
samhet än den som avses i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

41 § 

Erhållande och intjänande av pension för 
tiden för avträdelsestöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Avträdaren kan inte intjäna pension med 

stöd av lagen om pension för lantbruksföre-
tagare för den tid för vilken avträdelsestöd 
betalas till honom eller henne. Efter avträ-

41 § 

Erhållande och intjänande av pension för 
tiden för avträdelsestöd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Avträdaren kan inte intjäna pension med 

stöd av lantbruksföretagarverksamhet som 
avses i 3 och 13 § i lagen om pension för 
lantbruksföretagare för den tid för vilken 
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delsen kan avträdaren inte heller intjäna 
pensionsskydd såsom idkare av gårdsbruk 
eller renägare enligt 3 § i lagen om pension 
för lantbruksföretagare för den tid för vil-
ken avträdelsestöd ännu inte har börjat beta-
las på grund av att villkoren i 38 §, eller nå-
got av dem, inte har uppfyllts.  

 
 
När avträdelsestöd har börjat betalas på 

grundval av 38 §, intjänar mottagaren av 
avträdelsestöd pension av annat förvärvsar-
bete än sådant som avses i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare enligt det som i 
de arbetspensionslagar som avses i 3 § i la-
gen om pension för arbetstagare föreskrivs 
om arbete under tid med pension. 
 

avträdelsestöd betalas till honom eller hen-
ne. Efter avträdelsen kan avträdaren inte 
heller intjäna pensionsskydd såsom idkare 
av gårdsbruk eller renägare enligt 3 § eller 
13 § i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare för den tid för vilken avträdelsestöd 
ännu inte har börjat betalas på grund av att 
villkoren i 38 §, eller något av dem, inte har 
uppfyllts. 

När avträdelsestöd har börjat betalas på 
grundval av 38 §, intjänar mottagaren av 
avträdelsestöd pension av annat förvärvsar-
bete än sådant som avses i 3 eller 13 § i la-
gen om pension för lantbruksföretagare en-
ligt det som i de arbetspensionslagar som 
avses i 3 § i lagen om pension för arbetsta-
gare föreskrivs om arbete under tid med 
pension. 
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 ja-
nuari 2009. 

——— 
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11. 

Lag 

om ändring av 24 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 16 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare 

(1293/1994) 24 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lagarna 613/2006 och 1283/2006, som föl-
jer: 
 
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

24 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Avträdaren kan inte intjäna pension med 
stöd av lagen om pension för lantbruksföre-
tagare för den tid för vilken avträdelsestöd 
betalas till honom eller henne. Efter avträ-
delsen kan avträdaren inte heller intjäna 
pension såsom gårdsbruksidkare eller ren-
ägare enligt 3 § i lagen om pension för lant-
bruksföretagare för den tid för vilken avträ-
delsestöd ännu inte har börjat betalas på 
grund av att villkoren i 22 § eller något av 
dem inte har uppfyllts.  

 
 
När avträdelsestöd har börjat betalas på 

grundval av 22 §, intjänar mottagaren av 
avträdelsestöd pension av annat förvärvsar-
bete än sådant som avses i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare enligt det som i 
de arbetspensionslagar som avses i 3 § i la-
gen om pension för arbetstagare föreskrivs 
om arbete under tid med pension. 
 

24 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Avträdaren kan inte intjäna pension med 
stöd av lantbruksföretagarverksamhet som 
avses i 3 och 13 § i lagen om pension för 
lantbruksföretagare för den tid för vilken 
avträdelsestöd betalas till honom eller hen-
ne. Efter avträdelsen kan avträdaren inte 
heller intjäna pensionsskydd såsom idkare 
av gårdsbruk eller renägare enligt 3 § eller 
13 § i lagen om pension för lantbruksföre-
tagare för den tid för vilken avträdelsestöd 
ännu inte har börjat betalas på grund av att 
villkoren i 22 §, eller något av dem, inte har 
uppfyllts. 

När avträdelsestöd har börjat betalas på 
grundval av 22 §, intjänar mottagaren av 
avträdelsestöd pension av annat förvärvsar-
bete än sådant lantbruksföretagarverksam-
het som avses i 3 eller 13 § i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare enligt det som i 
de arbetspensionslagar som avses i 3 § i la-
gen om pension för arbetstagare föreskrivs 
om arbete under tid med pension. 
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 ——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2009. 
Denna lag tillämpas på avträdare vilkas 

avträdelsestöd har beviljats på grundval av 
avträdelse som ägt rum den 1 januari 1995 
eller därefter, men senast den 31 december 
2006. 

——— 
 

 



 RP 92/2008 rd 
  
  

 

136

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 

Lag 

om ändring av 2 a § och 7 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad 
social trygghet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 30 december 1993 om tillämpning av lagstiftningen om bosättnings-

baserad social trygghet (1573/1993) 2 a § 3 punkten och 7 § 3 punkten, 
sådana de lyder, 2 a § 3 punkten i lag 1277/2006 och 7 § 3 punkten i lag 635/2004, samt  
fogas till 2 a §, sådan den lyder i nämnda lagar 635/2004 och 1277/2006, en ny 6 a punkt 

som följer:  
 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 a § 

Definitioner 

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

3) företagare en person som är skyldig att 
teckna försäkring enligt om pension för fö-
retagare (1272/2006) eller enligt lagen om 
pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006), 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 a § 

Definitioner 

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

3) företagare en person som är skyldig att 
teckna försäkring enligt lagen om pension 
för företagare (1272/2006) eller en i 3 § i 
lagen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006) avsedd lantbruksföretagare 
som är skyldig att teckna försäkring enligt 
10 § i sistnämnda lag, 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 a) stipendiat en i 8 a § i lagen om pen-
sion för lantbruksföretagare avsedd person 
som är skyldig att teckna försäkring enligt 
10 a § i nämnda lag, 
— — — — — — — — — — — — — —  
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7 § 

Arbete och studier utomlands 

Lagstiftningen om social trygghet tilläm-
pas på ansökan alltjämt på en person som 
vistas utomlands över ett år och som har 
fast anknytning till Finland och som 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) är studerande eller forskare på heltid. 
 

7 § 

Arbete och studier utomlands 

Lagstiftningen om social trygghet tilläm-
pas på ansökan alltjämt på en person som 
vistas utomlands över ett år och som har 
fast anknytning till Finland och som 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) är studerande eller forskare på heltid 
eller stipendiat. 

 
 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2009. 

——— 
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13. 

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras  i lagen av den 11 maj 2007 om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 12 § 

2 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1154/2007, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 

Årsinkomst 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 

mom. 
1) beaktas som företagares och lantbruks-

företagares inkomst den enligt lagen om 
pension för företagare (1272/2006) och la-
gen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006) fastställda arbetsinkomsten, 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

12 § 

Årsinkomst 

— — — — — — — — — — — — — —  
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 

1 mom. 
1) beaktas som företagares, lantbruksföre-

tagares och stipendiats inkomst den enligt 
lagen om pension för företagare 
(1272/2006) och lagen om pension för lant-
bruksföretagare (1280/2006) fastställda ar-
betsinkomsten, samt 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2009.  

Om en person får bostadsbidrag när den-
na lag träder i kraft, beaktas i hans eller 
hennes bostadsbidrag inte den arbetsin-
komst som fastställts för honom eller henne 
med stöd av 21 a § i lagen om pension för 
lantbruksföretagare förrän hans eller hen-
nes bostadsbidrag med stöd av 17 § ska ju-
steras av någon annan orsak. 

——— 
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14. 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om företagshälsovård 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 21 december 2001 om företagshälsovård (1383/2001) 3 § 1 mom. 

6 punkten, sådan den lyder i lag 1279/2006, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Definitioner 

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

6) företagare och andra som utför eget ar-
bete en person som avses i lagen om pen-
sion för företagare (1272/2006) eller i lagen 
om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006), 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Definitioner 

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

6) företagare och andra som utför eget ar-
bete en person som avses i lagen om pen-
sion för företagare (1272/2006) eller en 
lantbruksföretagare som avses i 3 och 13 § 
i lagen om pension för lantbruksföretagare 
(1280/2006). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 
2009. 

——— 
 

 


