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Laki
sairausvakuutuslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 8 luvun 6 §:n 1 ja 3 momentti, 11 luvun
10 §, 12 luvun 2 §:n 1 momentti sekä 3 §:n 2 ja 5 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 8 luvun 6 §:n 1 momentti ja 12 luvun 2 §:n 1 momentti laeissa
678/2014 ja 880/2015, 8 luvun 6 §:n 3 momentti laissa 678/2014 ja 11 luvun 10 § laissa
880/2015, seuraavasti:
8 luku
Sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha
6§
Sairauspäivärahan estävät etuudet
Sairauspäivärahaan ei ole oikeutta vakuutetulla, joka saa:
1) Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain
mukaista kuntoutusrahaa;
2) työeläkelakien mukaista kuntoutusrahaa, osakuntoutusrahaa tai kuntoutusavustuksena maksettavaa kuntoutusrahaa;
3) työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain, liikennevakuutuslain (279/1959), sotilasvammalain (404/1948) tai sotilastapaturmalain (1211/1990) kuntoutusta koskevien säännösten perusteella ansionmenetyskorvausta;
4) kansaneläkelain (568/2007) tai työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä;
5) työeläkelakien mukaista osa-aikaeläkettä;
6) takuueläkkeestä annetun lain (703/2010) 7 §:n 1 momentin 1 kohdan tai 2 momentin
1 kohdan mukaista takuueläkettä;
7) kansanedustajan eläkkeestä ja sopeutumisrahasta annetun lain mukaista sopeutumiseläkettä tai sopeutumisrahaa.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Edellä 1 momentin 4—7 kohdassa tarkoitettua eläkettä, kansaneläkelain 12 §:n 1 momentin nojalla myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä, työeläkelakien mukaista täyttä työkyvyttömyyseläkettä, työuraeläkettä tai osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saavalla
68 vuotta nuoremmalla vakuutetulla on kuitenkin oikeus sairauspäivärahaan, jos hän eläkkeelle siirtymisensä jälkeen on työssä ja tulee työkyvyttömäksi työhön, jota hän eläkkeellä
ollessaan välittömästi ennen työkyvyttömyyden alkamista on tehnyt. Sairauspäivärahan

HE 16/2015
StVM 5/2015
EV 37/2015

1

91/2016
määrä lasketaan tällöin eläkkeellä oloaikana ansaittujen työtulojen perusteella siten kuin
11 luvussa säädetään ottaen huomioon 12 luvun 2 §:n säännökset.
11 luku
Päivärahaetuuksien määrä
10 §
Eläkkeen vaikutus vanhempainpäivärahan määrään
Vanhempainpäiväraha maksetaan vähimmäismäärän suuruisena, jos vakuutettu saa
vanhuuseläkettä, osittaista varhennettua vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä
tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä kansaneläkelain 12 §:n 1 momentin, työeläkelakien, liikennevakuutuslain, työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturmaja ammattitautilain, sotilastapaturmalain, opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa
olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain (460/2015) tai
urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) perusteella taikka työeläkelakien mukaista työuraeläkettä.
12 luku
Päivärahaetuuden suhde muihin etuuksiin
2§
Sairauspäivärahan suhde muihin työkyvyttömyyden perusteella maksettaviin
lakisääteisiin etuuksiin
Tämän lain nojalla maksettavasta sairauspäivärahasta vähennetään työeläkelakien mukainen työuraeläke ja seuraavat samalta ajalta ja saman työkyvyttömyyden vuoksi muun
lain nojalla maksettavat etuudet:
1) kansaneläkelain 12 §:n mukainen työkyvyttömyyseläke lukuun ottamatta pykälän 4
momentin mukaista eläkettä;
2) työtapaturman ja ammattitaudin perusteella myönnettävä työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen ansionmenetyskorvaus;
3) työtapaturman ja ammattitaudin perusteella myönnettävä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen ansionmenetyskorvaus;
4) opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai
sairauden korvaamisesta annetun lain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke;
5) urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukainen tapaturmaeläke;
6) sotilastapaturmalain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke sekä sotilasvammalain
mukainen elinkorko;
7) liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus ja työkyvyttömyyseläke.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
3§
Sairauspäivärahan ensisijaisuusaika ja suhde työeläkelakien mukaiseen täyteen
työkyvyttömyyseläkkeeseen
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Kansaneläkelaitos vahvistaa sairauspäivärahan ensisijaisuusajan, kun enimmäisaikaan
laskettavia sairauspäivärahapäiviä on ollut vähintään 150. Ensisijaisuusaikaa ei kuitenkaan vahvisteta, jos vakuutettu on täyttänyt työntekijän eläkelain 11 §:ssä vakuutetun ikä2
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luokalle säädetyn alimman vanhuuseläkeiän. Uusi ensisijaisuusaika voidaan vahvistaa
vain, jos aikaisemman päättymisestä on kulunut kuusi kuukautta.
— — — — — — — — — — — — —— — — — — — —
Jos vakuutetulle myönnetään takautuvasti työeläkelakien mukainen täysi työkyvyttömyyseläke sairauspäivärahan ensisijaisuusajan jälkeiselle ajalle tai työeläkelakien mukainen työuraeläke, Kansaneläkelaitoksella on oikeus periä työkyvyttömyyseläke tai työuraeläke maksettua sairauspäivärahaa vastaavalta osalta.
————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2016
Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö
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