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Laki
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Annettu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvun 8 §:n 3 momentti sekä 15 luvun 4 ja
17 §, sellaisena kuin niistä on 15 luvun 4 § laissa 1342/2006, sekä
lisätään 8 lukuun uusi 5 a § seuraavasti:
8 luku
Sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha
5a§
Työkyvyn arviointia koskeva lausunto
Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky, ja työnantajan on
selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä. Työntekijän on toimitettava
Kansaneläkelaitokselle työterveyshuoltolain
(1383/2001) 12 §:n 1 momentin 5 a kohdassa
tarkoitettu lausunto työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja työssä jatkamismahdollisuuksista viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä.
Jos lausuntoa ei ole toimitettu Kansaneläkelaitokselle 1 momentissa säädetyssä määräajassa, työntekijän sairauspäivärahan maksaminen keskeytetään. Sairauspäivärahan maksamista ei kuitenkaan keskeytetä, jos lausunnon toimittamatta jättäminen ei johdu työntekijästä tai jos keskeyttäminen olisi muutoin
ilmeisen kohtuutonta.
Kansaneläkelaitoksen tulee tarvittaessa
HE 75/2011
StVM 16/2011
EV 76/2011

varmistaa, että työntekijän työssä jatkamismahdollisuudet on selvitetty viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu
enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä.
8§
Sairauspäivärahan enimmäisaika
— — — — — — — — — — — — —
Enimmäisaikaa laskettaessa otetaan huomioon myös päivät, joilta sairauspäivärahaa
ei ole maksettu 5 §:ssä säädettyjen maksamisrajoitusten tai 5 a §:ssä säädetyn maksamisen keskeytyksen vuoksi taikka sen
vuoksi, että:
1) vakuutetun työtulojen määrä on jäänyt
alle 11 luvun 1 §:ssä säädetyn vähimmäismäärän;
2) vakuutettu ei ole täyttänyt 3 §:n mukaista työedellytystä;
3) vakuutetulla on oikeus työkyvyttömyyden vuoksi muun lain perusteella sairauspäivärahaa suurempaan ansionmenetyskorvaukseen;
4) vakuutetulle on suoritettu samalta ajalta
vanhempainpäivärahaa; taikka
5) hakemus sairauspäivärahan saamiseksi
on myöhästynyt.
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15 luku
Toimeenpanoa koskevat säännökset
4§
Päivärahaetuuksien hakemista koskevat
määräajat

Päivärahaetuuksia on haettava seuraavasti:
1) sairauspäivärahaa kahden kuukauden
kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta ja
osasairauspäivärahaa kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan saada;
2) erityishoitorahaa ja erityisäitiysrahaa
neljän kuukauden kuluessa siitä päivästä,
josta alkaen etuutta halutaan saada;
3) äitiysrahaa viimeistään kahta kuukautta
ennen laskettua synnytysaikaa;
4) vanhempainrahaa sekä osittaista vanhempainrahaa kuukautta ennen sitä päivää,
josta alkaen etuutta halutaan saada, jollei
6 kohdasta muuta johdu;
5) isyysrahaa viimeistään kahden kuukauden kuluttua vanhempainpäivärahakauden
päättymisestä, jollei 6 kohdasta muuta johdu;
6) vanhempainpäivärahaa isäkuukauden
ajalta kahta kuukautta ennen sitä päivää, josta
alkaen etuutta halutaan saada; sekä
7) vanhempainrahaa ottolapsen hoidon
johdosta kahden kuukauden kuluessa lapsen
hoitoon ottamisesta.
Jos työkyvyttömyys jatkuu edelleen määräajaksi myönnetyn sairauspäivärahakauden
jälkeen, saadakseen edelleen sairauspäivärahaa vakuutetun on toimitettava selvitys työkyvyttömyyden jatkumisesta Kansaneläkelai-

tokselle kahden kuukauden kuluessa sairauspäivärahan maksamisen päättymisestä.
Jos tarve osallistua lapsen hoitoon jatkuu
edelleen määräajaksi myönnetyn erityishoitorahakauden jälkeen, saadakseen edelleen erityishoitorahaa vakuutetun on toimitettava selvitys lapsen hoitoon osallistumisen tarpeen
jatkumisesta Kansaneläkelaitokselle neljän
kuukauden kuluessa erityishoitorahan maksamisen päättymisestä.
17 §
Asetuksenantovaltuus
Korvausten ja etuuksien hakemisen yhteydessä annettavista sekä niiden maksamiseksi
tarvittavista selvityksistä voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2012.
Tätä lakia sovelletaan, jos työkyvyttömyys
alkaa 1 päivänä kesäkuuta 2012 tai sen jälkeen. Jos vakuutetulle on kuitenkin kertynyt
ennen tämän lain voimaantuloa 8 luvun
8 §:ssä tarkoitettuja enimmäisaikaan laskettavia sairauspäivärahapäiviä, sovelletaan sellaiseen uudelleen alkavaan työkyvyttömyyteen,
joka kerryttää samaa enimmäisaikaa, tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tämän lain 15 luvun 4 §:ää sovelletaan kuitenkin, jos työkyvyttömyys tai oikeus
päivärahaetuuteen alkaa tämän lain voimaantulon jälkeen.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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