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sairausvakuutuslain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 7 luvun 4 §:n 4 momentti, 8 luvun 11 §:n

3 momentti ja 12 § sekä 15 luvun 17 §,
sellaisina kuin ne ovat, 7 luvun 4 §:n 4 momentti laissa 655/2010, 8 luvun 11 §:n 3 momentti

ja 12 § laissa 532/2009 ja 15 luvun 17 § laissa 19/2012, sekä
lisätään 8 luvun 11 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 532/2009, uusi 4 ja 5 momentti, jolloin

nykyinen 4 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti:

7 luku

Päivärahaetuuksien saamisen yleiset
edellytykset

4 §

Työnantajan oikeus päivärahaetuuteen

— — — — — — — — — — — — —
Osasairauspäiväraha maksetaan työnanta-

jalle, jos vakuutettu työsuhteen perusteella
saa täyttä palkkaa ja jos työsuhteen ehdoissa
on sovittu osasairauspäivärahan suorittami-
sesta vakuutetun sijasta työnantajalle. Jos
osasairauspäiväraha on suurempi kuin työn-
antajan maksama täysi palkka, maksetaan
osasairauspäiväraha täyden palkan ylittävältä
osalta työntekijälle. Mitä 1 ja 3 momentissa
säädetään, ei sovelleta osasairauspäivärahan
maksamiseen.

8 luku

Sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha

11 §

Oikeus osasairauspäivärahaan

— — — — — — — — — — — — —
Osasairauspäivärahaoikeuden edellytyk-

senä on, että vakuutettu pystyy terveyttään ja
toipumistaan vaarantamatta hoitamaan osan
työtehtävistään. Lisäksi edellytetään, että va-
kuutetun työaika on ennen osasairauspäivära-
hakautta tai sitä välittömästi edeltänyttä saira-
uspäiväraha- tai kuntoutusrahakautta ollut
kokoaikatyön mukainen ja että hän on sopi-
nut työnsä tekemisestä osa-aikaisesti siten,
että työaika vähentyy vähintään 40 prosenttia
ja enintään 60 prosenttia aiemmasta. Sopi-
muksen osa-aikatyöstä on oltava voimassa
koko osasairauspäivärahakauden. Yrittäjän
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oikeus osasairauspäivärahaan edellyttää, että
omassa yrityksessä tehty työ vähenee vähin-
tään 40 prosenttia ja enintään 60 prosenttia
aiemmasta osasairauspäivärahakauden ajaksi.
Osasairauspäivärahan myöntämisen edelly-
tyksenä on lisäksi, että osa-aikatyöskentely
on suunniteltu kestämään yhdenjaksoisesti
vähintään 12 arkipäivää.

Kokoaikatyöllä tarkoitetaan ansiotyötä,
jossa työntekijän työaika on asianomaisella
alalla normaalisti sovellettavan kokoaikaisen
työntekijän säännöllisen työajan pituinen. Jos
alalla ei ole työehtosopimusta, vertailu teh-
dään työaikalain (605/1996) 3 luvussa tarkoi-
tettuun säännölliseen työaikaan. Jos työnte-
kijä työskentelee samanaikaisesti kahdessa
tai useammassa osa-aikaisessa työsuhteessa,
työskentelyä pidetään kokoaikaisena, jos yh-
teenlaskettu työaika on vähintään 35 tuntia
viikossa.

Jos vakuutettu, jolla ei ole 4 momentissa
tarkoitettua kokoaikaista työsuhdetta ja joka
ei ole 1 luvun 4 §:n 9 kohdassa tarkoitettu
yrittäjä, työskentelee samanaikaisesti kah-
dessa tai useammassa työsuhteessa, osasaira-
uspäivärahan myöntämisen edellytyksenä on,
että työntekijä sopii työnantajiensa kanssa
työn tekemisestä osa-aikaisena siten, että ko-
konaistyöaika vähentyy yhteensä 3 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Osasairauspäivärahan maksaminen

Osasairauspäivärahaa maksetaan enintään

120 arkipäivältä. Osasairauspäivärahan enim-
mäisaikaa laskettaessa otetaan huomioon
kaikki osasairauspäivärahapäivät kahden
edeltäneen vuoden ajalta. Osasairauspäivära-
han enimmäisaikaa laskettaessa otetaan kui-
tenkin huomioon myös päivät, joilta osasaira-
uspäivärahaa ei ole maksettu sen vuoksi, että
vakuutetulle on samalta ajalta maksettu van-
hempainpäivärahaa. Jos vakuutettu on ollut
yhtäjaksoisesti työkykyinen 12 kuukauden
ajan, tätä edeltäneitä osasairauspäivärahapäi-
viä ei oteta osasairauspäivärahan enimmäisai-
kaa laskettaessa huomioon.

15 luku

Toimeenpanoa koskevat säännökset

17 §

Asetuksenantovaltuutus

Korvausten ja etuuksien hakemisen yhtey-
dessä annettavista sekä niiden maksamiseksi
tarvittavista selvityksistä sekä päivära-
haetuuksien maksukausista voidaan säätää
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Vakuutettuun, jolla osasairauspäivärahan
enimmäissuoritusaika on tullut täyteen ennen
31 päivää joulukuuta 2013, sovelletaan tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä.
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