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L a g

Nr 984

om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

Given i Helsingfors den 19 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 13 augusti 1976 om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning

(693/1976) 34 §,
ändras 6 §, 6 a § 1 och 3 mom., 6 c §, 7 § 1 och 2 mom., 7 a §, 8 § 2 mom., 10 § 3 mom.,

17 §, 21 § 2 mom., 25 a §, 28 § 1 och 4 mom., 30 a och 31 § samt 35 § 1 mom.,
av dem 6 §, 6 a § 1 och 3 mom., 6 c §, 7 § 1 och 2 mom., 7 a §, 28 § 1 och 4 mom. och

30 a § sådana de lyder i lag 498/2002, 10 § 3 mom. sådant det lyder i lag 487/1999, 17 § sådan
den lyder i nämnda lag 498/2002 och i lag 700/2006, 21 § 2 mom. sådant det lyder i lag
1541/2001, 25 a § och 35 § 1 mom. sådana de lyder i lag 286/2006 samt 31 § sådan den lyder
i nämnda lagar 487/1999 och 498/2002, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i lag 953/1992 och i nämnda lagar 487/1999, 498/2002 och
700/2006, nya 3 b—3 d-punkter, till 5 §, sådan den lyder i nämnda lag 498/2002, ett nytt
2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 7 § ett nytt 2 mom., varvid det ändrade
2 mom. och de nuvarande 3—5 mom. blir 3—6 mom. samt till lagen nya 10 b—10 d, 21 a,
31 a—31 d, 33 a och 33 b § som följer:

2 §
I denna lag avses med

— — — — — — — — — — — — —
3 b) cigarett en tobaksrulle som är avsedd

att rökas och som är färdigt rullad i papper
eller är placerad eller avsedd att placeras i ett
hylsformigt hölje tillverkat av annat material,
samt som inte kan anses vara en cigarr eller
en cigarill,

3 c) cigarr en av naturlig tobak tillverkad
tobaksrulle som är avsedd att rökas och vars
yttersta skikt eller omblad består av tobaks-
blad eller av tobaksfärgad rekonstruerad to-
bak,

3 d) cigarill en cigarr vars vikt per styck är
högst 3 gram,
— — — — — — — — — — — — —
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5 §
— — — — — — — — — — — — —

Brandegenskaperna hos cigaretter ska fylla
tillräckliga brandsäkerhetskrav när det gäller
självsläckande. Närmare bestämmelser om
brandsäkerhetskraven utfärdas genom förord-
ning av social- och hälsovårdsministeriet.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
Den som tillverkar eller importerar tobaks-

produkter och rökdon svarar för undersök-
ning av halterna av de i 5 § avsedda ämnena i
tobaksprodukter som är avsedda för försälj-
ning eller annan överlåtelse i näringsverk-
samhet, för fastställande av brandsäkerhets-
kraven, för verifieringen av att märkningen
på förpackningarna är korrekt och för kvali-
tetskontroll av produkterna och rökdonen.

Den som tillverkar eller importerar cigaret-
ter ska se till att halterna av tjära, nikotin och
kolmonoxid som uppstår vid rökning av en
cigarett har mätts och att exaktheten av infor-
mationen om tjära och nikotin på förpack-
ningarna har verifierats innan produkten
överlåts till minutförsäljning. Genom förord-
ning av social- och hälsovårdsministeriet ut-
färdas närmare bestämmelser om de metoder
som ska tillämpas vid mätningen, verifie-
ringen och fastställandet.

6 a §
Ett provningslaboratorium som utför i 6 §

2 mom. avsedda tester, verifieringar eller
fastställanden ska vara godkänt av och över-
vakas av Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården. Tillstånds- och till-
synsverket för en förteckning över godkända
laboratorier.
— — — — — — — — — — — — —

Endast en myndighet kan godkännas som
provningslaboratorium. Ett provningslabora-
torium som är verksamt i anslutning till en
importör eller tillverkare av tobaksprodukter
kan dock godkännas för att utföra testning
eller verifiering av egna produkter. Brandsä-
kerhetskraven kan också fastställas av ett an-
nat ackrediterat forskningslaboratorium.
— — — — — — — — — — — — —

6 c §
Den som tillverkar eller importerar tobaks-

produkter ska en gång om året lämna Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården

1) en förteckning med uppgifter om hal-
terna av tjära, nikotin och kolmonoxid som
uppstår vid rökning av cigaretter som säljs i
näringsverksamhet och vilket provningslabo-
ratorium som utfört testerna och verifie-
ringen,

2) en förteckning för varje märke och typ
över alla ingredienser och kvantiteter av
dessa som används vid tillverkningen av to-
baksprodukterna,

3) forskningsrapporter och utlåtanden från
ett godkänt provningslaboratorium eller en
godkänd forskningsanstalt som visar att
brandsäkerhetskraven uppfylls för varje en-
skilt varumärke samt uppgifter om prov-
ningslaboratoriet eller forskningsanstalten.

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet utfärdas närmare bestämmel-
ser om de i 1 mom. 1 och 2 punkten avsedda
förteckningarnas uppläggning, den utredning
om ingredienserna som ska fogas till förteck-
ningarna, toxikologiska och andra uppgifter
samt inlämnandet av förteckningarna till Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och häl-
sovården och Europeiska kommissionen. Ge-
nom förordning av social- och hälsovårdsmi-
nisteriet utfärdas dessutom närmare bestäm-
melser om lämnandet av i 1 mom. 3 punkten
avsedda uppgifter till Tillstånds- och tillsyns-
verket för social- och hälsovården.

Tillstånds- och tillsynsverket för social-
och hälsovården sörjer för att konsumenterna
informeras om de uppgifter som nämns i 1
mom. 1 och 2 punkten.

7 §
Tobaksprodukter får i näringsverksamhet

säljas eller på annat sätt överlåtas endast i
sådana minutförsäljningsförpackningar som
avses i denna paragraf och i 7 a § 1 mom.
Förpackningarna ska innehålla minst 30 gram
rulltobak, 20 cigaretter eller 10 cigariller. Ci-
garrer kan även säljas separat. Cigarrer som
säljs separat ska vara försedda med behöriga
anteckningar.

Tobaksprodukter får inte, med undantag
för cigarrer, säljas i minutförsäljningsför-
packningar som innehåller mindre förpack-
ningar eller som kan delas upp i mindre
förpackningar.
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Den som tillverkar eller importerar tobaks-
produkter ska innan de säljs eller på annat
sätt överlåts i näringsverksamhet förse minut-
försäljningsförpackningarna för tobakspro-
dukter med

1) varningar på finska och svenska för de
men för hälsan som tobaken vållar,

2) uppgifter på finska och svenska om
halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid
som uppstår vid rökning av en cigarett.
— — — — — — — — — — — — —

7 a §
Texter, namn, varumärken och figurativa

märken eller andra märken som ger intrycket
att en viss tobaksprodukt är mindre skadlig
än andra får inte användas på tobaksproduk-
ters förpackningar. Vad som bestäms i detta
moment gäller dock inte förpackningar för
tobaksprodukter som exporteras till länder
utanför Europeiska gemenskaperna.

På minutförsäljningsförpackningar för to-
baksprodukter får det inte finnas text som
hävdar att produkten är brandsäker eller som
ger intrycket att produkten är ofarlig eller
säkrare än andra motsvarande produkter.

Vad som i 1 och 2 mom. bestäms om
tobaksprodukters förpackningar gäller också
framläggandet av produkterna på försälj-
ningsplatser samt sådana produktuppgifter
som avses i 8 § 3 mom.

8 §
— — — — — — — — — — — — —

Vad som bestäms i 1 mom. ska dock inte
tillämpas på reklam i en sådan publikation
som har tryckts och publicerats utanför Euro-
peiska gemenskaperna och som inte i första
hand är avsedd för Europeiska gemenskaper-
nas marknad och vars huvudsakliga syfte inte
är att göra reklam för tobak, tobaksprodukter,
tobaksimitationer eller rökdon.
— — — — — — — — — — — — —

10 §
— — — — — — — — — — — — —

Genom förordning av social- och hälso-
vårdsministeriet utfärdas närmare bestämmel-
ser om uppgörandet av planen för egenkon-
troll, planens innehåll och genomförandet av
planen.

10 b §
Tobaksprodukter får säljas eller på annat

sätt överlåtas endast om den kommun där
försäljningsplatsen ligger har beviljat ett de-
taljhandelstillstånd. Den som säljer tobaks-
produkter ska kunna fortlöpande övervaka
köpsituationen. Detaljhandelstillstånd kan be-
viljas för viss tid när verksamheten till sin
karaktär är tidsbegränsad. Tillstånd för viss
tid kan beviljas för högst ett år.

Kommunen beviljar på skriftlig ansökan
ett detaljhandelstillstånd åt en viss försälj-
ningsplats för försäljning av tobaksprodukter
i näringsverksamhet, om sökanden har lagt
fram en godtagbar plan för egenkontroll av
försäljningen av tobaksprodukter och en re-
dogörelse som uppfyller bestämmelserna för
placeringen av tobaksprodukter och rökdon
vid försäljningsdisken och kan bevisa att till-
räckliga arrangemang för kontroll av försälj-
ningen kan upprätthållas. Tillstånd för för-
säljning av tobaksprodukter i kommunika-
tionsmedel meddelas av hemkommunen för
den som ansöker om tillstånd.

Ansökan om försäljningstillstånd ska inne-
hålla

1) sökandens namn eller sammanslutning-
ens firma och kontaktuppgifter, företags- el-
ler organisationsnummer samt adressen till
den plats där tobaksprodukterna ska säljas,

2) en redogörelse för arrangemangen kring
kontrollen av försäljningen och en plan för
egenkontroll,

3) en redogörelse för antalet försäljnings-
diskar och deras placering på försäljnings-
platsen,

4) en redogörelse för placeringen av to-
baksprodukter och rökdon vid försäljnings-
disken.

Vad som bestäms ovan om tillståndsplikt i
försäljningen av tobaksprodukter gäller även
automater för tobaksprodukter enligt 11 §.

Försäljningstillståndet ska hållas framlagt
för kunderna vid försäljningsdisken.

Innehavaren av ett detaljhandelstillstånd
ska underrätta kommunen om de uppgifter
som angetts i tillståndsansökan ändras samt
om försäljningen upphör. Kommunen ska un-
derrätta Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården om tillstånd som bevil-
jas eller återkallas, om förseelser vid försälj-
ning samt om försäljning som upphör.
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Närmare bestämmelser om innehållet i till-
ståndsansökan och om framläggandet av till-
ståndet vid försäljningsdisken kan utfärdas
genom förordning av social- och hälsovårds-
ministeriet.

10 c §
Tillstånds- och tillsynsverket för social-

och hälsovården och kommunerna ska när det
gäller tillstånd inom detaljhandeln med to-
baksprodukter för behandling, övervakning
och statistikföring av tillståndsärenden som
avses i denna lag föra ett register över nä-
ringsidkare som har beviljats eller ansökt om
tillstånd enligt denna lag. Tillstånds- och till-
synsverket för social- och hälsovården svarar
för att tillståndsregistrets datasystem fun-
gerar.

Följande uppgifter ska registreras:
1) namn och firma, kontaktuppgifter, per-

sonbeteckning, företags- och organisations-
nummer samt adress för tobaksprodukternas
försäljningsställe,

2) tillståndsnummer, uppgifter om verk-
samhet och egenkontroll för vilka har bevil-
jats tillstånd enligt denna lag samt om brott
mot denna lag och om överträdelse av be-
stämmelser, föreskrifter och förbud som har
utfärdats med stöd av den och uppgifter om
påföljderna för dessa samt uppgifter om till-
synsmyndigheternas inspektioner och resulta-
ten av dessa, samt

3) övriga uppgifter som behövs för hand-
läggning, övervakning och statistikföring av
tillståndsärenden och som inte innehåller så-
dana känsliga personuppgifter som avses i
11 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Om den näringsidkare som avses ovan i 2
mom. är en fysisk person, gäller för rätten till
insyn och rättande av fel vad som bestäms i
personuppgiftslagen. Med avvikelse från vad
som bestäms i 16 § 3 mom. i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) kan tillståndshavarens namn, till-
ståndsnummer och för allmänt bruk avsedda
adress- och kontaktuppgifter i registret som
sådana offentliggöras. Uppgifter om närings-
idkaren förvaras i registret i fem år efter att
försäljningen upphört eller detaljhandelstill-
ståndet återkallats.

10 d §
I partihandel får tobaksprodukter säljas

utan detaljhandelstillstånd endast till andra
partiaffärer för återförsäljning och till inneha-
vare av ett i 10 b § avsett detaljhandelstill-
stånd.

6 kap.

Ledning och övervakning

17 §
Kommunen ska på eget initiativ eller på

basis av gjorda anmälningar förrätta inspek-
tioner av lagrings- och försäljningsplatser för
tobaksprodukter samt övervaka försäljningen
av tobaksprodukter och rökdon och deras pla-
cering vid försäljningsdisken, placeringen av
tobaksautomater, egenkontrollen av försälj-
ningen av tobaksprodukter och rökdon, re-
klam och annan säljfrämjande verksamhet
som gäller tobaksprodukter och rökdon samt
iakttagandet av rökförbud och rökrestriktio-
ner inom sitt verksamhetsområde.

Om man i samband med en inspektion
eller på annat sätt upptäcker verksamhet som
strider mot bestämmelserna, ska kommunen
förbjuda denna verksamhet. Kommunen kan
anmäla detta

1) till allmänna åklagaren, om det är fråga
om ett förfarande som strider mot 10, 10 b,
10 c, 11 eller 12 §, 13 § 1, 2 eller 5 mom.
eller 13 b §, samt

2) till Tillstånds- och tillsynsverket för so-
cial- och hälsovården, om det är fråga om ett
förfarande som strider mot 5, 6, 6 a—6 c, 7,
7 a, 8 och 9 §.

21 §
— — — — — — — — — — — — —

I ett beslut om att förena ett förbud med
vite eller hot om tvångsutförande som kom-
munen eller dess i 14 a § avsedda tjänstein-
nehavare har fattat i ett ärende som avses i 1
mom. får ändring inte sökas genom besvär.
Den som har förelagts vitet eller hotet om
tvångsutförande kan genom ansökan föra
ärendet till Tillstånds- och tillsynsverket för
social- och hälsovården inom 14 dagar från
delfåendet av anvisningarna. En part som har
meddelats ett beslut av tillstånds- och till-
synsverket kan föra ärendet till marknads-
domstolen så som anges i 3 mom.
— — — — — — — — — — — — —
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21 a §
Den som bryter mot ett i denna lag avsett

förbud eller åläggande som har förenats med
vite behöver inte dömas till straff för samma
gärning.

25 a §
Kommunen ska hos en näringsidkare ta ut

en avgift enligt en av kommunen godkänd
taxa för kontroller och provtagning som ingår
i den kommunala tillsynsplanen enligt 14 a §
3 mom., med undantag för övervakningen av
försäljningen av tobaksprodukter. Dessutom
ska kommunen hos verksamhetsutövaren ta
ut en avgift för tillsynen över efterlevnaden
av föreskrifter som meddelats med stöd av en
kontroll som ingår i den kommunala tillsyns-
planen enligt 14 a § 3 mom., när föreskrif-
terna har meddelats med anledning av att
bestämmelserna i denna lag inte har följts.

Kommunen ska hos den som ansöker om
tillstånd att sälja tobaksprodukter ta ut en
avgift för försäljningstillståndet enligt den
taxa som kommunen godkänt. Dessutom ska
kommunen hos innehavaren av ett försälj-
ningstillstånd ta ut en årlig övervakningsav-
gift för varje försäljningsdisk enligt den taxa
som kommunen fastställt, för övervakning av
försäljningen och åtgärder i samband med
övervakningen.

Kommunen ska bestämma avgifterna för
sina prestationer så att beloppet motsvarar
högst kostnaderna för att producera prestatio-
nen.

28 §
En myndighet som avses i 14 och 14 a §

har för övervakningen av att denna lag samt
de bestämmelser som utfärdats med stöd av
den iakttas rätt att

1) få tillträde till och inspektera utrym-
mena och verksamheten på de platser där
tobaksprodukter och rökdon tillverkas, för-
packas, lagras och säljs samt provningslabo-
ratoriernas utrymmen och verksamhet samt
de handlingar som behövs för övervakningen,

2) av tillverkaren, importören och försälja-
ren av produkten i fråga avgiftsfritt ta och
erhålla prov för undersökningar av tobak,
tobakssurrogat, tobaksprodukter och rökdon,

3) till sitt förfogande kostnadsfritt få be-
hövliga uppgifter, utredningar, handlingar
och annat material.

— — — — — — — — — — — — —
Lämnas i 1 mom. 2 och 3 punkten avsedda

prov, uppgifter, utredningar, handlingar och
annat material inte inom utsatt tid, kan en
myndighet som avses i 14 och 14 a § för-
plikta vederbörande att vid vite lämna dem.
Vitet döms ut av förvaltningsdomstolen på
ansökan av en myndighet som avses i 14 och
14 a §. Vite får dock inte föreläggas om det
finns skäl att misstänka en part för brott och
det begärda materialet har anknytning till det
ärende som är föremål för misstanke om
brott.

30 a §
En myndighet som avses i 14 och 14 a §

har rätt att av andra myndigheter få handräck-
ning för övervakning av att denna lag och
bestämmelser som utfärdats med stöd av den
iakttas och för verkställande av beslut.

31 §
Den som gör reklam för tobak, tobakspro-

dukter, tobaksimitationer eller rökdon eller
på annat sätt främjar försäljningen av dessa
eller annars handlar i strid med 7 a § 2 mom.
eller 8 eller 9 §, ska för förseelse vid mark-
nadsföring av tobak dömas till böter. Detta
gäller den som beställt eller utfört reklamen,
den säljfrämjande åtgärden eller någon annan
åtgärd samt anställda hos dem.

31 a §
Den som gör reklam för tobak, tobakspro-

dukter, tobaksimitationer eller rökdon eller
på annat sätt främjar försäljningen av dessa
eller annars handlar i strid med 7 a § 2 mom.
eller 8 eller 9 § så att förfarandet också som
helhet bedömt ska anses vara grovt på grund
av det sätt på vilket det genomförts, målgrup-
pens ålder eller storlek eller den ekonomiska
nytta som förfarandet medfört, ska för brott
vid marknadsföring av tobak dömas till böter
eller fängelse i högst två år. Detta gäller den
som beställt eller utfört reklamen, den sälj-
främjande åtgärden eller någon annan åtgärd
samt anställda hos dem.

31 b §
Innan åtal väcks i ett ärende som gäller

förseelse eller brott vid marknadsföring av
tobak enligt 31 och 31 a § ska allmänna åkla-
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garen bereda Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården tillfälle att ge ett
utlåtande, och domstolen ska vid behand-
lingen av ett sådant ärende bereda tillstånds-
och tillsynsverket möjlighet att höras.

31 c §
Den som
1) i strid med 10 § 1 mom. i näringsverk-

samhet säljer eller på annat sätt överlåter
tobaksprodukter eller rökdon till en person
som inte har fyllt 18 år,

2) i egenskap av ägare eller innehavare av,
ansvarig föreståndare för eller till uppgiften
utsedd arbetstagare vid en plats där en to-
baksautomat är placerad försummar att i en-
lighet med 11 § övervaka försäljningen ur
tobaksautomaten eller annan överlåtelse,

3) i strid med 10 b § i näringsverksamhet
säljer eller på annat sätt överlåter tobakspro-
dukter utan detaljhandelstillstånd, eller

4) i strid med 10 c § i partihandel säljer
vidare eller på annat sätt överlåter tobakspro-
dukter till någon annan än en partiaffär eller
en innehavare av detaljhandelstillstånd,

ska för förseelse vid försäljning av tobak
dömas till böter.

31 d §
Den som i näringsverksamhet säljer eller

på annat sätt överlåter tobaksprodukter som
inte har testats i ett i enlighet med 6 a §
godkänt provningslaboratorium eller om
vilka det inte har lämnats sådana uppgifter
som avses i 6 c § eller vars märkningar på
försäljningsförpackningarna inte överens-
stämmer med 7 § 1—3 mom. eller 7 a § 1
mom., eller som i strid med förbudet i 10 a §
i tobakslagen säljer eller på annat sätt överlå-
ter tobak som är avsedd för användning i
munnen, ska för försäljning av produkter
som strider mot tobakslagen dömas till böter.

33 a §
Kommunen kan utan ersättning återkalla

ett i 10 b § avsett detaljhandelstillstånd för
viss tid, minst en vecka och högst för sex
månader, om innehavaren av detaljhandels-
tillståndet, trots att kommunen eller en annan
tillsynsmyndighet gett en skriftlig anmärk-
ning eller varning eller trots ett påfört bötes-
straff

1) gör reklam för tobaksprodukter eller
rökdon eller bedriver annan verksamhet som
främjar försäljningen av dessa i strid med 8 §
1 mom.,

2) i strid med 10 § 1 mom. säljer eller på
annat sätt överlåter tobaksprodukter eller rök-
don i näringsverksamhet,

3) låter bli att lämna sådana väsentliga
uppgifter som avses i 10 b § 3 mom.

Kommunen kan utan ersättning återkalla
ett i 10 b § avsett detaljhandelstillstånd per-
manent, om en skriftlig anmärkning eller var-
ning inte har lett till att de missförhållanden
inom verksamheten som avses i 1 mom. inte
har avlägsnats och lagöverträdelsen upprepas
eller är uppsåtlig eller den också bedömd som
en helhet är grov.

Kommunen kan utan ersättning återkalla
ett försäljningstillstånd permanent, om en i
10 b § avsedd innehavare av ett försäljnings-
tillstånd på försäljningsplatsen säljer, förvarar
eller låter förvara tobaksprodukter som enligt
10 a § inte får importeras, säljas eller på an-
nat sätt överlåtas eller som strider mot 7 eller
7 a §.

Ett detaljhandelstillstånd som har återkal-
lats permanent kan på ansökan beviljas på
nytt tidigast ett år efter återkallandet.

33 b §
Polisen ska till den kommun som beviljat

försäljningstillståndet meddela alla förseelser
vid försäljning som anmälts till polisen och
sina åtgärder i frågan.

35 §
Ändring i beslut som gäller försäljnings-

tillstånd enligt 10 b §, tillsynsplaner enligt
14 a § 3 mom. och taxor enligt 25 a § får
sökas med iakttagande av vad som i kommu-
nallagen (365/1995) föreskrivs om ändrings-
sökande.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 april
2009.

Tobaksprodukter får utan hinder av be-
stämmelserna i 10 b § fortfarande säljas eller
på annat sätt överlåtas i näringsverksamhet
ett år efter lagens ikraftträdande, om ansökan
om detaljhandelstillstånd har inlämnats till
den berörda kommunen inom tre månader
efter ikraftträdandet.
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Tobaksprodukter får utan hinder av 10 c §
säljas eller på annat sätt överlåtas för återför-
säljning i partihandel ett år efter lagens ikraft-
trädande, om köparen har lämnat in en ansö-
kan om detaljhandelstillstånd till den berörda
kommunen inom tre månader efter ikraftträ-
dandet.

Minutförsäljningsförpackningar som finns

när denna lag träder i kraft och strider mot
7 § 1 mom. får säljas i näringsverksamhet sex
månader efter ikraftträdandet.

Med avvikelse från 1 mom. ovan träder 5 §
2 mom. i kraft den 1 april 2010.

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

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
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L a g

Nr 985

om ändring av folkpensionslagen

Given i Helsingfors den 19 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i folkpensionslagen av den 11 maj 2007 (568/2007) 100 § och
ändras 97, 98 och 101—104 § som följer:

97 §

Statens basfinansieringsandel

Av statens medel finansieras som basfinan-
sieringsandel de av folkpensionsförsäkring-
ens förmåner och utgifter som betalas ur
folkpensionsfonden enligt följande:

1) 53 procent av ålderspensionerna, sjuk-
pensionerna och barnförhöjningarna enligt
denna lag samt av arbetslöshetspensionerna
och de individuella förtidspensionerna enligt
lagen om införande av folkpensionslagen,

2) det fulla beloppet av familjepensionerna
enligt denna lag,

3) 53 procent av kostnaderna enligt denna
lag för bedömning av arbetsoförmågan samt
av de folkpensionsutgifter enligt denna lag
som avses i 15 § 2 mom. i lagen om olycks-
fallsförsäkring för lantbruksföretagare
(1026/1981),

4) det fulla beloppet av de familjepen-
sionsutgifter enligt denna lag som avses i det
lagrum som nämns i 3 punkten.

Av statens medel finansieras dessutom
som basfinansieringsandel 53 procent av de
verksamhetskostnader som Folkpensionsan-
stalten orsakas av verkställigheten av de för-
måner som avses i 1 mom. och av verkstäl-

ligheten av de övriga förmåner som betalas ur
folkpensionsfonden och som avses i 12 b § i
lagen om Folkpensionsanstalten.

98 §

Övrig finansiering av förmåner och utgifter

Den del av folkpensionsförsäkringens för-
måner och utgifter enligt 97 § som inte finan-
sieras som statens basfinansieringsandel fi-
nansieras med medel som inflyter av arbets-
givarnas folkpensionsavgifter, med statens
tilläggsfinansieringsandel och med folkpen-
sionsfondens övriga intäkter.

101 §

Minimibeloppet av folkpensionsfondens
finansieringstillgångar

Folkpensionsfondens finansieringstill-
gångar, minskade med det främmande kapita-
let, ska vid kalenderårets utgång vara minst
fem procent av de årliga totalutgifterna för
folkpensionsförsäkringen enligt 97 § (finan-
sieringstillgångarnas minimibelopp). Statens
tilläggsfinansieringsandel bestäms så, att fi-
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nansieringstillgångarnas minimibelopp upp-
nås.

102 §

Statens likviditetsbelopp

Utöver vad som i 97, 98 och 101 § bestäms
om statens finansieringsandel ska staten till
Folkpensionsanstalten betala ett så stort be-
lopp att folkpensionsfondens likviditet alltid
är tillräckligt tryggad (likviditetsbelopp). Be-
loppet ska återbetalas till staten när det inte
längre behövs för att trygga folkpensionsfon-
dens likviditet.

Närmare bestämmelser om betalning och
återbetalning av likviditetsbeloppet kan utfär-
das genom förordning av statsrådet.

103 §

Betalning av statens basfinansieringsandel
och tilläggsfinansieringsandel

Staten ska månatligen i förskott på statens
basfinansieringsandel betala Folkpensionsan-
stalten 90 procent av den uppskattade basfi-
nansieringsandelen.

Staten ska månatligen i förskott på statens
tillläggsfinansieringsandel betala Folkpen-
sionsanstalten ett belopp som motsvarar en

tolftedel av det uppskattade årliga beloppet
av tilläggsfinansieringsandelen. För tryg-
gande av Folkpensionsanstaltens finansiering
eller om det årliga förskottsbeloppet föränd-
ras väsentligt, kan förskottet periodiseras på
ett annat sätt än vad som föreskrivs ovan.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om fastställandet och
betalningen av förskotten och statens slutliga
andelar samt om de uppgifter som behövs för
detta.

104 §

Beräkning över utgifterna för följande år

Folkpensionsanstalten ska årligen senast
den 15 maj till social- och hälsovårdsministe-
riet lämna en beräkning över de utgifter och
de verksamhetskostnader som ska betalas ur
folkpensionsfonden samt en beräkning av be-
loppet av statens basfinansieringsandel och
tilläggsfinansieringsandel för följande år. Be-
räkningen ska justeras, om dess grunder för-
ändras väsentligt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
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L a g

Nr 986

om ändring av sjukförsäkringslagen

Given i Helsingfors den 19 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 18 kap. 2 § 3 mom.,

sådant det lyder i lag 1113/2005, och
ändras 18 kap. 1 §, 8 § 2 mom., 11 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., 13 §, 23 § 2 mom.,

26 §, 28 § 1 mom. samt 32 och 35 §,
sådana de lyder, 18 kap. 1 §, 8 § 2 mom., 11 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., 23 § 2 mom.,

26 §, 28 § 1 mom. samt 32 och 35 § i nämnda lag 1113/2005 och 13 § i sistnämnda lag och i
lag 1342/2006, samt

fogas till 18 kap. 11 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 1113/2005, en ny 4 punkt,
varvid den nuvarande 4 punkten blir 5 punkt, som följer:

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkrings-
premier och försäkringsavgifter

1 §

Tillämpningsområde

Med stöd av denna lag finansieras
1) förmåner och ersättningar enligt denna

lag,
2) förmåner och ersättningar enligt lagen

om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsför-
måner och rehabiliteringspenningförmåner
(566/2005),

3) de utgifter enligt denna lag som hör till
grundskyddsandelen och som anges i lagen
om olycksfallsförsäkring för lantbruksföreta-
gare (1026/1981),

4) de utgifter som anges i lagen om ersätt-
ning av statens medel för vissa kostnader
för lantbruksföretagares företagshälsovård
(859/1984) och som ska ersättas av statens
medel, och

5) de verksamhetskostnader som Folkpen-
sionsanstalten orsakas av verkställigheten av
förmånerna och ersättningarna enligt 1—4
punkten.

8 §

Utgifterna för sjukvårdsförsäkringen

— — — — — — — — — — — — —
Av de verksamhetskostnader som avses i

1 § 5 punkten utgör de verksamhetskostnader
som Folkpensionsanstalten orsakas av verk-
ställigheten av förmånerna och ersättningarna
enligt 1 mom. 1—5 punkten utgifter för sjuk-
vårdsförsäkringen.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Utgifterna för arbetsinkomstförsäkringen

Utgifter för arbetsinkomstförsäkringen
som skall betalas ur sjukförsäkringsfonden är
— — — — — — — — — — — — —

3) ersättningar enligt 13 kap. för kostna-
derna för ordnande av företagshälsovård,
med undantag för ersättningar som betalas till
Studenternas hälsovårdsstiftelse,

4) utgifter enligt lagen om ersättning av
statens medel för vissa kostnader för lant-
bruksföretagares företagshälsovård, och

5) ersättningar för semesterkostnader en-
ligt 14 kap.
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Av de verksamhetskostnader som avses i
1 § 5 punkten utgör de verksamhetskostnader
som Folkpensionsanstalten orsakas av verk-
ställigheten av förmånerna och ersättningarna
enligt 1 mom. 1—5 punkten utgifter för ar-
betsinkomstförsäkringen.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Statens finansieringsandel och företagares
tillläggsfinansieringsandel

Av statens medel finansieras
1) de utgifter som orsakas av betalningen

av sådan dagpenning eller rehabiliteringspen-
ning enligt 11 § 1 mom. 1 punkten som
uppgår högst till det minimibelopp som avses
i 11 kap. 7 § eller, då det är fråga om sådan
rehabiliteringspenning som avses i 35 § i
lagen om Folkpensionsanstaltens rehabilite-
ringsförmåner och rehabiliteringspenningför-
måner, högst till det minimibelopp som avses
i den sistnämnda paragrafen; av statens
medel finansieras dock inte sådan sjukdag-
penning eller rehabiliteringspenning som
uppgår högst till minimibeloppet på grund av
samordning enligt 12 kap. i denna lag eller
enligt 36 § 1 mom. eller 37 eller 39 § i lagen
om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsför-
måner och rehabiliteringspenningförmåner,

2) de utgifter som orsakas av ersättning till
företagare och andra som utför eget arbete för
sjukvård och annan hälsovård som avses i 13
kap. 2 § 2 mom.,

3) 0,1 procent av de utgifter som orsakas
av sådan föräldradagpenning enligt denna lag
som betalas till något annat belopp än vad
som avses i 1 punkten, och

4) de utgifter som avses i 11 § 1 mom.
4 punkten.

Utgifter som orsakas av sjukdagpenning
som betalas med stöd av 8 kap. 10 § finansie-
ras med intäkterna av den premie som tas ut
på grundval av arbetsinkomst som avses i
lagen om pension för företagare (företaga-
res tilläggsfinansieringsandel). Företagares
tilläggsfinansieringsandel tas utöver dagpen-
ningspremien ut hos försäkrade som har en
gällande försäkring enligt lagen om pension
för företagare.

23 §

Justering av sjukförsäkringens sjukvårds-
premie

— — — — — — — — — — — — —
Bestämmelser om premieprocentsatsen för

sjukförsäkringens sjukvårdspremie utfärdas
årligen före den 23 november genom förord-
ning av statsrådet. Om premien emellertid
understiger 1,18 procent eller överstiger 1,48
procent av den förvärvsinkomst som beskat-
tas vid kommunalbeskattningen och av de
andra grunder för sjukvårdspremien som av-
ses i 14 och 16—19 §, ska bestämmelser om
premieprocentsatsen utfärdas genom lag.

26 §

Beaktande av sjukförsäkringsfondens under-
skott och överskott

Om det vid fastställandet av försäkrings-
premierna och försäkringsavgifterna samt
statens finansieringsandel för det följande
året beräknas att sjukförsäkringsfondens fi-
nansieringstillgångar, minskade med främ-
mande kapital och reserver, under det inneva-
rande året kommer att understiga åtta procent
eller överstiga tolv procent av de totala utgif-
terna för sjukförsäkringen, beaktas det beräk-
nade underskottet eller överskottet när för-
säkringspremierna och försäkringsavgifterna
samt statens finansieringsandel fastställs för
det följande året.

28 §

Utredningar för justering av försäkrings-
premierna och försäkringsavgifterna samt

statens andel

Folkpensionsanstalten ska varje år senast
den 15 maj till social- och hälsovårdsministe-
riet lämna en uppskattning av utgifterna för
de ersättningar och förmåner som ska betalas
ur sjukförsäkringsfonden samt av verksam-
hetskostnaderna under det följande året, en
uppskattning av beloppet av de försäkrings-
premier och försäkringsavgifter samt av sta-
tens finansieringsandel som ska fastställas för
det följande året samt en uppskattning av
sjukförsäkringsfondens eventuella underskott
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eller överskott och av det likviditetsbelopp
som inte återburits under det innevarande
året. Beräkningarna ska justeras senast den
15 oktober och även annars, om grunderna
för dem har förändrats väsentligt.
— — — — — — — — — — — — —

32 §

Tillämpning av vissa lagar som gäller
beskattningen

I fråga om uppbörd, indrivning och återbä-
ring av försäkrades sjukförsäkringspremier
gäller vad som bestäms i lagen om skatteupp-
börd (609/2005).

Om sjukförsäkringspremien för en begrän-
sat skattskyldig försäkrad fastställs utifrån
försäkringslönen, är den finska arbetsgivare
som har sänt arbetstagaren utomlands och
som betalar arbetstagarens lön skyldig att ta
ut sjukförsäkringspremien hos den försäkrade
på det sätt som bestäms om uppbörd av käll-
skatt i lagen om beskattning av begränsat
skattskyldig för inkomst.

Ska den försäkrades sjukförsäkringspremie
inte på det sätt som avses i 2 mom. tas ut hos
en begränsat skattskyldig försäkrad som ar-

betar utomlands, fastställs sjukförsäkrings-
premien med iakttagande av det förfarande
som avses i 3 kap. i lagen om beskattning av
begränsat skattskyldig för inkomst. När pre-
mien fastställs görs dock inte de avdrag som
avses i inkomstskattelagen.

Den som betalar ut lönen eller ersättningen
är skyldig att ta ut sjukförsäkringspremien
hos en sådan begränsat skattskyldig försäkrad
som avses i 16 § enligt vad som i lagen om
beskattning av begränsat skattskyldig för in-
komst bestäms om uppbörd av källskatt.

35 §

Betalning av statens andel

Staten ska månatligen betala den andel
som avses i 10 och 13 § till Folkpensionsan-
stalten, på det sätt som närmare bestäms ge-
nom förordning av statsrådet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
Bestämmelsen i 23 § 2 mom. tillämpas

första gången vid fastställandet av premiepro-
centsatsen för sjukvårdspremien för 2010.

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

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
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L a g

Nr 987

om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Given i Helsingfors den 19 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 17 augusti 2001 om Folkpensionsanstalten (731/2001) 12 a—12 c §

och 15 § 1 mom.,
sådana de lyder, 12 a—12 c § i lag 587/2007 och 15 § 1 mom. i lag 1342/2007, och
fogas till lagen nya 12 d—12 h § som följer:

3 a kap.

Fonder

12 a §

Folkpensionsanstaltens fonder

Folkpensionsanstaltens fonder är folkpen-
sionsfonden, sjukförsäkringsfonden och all-
männa fonden för social trygghet (förmåns-
fonder) samt pensionsansvarsfonden.

Folkpensionsanstaltens fonder har rätt att
av särskilda skäl och på de villkor som fon-
derna iakttar i sin kreditgivning låna varandra
medel utan att kräva säkerhet.

12 b §

Folkpensionsfonden

Ur folkpensionsfonden betalas de förmåner
som avses i 97 § i folkpensionslagen
(568/2007) samt i lagen om handikappförmå-
ner (570/2007), lagen om bostadsbidrag för

pensionstagare (571/2007), lagen om front-
mannapension (119/1977) och lagen om be-
talning av fronttilllägg utomlands (988/1988)
och som Folkpensionsanstalten enligt lag ska
verkställa samt de verksamhetskostnader som
Folkpensionsanstalten orsakas av verkställig-
heten av dem.

12 c §

Sjukförsäkringsfonden

Ur sjukförsäkringsfonden betalas de för-
måner som avses i 18 kap. 1 § i sjukförsäk-
ringslagen (1224/2004) och som Folkpen-
sionsanstalten enligt lag ska verkställa samt
de verksamhetskostnader som Folkpensions-
anstalten orsakas av verkställigheten av dem.

12 d §

Allmänna fonden för social trygghet

Ur allmänna fonden för social trygghet
betalas andra förmåner som Folkpensionsan-

RP 73/2007
ShUB 21/2008
RSv 126/2008

3169

http://www.finlex.fi/linkit/rppdf/20070073


stalten enligt lag ska verkställa än de som
avses i 12 b och 12 c § samt de verksamhets-
kostnader som Folkpensionsanstalten orsakas
av verkställigheten av dem.

Medel som betalats in för finansiering av
en förmån som hör till allmänna fonden för
social trygghet kan tillfälligt användas för
utbetalning av en annan förmån som ska be-
talas ur denna samma fond. Finansieringen
av förmåner ska dock rättas till så snart som
möjligt, senast vid utgången av det år utbetal-
ningen har skett.

Oberoende av vad som föreskrivs om fi-
nansieringen av förmåner och verksamhets-
kostnader i någon annan lag ska de verksam-
hetskostnader som avses i 1 mom. ersättas av
statens medel till den del de inte täcks av
avkastningen på fondens placeringar.

12 e §

Fördelning och finansiering av övriga
verksamhetskostnader

Den del av Folkpensionsanstaltens verk-
samhetskostnader som inte orsakas av verk-
ställigheten av förmåner fördelas som för-
månsfondernas verksamhetskostnader i för-
hållande till kostnaderna för verkställigheten
av förmånerna. De ersättningar som Folkpen-
sionsanstalten betalar Skatteförvaltningen
fördelas dock som förmånsfondernas verk-
samhetskostnader i förhållande till hur för-
månsfonderna anlitar Skatteförvaltningens
tjänster för uttagande och redovisning av pre-
mier och avgifter.

Folkpensionsanstaltens övriga verksam-
hetskostnader enligt 1 mom. finansieras på
samma sätt som de verksamhetskostnader
som orsakas av verkställigheten av förmåner.

12 f §

Betalning av statens andel av verksamhets-
kostnaderna för allmänna fonden för social

trygghet

Staten ska i januari betala Folkpensionsan-
stalten ett förskott på verksamhetskostna-
derna för allmänna fonden för social trygghet
som är minst en sjättedel av det årliga för-
skottets belopp och därefter det återstående

beloppet i månatliga, lika stora poster. För
tryggande av finansieringen kan förskottet
periodiseras på ett sätt som avviker från vad
som föreskrivs ovan.

Genom förordning av statsrådet utfärdas
närmare bestämmelser om fastställandet och
betalningen av förskotten och statens slutliga
andel samt om de uppgifter som behövs för
detta.

12 g §

Pensionsansvarsfonden

Pensionsansvarsfondens tillgångar utgör
täckning för det pensionsskydd för Folkpen-
sionsanstaltens personal som grundar sig på
ett anställningsförhållande till pensionsanstal-
ten. Av fondens medel betalas pensionerna
och familjepensionerna enligt 13 §.

Tillgångarna i pensionsansvarsfonden ska
vid utgången av varje kalenderår utgöra
minst 41 procent av det fulla pensionsansva-
ret. Miniminivån får underskridas endast till-
fälligt.

När det fulla pensionsansvaret beräknas
iakttas i tillämpliga delar grunderna enligt
6 kap. i lagen om pensionsstiftelser
(1774/1995) och Finansinspektionens när-
mare föreskrifter till pensionsstiftelserna om
tillämpningen av dessa grunder.

12 h §

Täckning av pensionsansvaret

För täckning av pensionsansvaret för Folk-
pensionsanstaltens personal och för betalning
av pensionerna ska bidrag betalas ur för-
månsfonderna till pensionsansvarsfonden. Bi-
draget är en del av förmånsfondernas verk-
samhetskostnader. Som verksamhetskostna-
der för en förmånsfond räknas emellertid inte
den del av bidraget som betalas genom över-
föring av anläggnings- eller placeringstill-
gångar från förmånsfonden till pensionsan-
svarsfonden.

Den miniminivå på 41 procent som anges i
12 g § 2 mom. får överskridas av orsaker som
hänger samman med fluktuationer i värdet på
tillgångarna eller om pensionsansvaret täcks
genom överföring av anläggnings- eller pla-
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ceringstillgångar från förmånsfonderna till
pensionsansvarsfonden.

De tillgångar som överförs till pensionsan-
svarsfonden värderas till verkligt värde.

15 §

Placering och placeringsplan

När tillgångar i Folkpensionsanstaltens
fonder placeras ska placeringarna göras så att
de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet

samt är lämpligt diversifierade och har lämp-
lig spridning.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
Bestämmelsen i 12 d § tillämpas dock på

underhållsstöd först från och med den 1 april
2009.

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

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko
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L a g

Nr 988

om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen till en lag om ändring av lagen
om Folkpensionsanstalten

Given i Helsingfors den 19 december 2008

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Genom denna lag upphävs 2 mom. i ikraft-

trädandebestämmelsen till lagen av den 11
maj 2007 om ändring av lagen om Folkpen-
sionsanstalten (587/2007).

2 §
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President

TARJA HALONEN

Omsorgsminister Paula Risikko

RP 73/2007
ShUB 21/2008
RSv 126/2008
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